
  37عـــدد   2017 ماي 9 ––ة التونسية الرائد الرسمي للجمهوري  1480صفحــة 

 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19بتنقيح القانون عدد  يتعلق 2017 ماي 2  مؤرخ في2017 لسنة 38قانون عدد 
مع مراعاة المعايير األعمال طبقا لخصوصيات هذا التكوين واألسنان والصيدلة والطب البيطري والباكالوريوس في إدارة يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب وطب   ) :فقرة ثانية جديدة (3الفصل   :المتعلق بالتعليم العالي وتعوض باألحكام التاليةو 2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19القانون عدد  من 3 تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل  ـالفصل األول  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد     باسم الشعب،      .)1( المتعلق بالتعليم العالي2008 ــ      محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2017 ماي 2تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ   .2011- 2010المتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية و 2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19القانون عدد  من 3إدارة األعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل  ـ تنطبق األحكام المتعلقة بدراسات الباكالوريوس في 2الفصل   .الدولية المعتمدة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

 أفريل 18 دة بتاريخـعقه المنــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1
2017.  

 ماي 18 في المؤرخ 1992 لسنة 52 عدد القانون بتنقيح يتعلق 2017  ماي8 مؤرخ في 2017 لسنة 39 عدد قانون
ــ      محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2017 ماي 8تونس في   .كقانون من قوانين الدولةذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ ينشر ه  . منه8 و4المنصوص عليها بالفصلين الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك  من المجلة 53ال تنطبق أحكام الفصل  ):جديد (12الفصل   : وُتعوض باألحكام التالية المتعلق بالمخدرات 1992 ماي 18 المؤرخ في 1992لسنة  52 من القانون عدد 12 الفصل ُتلغى أحكام ـ فصل وحيد  :اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،  باسم الشعب،  .)1(بالمخدرات المتعلق 1992 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ     ـ

  .2017 أفريل 25 ريخدة بتاـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1




