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عضاء أ يتعلق بتسمية 2013 جانفي 4  مؤرخ فيقرار رئيس الحكومة  1
  .واألمراض المهنية اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل

4 11/01/2013 

 يتعلق بتسمية عضو 2013 جانفي 30 قرار من وزير الصحة مؤرخ في  2
 بمجلس ادارة معهد باستور.

13 12/02/2013 

 يتعلق بتسمية أعضاء 2013 جانفي 30قرار من وزير الصحة مؤرخ في  3
 .بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس

13 12/02/2013 

 يتعلق بتسمية عضو 2013 جانفي 29قرار من وزير الصحة مؤرخ في  4

 12/02/2013 13 .بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس

 يتعلق بتسمية عضو 2013 جانفي 29قرار من وزير الصحة مؤرخ في  5
 12/02/2013 13 .بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي لألمراض الرئوية بأريانة

 عضو بتسمية يتعلق 2013 جانفي 30 في مؤرخ الصحة وزير من قرار 6
 12/02/2013 13 .للمنتجات والبيئية الصحية للرقابة الوطنية الوكالة مؤسسة بمجلس

 عضو بتسمية يتعلق 2013 جانفي 30 في مؤرخ الصحة وزير من قرار 7
 12/02/2013 13 .بسوسة حشاد فرحات مستشفى إدارة بمجلس

 عضو يتسمية يتعلق 2013 جانفي 29 في مؤرخ الصحة وزير من قرار 8
 12/02/2013 13 .بالمهدية صفر الطاهر مستشفى إدارة بمجلس

 يتعلق بضبط تركيبة  2013 فيفري 18 قرار رئيس الحكومة مؤرخ في  9
وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار 

المهني لألعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية 
و المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية التابعة لرئاسة الحكومة 

والمؤسسات العمومية غير االدارية والمنشآت العمومية الخاضعة 
 إلشرافها.

16 22/02/2013 

 يتعلق بتسمية عضو 2013 فيفري 25 قرار من وزير الصحة مؤرخ في  10
 بمجلس ادارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

19 05/03/2013 

 اوت 27 متمم لقرار 2013 فيفري 22 قرار وزير الصحة مؤرخ في  11
  المتعلق بضبط بدائل لبن األم.2011

19 05/03/2013 

 يتعلق بتغيير 2013 فيفري 26 مؤرخ في 2013 لسنة 1329 أمر عدد  12
تسمية مؤسسة عمومية (المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال األدوية 

  المركز الوطني لليقظة الدوائية–
20 08/03/2013 

 يتعلق بالترفيع 2013 افريل 22 مؤرخ في 2013 لسنة 1407أمر عدد  13
في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة سلك اطباء االسنان 

 االستشفائيين.
34 26/04/2013 

 يتعلق بالترفيع في 2013 افريل 22 مؤرخ 2013 لسنة 1409 أمر عدد  14
مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة سلك الصيادلة االستشفائيين 

 .2014-2013الجامعيين بعنوان 
34 26/04/2013 
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 يتعلق 2013 أفريل 22 قرار وزير الصحة ووزير التعليم مؤرخ في  15
 بإحداث لجنة ادارية متناصفة للصيادلة االستشفائيين الجامعيين وتنظيمها.

34 26/04/2013 

 يتعلق بتسمية عضو 2013 افريل 23 قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16
 بمجلس ادارة الصيدلية المركزية.

36 03/05/2013 

 يتعلق 2013 افريل 26 قرار وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في  17
 لالتفاقية المشتركة القطاعية 11بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

 لمستخدمي الصيدليات.

36 03/05/2013 

 


