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      .2018مارس  15عاون الدولي ابتداء من تر التنمية واالستثمار والبديوان وزيأنهيت تسمية السيدة إنصاف الفرادي، بصفة مكلفة بمأمورية   .2018 جوان 7مؤرخ في  2018لسنة  520بمقتضى أمر حكومي عدد    
أوت  5المؤرخ في  1985لسنة  78وعلى القانون عدد   ، 2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  115أو تممتها وخاصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحتها  1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27بالقانون عدد  ةوعلى مجلة الشغل الصادر  عد االطالع على الدستور،ب  باقتراح من وزير التربية،  إن رئيس الحكومة،  .الوطني للتكنولوجيات في التربيةيتعلق بالمصادقة على النظام األساسي الخاص ألعوان المركز  2018 جوان 7مؤرخ في  2018لسنة  521أمر حكومي عدد    

يسمبر د 27المؤرخ في  2007لسنة  69وخاصة القانون عدد بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات بط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين المتعلق بض 1985
المؤرخ في غرة فيفري  1989لسنة  9وعلى القانون عدد   ،2007
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية  1989

ماي  25المؤرخ في  2011لسنة  46وعلى المرسوم عدد   ،2006جوان  12المؤرخ في  2006لسنة  36
جويلية  26المؤرخ في  1990لسنة  1241وعلى األمر عدد   المتعلق بإحداث المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، 2011
  إعالمية،المتعلق بقانون إطارات المعهد الوطني للمكتبية والميكرو  1990

جانفي  16المؤرخ في  1995لسنة  83وعلى األمر عدد 
المؤرخ  2013لسنة  3804نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمنشآت العمومية لجماعات المحلية المتعلق بممارسة أعوان الدولة وا 1995 سبتمبر  30المؤرخ في  2002لسنة  2131وعلى األمر عدد   ،2013سبتمبر  18في 
أكتوبر  7المؤرخ في  2002لسنة  2198وعلى األمر عدد   لق بإحداث هياكل بالوزارة األولى،المتع 2002
نوفمبر  11المؤرخ في  2002لسنة  2950وعلى األمر عدد   الموضوعة على كاهلها،االلتزامات فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية  2002
جانفي  20المؤرخ في  2010لسنة  84وعلى األمر عدد   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين، 2002
جويلية  2المؤرخ في  2012لسنة  752مر عدد وعلى األ  ارة التكوين المهني والتشغيل،المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزالمتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا  2010
تعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير الم 2012 بية الملحق بهذا األمر بأعوان المركز الوطني للتكنولوجيات في الترالفصل األول ـ تمت المصادقة على النظام األساسي الخاص   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  .المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة 2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى األمر الرئاسي عدد   وأعضائها،  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة  2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد   الوطني للتكنولوجيات في التربية، المركز ـ تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر  2الفصل   .الحكومي                                        حاتم بن سالم  وزير التربية     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  المجاور اإلمضاء     .2018جوان  7تونس في   .للجمهورية التونسيةيخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما  3الفصل   .الحكومي
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