المكونة الثانية  :إنجاز الدراسات ومتابعة إنجاز اﻷشغال
المدرجة في إطار تحيين كلفة المشروع :

وعلى القانون عدد  19لسنة  2008المؤرخ في  25فيفري
 2008المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته
وخاصة القانون عدد  38لسنة  2017المؤرخ في  2ماي ،2017

 تزويد  4مناطق ريفية بالماء الصالح للشرب، إحداث  45كلم من المسالك الفﻼحية، إنجاز  80وحدة غابيون، إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة علىمساحة تقدر بــــ  6000هك.
٭ متابعة إنجاز اﻷشغال المتعلقة بـــــ :
 تزويد  4مناطق ريفية بالماء الصالح للشرب، إحداث  45كلم من المسالك الفﻼحية، إنجاز  80وحدة غابيون، إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة علىمساحة تقدر بــــ  6000هك،

وعلى اﻷمر عدد  2602لسنة  1995المؤرخ في  25ديسمبر
 1995المتعلق بضبط اﻹطار العام لنظام الدراسة وشروط
التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس ،كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر عدد  643لسنة  2009المؤرخ في  2مارس ،2009

٭ إنجاز الدراسات المتعلقة بـــــ :

 غراسة أشجار مثمرة على مساحة  1200هك.الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  25أفريل .2022
التأشير

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجﻼء بودن رمضان
وزير الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

أمر رئاسي عـدد  445لسنــة  2022مؤرخ فـي  25أفريل
 2022يتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  117لسنة  2021المؤرخ في 22
سبتمبر  2021المتعلق بتدابير استثنائية،
عــدد 48

وعلى اﻷمر عدد  2716لسنة  2008المؤرخ في  4أوت
 2008المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  827لسنة  2017المؤرخ
في  28جويلية ،2017
وعلى اﻷمر عدد  2876لسنة  2008المؤرخ في  11أوت
 2008المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العـالي والبحث العلمي
والتكنولوجيا ،كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  615لسنة 2010
المؤرخ في  5أفريل ،2010
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  137لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  138لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمـر الرئاسي اﻵتــي نصـه:
الفصل اﻷول ـ تُحدث مؤسسة تعليم عال وبحث يطلق عليها
تسمية" :المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة".
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي مع مراعاة أحكام الفصلين  14و 24من القانون
عدد  19لسنة  2008المؤرخ في  25فيفري  2008المشار إليه
أعﻼه.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  25أفريل .2022
التأشير

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجﻼء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي
منصف بوكثير
وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  4ماي 2022

صفحـة 1429

