الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  17نوفمبر .2017
اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة
عماد الحمامي

وزير الفﻼحة والموارد المائية

والصيد البحري
سمير الطيب

قرار من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في  17نوفمبر  2017يتعلق بفتح عمليات تحديد
الملك العمومي للمياه التابع لمعتمدية فوشانة من وﻻية بن
عروس.

إن وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد  16لسنة 1975
المؤرخ في  31مارس  1975وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد  24لسنة  2004المؤرخ في 15
مارس  2004المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفﻼحة والصيد
البحري وخاصة الفصل  5منها،

وعلى اﻷمر عدد  1202لسنة  1987المؤرخ في  4سبتمبر
 1987المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه باﻷمر عدد
 1059لسنة  1989المؤرخ في  27جويلية ،1989
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،

وعلى اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بتنظيم وزارة الفﻼحة وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وآخرها اﻷمر عدد  1560لسنة  2011المؤرخ
في  5سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه ،في أجل ﻻ يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه التابع
لمعتمدية فوشانة من وﻻية بن عروس.

صفحــة 4020

الفصل  2ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل اﻷول من
هذا القرار من اﻷشخاص اﻵتي ذكرهم :
ـ السيد معتمد فوشانة

 :رئيس،

ـ السيد المندوب الجهوي للتنمية الفﻼحية ببن عروس أو من
يمثله  :عضو،
ـ السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفﻼحية ببن عروس  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية  :عضو،

ـ ممثل عن وزارة التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية  :عضو،
ـ ممثل عن بلدية فوشانة  :عضو،

ـ عون فني محلف تابع لديوان قيس اﻷراضي والمسح العقاري :
عضو.
الفصل  3ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضائها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي مﻼحظات اﻷجوار وسماع اﻷشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفﻼحية ببن عروس.
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  17نوفمبر .2017
اطلع عليه

رئيس الحكومة

وزير الفﻼحة والموارد المائية

والصيد البحري
سمير الطيب

يوسف الشاهد

قرار من وزير الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث
العلمي مؤرخ في  23نوفمبر  2017يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ
في  16نوفمبر  2015المتعلق بتنظيم مناظرة باﻻختبارات
للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في
الطب.
إن وزير الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،
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وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم
عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى القانون عدد  19لسنة  2008المؤرخ في  25فيفري
 2008المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة منها القانون عدد  38لسنة  2017المؤرخ في
 2ماي ،2017
وعلى اﻷمر عدد  772لسنة  2009المؤرخ في  28مارس
 2009المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك الطبي
اﻻستشفائي الجامعي كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  3353لسنة
 2009المؤرخ في  9نوفمبر ،2009
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1183لسنة  2017المؤرخ في 7
نوفمبر  2017المتعلق بتكليف وزير الشؤون اﻻجتماعية بالقيام
بوظائف وزير الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  16نوفمبر  2015المتعلق بتنظيم مناظرة باﻻختبارات
للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القرار
المؤرخ في  24أكتوبر .2016
قررا ما يلي :
الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفقرة "ب" من الفصل  18من
القرار المؤرخ في  16نوفمبر  2015المشار إليه أعﻼه وتعوض
كما يلي :
الفصل ) 18فقرة ب جديدة( :
"مجموع نقاط يفوق أو يساوي ) (75/45كحاصل لتقييم
مكونات المناظرة واحد واثنان وثﻼثة وخمسة )."(V+III+II+I
الفصــــل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2017
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس

وزير الصحة بالنيابة
اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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محمد الطرابلسي

قرار من وزير الصحة بالنيابة ووزير التّعليم العالي والبحث
العلمي مؤرخ في  23نوفمبر  2017يتعلق بفتح مناظرة
باﻻختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي
جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير
وصفاقس.
إ ن وزير الصحة بالنيابة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،

بعد اﻻطّﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011

وعلى القانون عدد  19لسنة  2008المؤرخ في  25فيفري
 2008المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31
لسنة  2011المؤرخ في  26أفريل ،2011
وعلى اﻷمر عدد  772لسنة  2009المؤرخ في  28مارس
 2009المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك الطّبي
اﻻستشفائي الجامعي والمتمم باﻷمر عدد  3353لسنة 2009
المؤرخ في  9نوفمبر ،2009

وعلى اﻷمر عدد  370لسنة  2016المؤرخ في  9مارس
 2016المتعلق بالتسمية في الرتب داخل اﻷسﻼك،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  301لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الصحة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1183لسنة  2017المؤرخ في 7
نوفمبر  2017المتعلق بتكليف وزير الشؤون اﻻجتماعية بالقيام
بوظائف وزير الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  16نوفمبر  2015المتعلّق بتنظيم مناظرة باﻻختبارات
للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطّب
والمنقح بالقرارين المؤرخين في  24أكتوبر  2016وفي 23
نوفمبر ،2017
وعلى قرار وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  4أوت  2009المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين
لمختلف مناظرات انتداب اﻷطباء اﻻستشفائيين الجامعيين،
والمنقح بالقرار المؤرخ في  24أكتوبر  2016وبالقرار المؤرخ في
 23نوفمبر ،2017
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