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 10مؤرخ في  2019لسنة  861بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2019أكتوبر 
ى لمجلس كلف السيد العادل الذيب، مستشار من الدرجة األول

النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب 
  .الشعب

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  862بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019أكتوبر 

كلف السيد نور الدين النواصري، مستشار من الدرجة األولى 
لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة 

  . المشتركة بمجلس نواب الشعبللمصالح

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  863بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019أكتوبر 

كلفت السيدة هندة بن ساسي، مستشار من الدرجة األولى 
لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة 

  .بمجلس نواب الشعب

 

 10ي مؤرخ ف 2019لسنة  864بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019أكتوبر 

كلفت السيدة راضية نقيب، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، 
بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة 

  .بمجلس نواب الشعب

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  865بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019أكتوبر 

عام كلف السيد خليفة وريمي، متصرف رئيس، بمهام مدير 
  .إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  866بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019أكتوبر 

كلف السيد توفيق بن قيراط، متصرف رئيس في الوثائق 
واألرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس 

  .نواب الشعب

 

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  165 عدد رئاسيمر بمقتضى أ
  .2019أكتوبر 

" الثقافة"أسند الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع 
  : للسيدات والسادة اآلتي ذكرهم2019 أكتوبر 3ابتداء من يوم 

  :الصنف األكبر

  . محمد زين العابدين-

  :الصنف األول

   المرحوم الصغير أوالد أحمد،-

   يوسف الصديق،-

  ة الباجي، هال-

  . الهاشمي مرزوق-

  :الصنف الثاني

   فتحي التريكي،-

   جليلة حفصية،-

   حياة قطاط،-

  . صالح الدين السماوي-

  :الصنف الثالث

   محمود بن محمود،-

   عز الدين العبيدي،-

   علي مصابحية،-

   شراز سعيد،-

   محمد الهادي الجويني،-

   لسعد سعيد،-

   هشام بن عمار،-

   لسعد الجموسي،-

   محمد صالح معالج،-

  . مبروك العيوني-

  :الصنف الرابع

   محمد بشير التواتي،-

   هاجر الزحزاح،-



  84 - 83عـــدد   2019 أكتوبر 18 -  15 ––لرسمي للجمهورية التونسية الرائد ا  3534صفحــة 

   سلوى عبد الخالق،-

   إيمان بوخبزة،-

   شاكر الشيخي،-

   عفيفة المسعدي،-

   منية عبيد المسعدي،-

   فاخر حكيمة،-

   أنيس المؤدب،-

   عماد جمعة،-

   مهدي برصاوي،-

   محمد منير العرقي،-

  عة الجديدي، راب-

  . نزار بن سعد-

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  166 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019أكتوبر 

 إلى 2019 أكتوبر 3أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 
  :السادة اآلتي ذكرهم

  :الصنف األول

   هشام جعيط،-

  . عبد العزيز قاسم-

  :الصنف الثالث

  . حسان العرفاوي-

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  167  عددرئاسيبمقتضى أمر 
  .2019أكتوبر 

 11أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية ابتداء من يوم 
  : إلى السادة اآلتي ذكرهم2019أكتوبر 

   العميد محمد قدير الخنيسي،-

   العقيد فيصل سليمان بوجليدة،-

   محافظ الشرطة عام من الصنف األول لطفي علي بن عثمان،-

   اللطيف الساسي بن عطالله، المالزم أول عبد-

   الوكيل أول رضى الوردي ظاهري،-

   الوكيل أول عصام عبد الحميد عمار الجعفري،-

  . الوكيل أول حسان رشيد العمدوني-

 10مؤرخ في  2019لسنة  168 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019أكتوبر 

أسند وسام الوفاء والتضحية لضباط وأعوان سلك أمن رئيس 
  :صيات الرسمية اآلتي ذكرهمالدولة والشخ

  :الصنف الثالث

  ـ النقيب رضا عبد الله العويني،1

  ـ ناظر األمن ياسين مصطفى الكعبي،2

  ـ الوكيل وجدي عمار الكلبوسي،3

  ـ الوكيل شكيب حسناوي مازني،4

  ـ الوكيل عادل حمادي الجالصي،5

  ـ الوكيل محمد عياد المحجبي،6

  ـ الوكيل صابر فرحات العمدوني،7

  ـ الوكيل عيسى الصادق البوثوري،8

  ـ الوكيل ياسين صالح الخلفاوي،9

  ـ الوكيل أيمن الصادق العوادي،10

  ـ ناظر األمن مساعد هشام الناصر حقي،11

  ـ ناظر األمن مساعد أحمد الحبيب لملوم،12

  ـ ناظر األمن مساعد كريم أحمد الماجري،13

  ـ ناظر األمن مساعد الهادي محمد المهذبي،14

  ـ ناظر األمن مساعد بالل إسماعيل النصري،15

  ـ ناظر األمن مساعد رياض األمين النويصري،16

  ـ ناظر األمن مساعد إبراهيم الحبيب السهالوي،17

  ـ ناظر األمن مساعد عبد السالم عبد الوهاب اليعقوبي،18

  ـ ناظر األمن مساعد كريم لطفي بلقاسم،19

  ـ العريف أول حمزة محسن الحبيبي،20

  ـ العريف أول وحيد محمد القطيطي،21

  .ـ العريف أول خير الدين بلقاسم خاليفية22

  :الصنف الرابع

  ـ الرائد وحيد عثمان القاطري،1

  ـ المالزم أول محمد نبيل علي المزوغي،2

  ـ ناظر األمن مساعد حسن العيد الهمامي،3

  ـ حافظ األمن رمزي حمادي بنعربية،4

  لي،ـ حافظ األمن ريان جمال بنع5

  .ـ العريف خالد الهاشمي السعداني6


