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 المؤرخ في أول جوان 1972  لسنة40وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،   .االستشارية بالمحكمة اإلداريةيتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر واألقسام  2017  ماي25مؤرخ في  2017لسنة  621أمر حكومي عدد 
 مارس 1 المؤرخ في 2016 لسنة 410وعلى األمر عدد    منه،15 وخاصة الفصل 2011 جانفي 3المؤرخ في  2011 لسنة 2نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد  المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972
عدد الدوائر وئية  المتعلق بضبط عدد الدوائر القضا2016 كمة تعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المح الم2017 ماي 25مؤرخ في ال 2017 لسنة 620حكومي عدد المر األوعلى   ،ومة وأعضائها المتعلق بتسمية رئيس الحك2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   واألقسام االستشارية بالمحكمة اإلدارية، محمد فاضل عبد الكافي                       لية بالنيابةاالموزير   اإلمضاء المجاور     .2017  ماي25تونس في   .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي  ـ وزير3الفصل   .الدوائر واألقسام االستشارية بالمحكمة اإلدارية المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد 2016 مارس 21في  المؤرخ 2016 لسنة 410الحكومي وخاصة األمر الحكومي عدد  ـ ألغيت جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر 2الفصل   .أقسام استشارية) 3(ـ ثالثة   دائرة ابتدائية بالجهات، )12(ـ اثنتا عشرة   دائرة ابتدائية،) 15(ـ خمسة عشرة   دوائر استئنافية،) 10 (عشرـ   استشاريتان،) 2(ـ دائرتان   يبية،دوائر تعق) 4(ـ أربع   :واألقسام االستشارية بالمحكمة اإلدارية على النحو التالي الفصل األول ـ حدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،  .اإلدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 المؤرخ في أول جوان 1972 لسنة 40على القانون عدد و  ور،بعد االطالع على الدست  إن رئيس الحكومة،  .مساعدين بالمحكمة اإلداريةبضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية النتداب مستشارين  يتعلق 2017 ماي 18قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
 المؤرخ في أول أوت 1972 لسنة 67وعلى القانون عدد   ،2011 جانفي 3المؤرخ في  2011 لسنة 2نقحته وتممته وخاصة القانون األساسي عدد  المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972
 جويلية 24 المؤرخ في 2001 لسنة 78القانون األساسي عدد ألعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة  اإلدارية وضبط القانون األساسي  المتعلق بتسيير المحكمة1972
 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823وعلى األمر عدد   ،2001
 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1665وآخرها األمر عدد راه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته لدراسات الدكتو المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية 1993
 أكتوبر 16 المؤرخ في 2001 لسنة 2429وعلى األمر عدد   ،2003
ن مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الف المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها 2001  سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد   والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
 أوت 1 المؤرخ في 2012 لسنة 1227وعلى األمر عدد   ،"أمد"التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت  المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2008
مشار إليه أعاله تفتح  ال1972المؤرخ في أول أوت  1972لسنة  67 من القانون عدد 19حكام الفصل ألالفصل األول ـ تطبيقا   :قرر ما يلي   .اإلداريةبتنظيم المناظرة الخارجية النتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة  المتعلق 1998 جويلية 2 الوزير األول المؤرخ في وعلى قرار   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،"أمد"التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام  المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2012   .وملفات ومناقشة مع أعضاء لجنة االنتدابمساعدين بالمحكمة اإلدارية المتضمنة دراسة شهائد وأشغال كومة المناظرة الخارجية النتداب مستشارين بقرار من رئيس الح


