الجمهوريّــة التّونسيـّـة

النفـاذ إلى الوثـائق اإلداريـة بجامعة الزيتونة

سياسـة النفـاذ إلى الوثـائق اإلداريّـة
تطبيقا ملقتضيات املرسوم عدد  72لسنة  1022املؤرخ يف  10ماي  1022واملنشور عدد
املؤرخ يف  05ماي  1021املتعلّقان بالنفاذ إىل الوثائق اإلداريّة للهياكل العموميّة،
 15لسنة ّ 1021
الزيتونة على تعزيز الشفافيّة وتوحيد سبل وإجراءات نفاذ العموم إىل الوثائق اإلداريّة اليت
تعمل جامعة ّ
هامة إلرساء إدارة أكثر شفافيّة ودعم املصاحلة بني اإلدارة واملتعاملني
حبوزهتا .وميثّل ذلك خطوة ّ
معها.

منظمـة للنفـاذ
مراجـع قانونيّـة ّ
يف ما يلي املراجع القانونية املنظمة لعمليّة النفاذ إىل الوثائق اإلداريـة:
 مرسوم عدد

1144-14

للهياكل العمومية؛

 مرسوم عدد

1144-41

مؤرخ في  16ماي  : 1144املتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية
مؤرخ في

44

جوان

1144

 :املتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد

 1144-14املؤرخ يف  12ماي  1144واملتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية؛

 منشور رئيس الحكومة عدد  14بتاريخ  14ماي  :1141املتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية.
الزعيم  - 2001تونس اهلاتف  - )00120( .25.5751.- .25.57527الفاكس :
 ، 12هنج سيدي أيب القاسم اجلليزي  -ساحة معقل ّ
 E-mail: Ez_zitouna@yahoo.frموقع الواب www.uz.rnu.tn :

)00120( .25.07252

المكلفيـن بالنفـاذ إلى الوثـائق اإلداريّـة في جامعـة الزيتونـة

للنفـاذ

النفاذ

المؤسسة

االسم واللّقب
وئام الزاهي براهم

املكلّف بالنفاذ

رئاسة الجامعة
النائب

المعهد العالي
ألصول ال ّدين
المعهد العالي
للحضارة االسالميّة

مركز ال ّدراسات

االسالميّة بالقيروان

البشري بوكراع

املكلّف بالنفاذ

رشيد قاري

النائب

سلوى العبديل

املكلّف بالنفاذ

ونيس عامر
علياء بن عبد

النائب

كاتب عام اجلامعة

متصرف رئيس

كاتب ّأول مكلّف باإلشراف
على اإلدارة الفرعيّة للشؤون
القانونيّة واألرشيف والنشر

متصرف مستشار

املؤسسة
كاتب عام ّ

متابعة مكتب الضبط و كتابة
املدير
مدير املعهد

متصرف رئيس

حممد احلبيب
العالين

مدير املركز

عبد احلميد بن
فرج

كاتب عام املركز

حمل الوثيقـة
 مطلب النفاذ إىل وثيقة إداريةّ :
حمل الوثيقـة
 تظلّم لدى رئيس اهليكلّ :

ramssis16@yahoo.fr

متصرف مساعد يف
ّ

أستاذ حماضر

خاصـة بالنفـاذ
مطبوعـات ّ

bechir.boukraa@gmail.com

أستاذ تعليم عال

التصرف يف الوثائق واألرشيف
ّ

اهلل

wiem.zahi@gmail.com

ملحق إدارة

الوثائق واألرشيف

املكلّف بالنفاذ

النائب

الصفة

الرتبة

البريد االلكتروني

أستاذ التعليم التقين

habib_allani@yahoo.fr

abdelbenfradj@yahoo.fr

