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 31مؤرخ في  2019ة لسن 124 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 جويلية

" الدبلوماسية"يسند الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع 
  :لسيدات والسادة اآلتي ذكرهمل 2019 جويلية 30ابتداء من 

  :الصنف األول

  .ـ المنذر مامي

  :الصنف الثاني

  ـ حافظ البجار،

  ـ شفيق الحاجي،

  .ـ نجيب المنيف

  :الصنف الثالث

  هرمي،ـ عبد الكريم ال

  ـ يسرى سويدان،

  ـ طارق األدب،

  ـ بوراوي اإلمام،

  ـ محمد علي بن عبيد،

  ـ تقوى بن عبد الله،

  .ـ نجيب الفريجي

  :الصنف الرابع

  ـ أكرم األعطر،

  ـ فتحي بنمعاوية،

  ـ كوثر الشلبي،

  ـ عادل بن عبد الله،

  ـ حطاب الهداوي،

  ـ منى المعلول،

  ـ يوسف وهيبة،

  ـ سامية األدغم،

 Gertrud Tauchhammerد توخامر ـ جرتو

  .ـ جمال علي مدحت

 31مؤرخ في  2019لسنة  125 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 جويلية

التربية "يسند الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع 
 للسيدات والسادة اآلتي 2019 جويلية 23ابتداء من " والعلم
  :ذكرهم

  :الصنف الثاني
  .ـ جميل شاكر

  :الصنف الثالث

  ـ معز بوبكر،

  ـ منيرة بهلول،

  :الصنف الرابع

  ـ ألفة بنعودة الصيود،

  ـ جهينة بنبوبكر غريب،

  ـ نور الدين بن رجب،

  ـ عبد الحميد الساحلي،

  ـ المنجي منصر،

  ـ حياة العوادي عروس،

  ـ منصف بن إبراهيم،

  ـ سعاد شويخة،

  ـ سليم الكريمي،

  ـ نادرة الخضار القسطلي،

  ـ رياض الحبالني،

  ـ مصطفى العكرمي،

  ـ درعية بوكيل،

  ـ الفهري نصير،

  ـ إلهام بكار الموصلي،

  ـ محمد رضا الدردوري،

  ـ فتحي البلدي،

  ـ توفيق زعرة،

  ـ طارق الوسالتي،

  ـ أحمد دلدول،

  ـ عبد الفتاح زهو،
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  ـ ليلى الحرباوي،

  ـ محمد الثليثي،

  ـ ناجي نصيبي،

  ـ رباب عامري،

  ـ الناجي العلياني،

  ليل،ـ بشير خ

  ـ أمير الخراط،

  ـ عبد الباقي الحداد،

  ـ نبيهة عميرة،

  ـ العربي العلوي،

  ـ أسماء عباس،

  ـ طارق عبد الملك،

  ـ شهاب بودن،

  ـ ماهر القصاب،

  ـ المولدي الزواوي،

  ـ إدريس السايح،

  ـ كمال بسباس،

  ـ ألفة الزريبي بن سليمان،

  .ـ حسن فري

  :الصنف الرابع بعد الوفاة
  ريا بن شعبان،ـ المرحومة ث

  .ـ المرحوم لطفي قرطاس

  

 أوت 2مؤرخ في  2019لسنة  135 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2019.  

 2  يوميسند وسام الجمهورية من الصنف األول ابتداء من
  . إلى السيد خميس الجهيناوي2019أوت 

  

 أوت 7مؤرخ في  2019لسنة  137 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2019.  

ة بمهام رئيس دائرة استشارية كلف السيد عادل بن حمود
  .بالمحكمة اإلدارية

  

 أوت 7مؤرخ في  2019لسنة  138 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2019.  

 استئنافيةكلف السيد هشام الزواوي بمهام رئيس دائرة 
  .بالمحكمة اإلدارية

 أوت 7مؤرخ في  2019لسنة  139 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2019.  

دوب دولة عام بالمحكمة كلف السيد حسين عمارة بمهام من

  .اإلدارية

  

 أوت 7مؤرخ في  2019لسنة  140 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2019.  

المحكمة بكلف السيد وجيه العيني بمهام رئيس دائرة ابتدائية 

  .اإلدارية

  

 أوت 7مؤرخ في  2019لسنة  141 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2019.  

محكمة كلفت السيدة منى الغرياني بمهام مندوب دولة بال

  .اإلدارية

 

 15مؤرخ في  2019لسنة  145 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 أوت

 إلى 2019 أوت 15يسند وسام الجمهورية ابتداء من 

  :نالسيدات اآلتي ذكره

  :الصنف الثاني

  ـ سعيدة بن قراش،

  ـ روضة العبيدي،

  ة،دـ نائلة شعبان حمو

  .ـ ليلى بلخيرية جابر

  :الصنف الثالث

  بي،ـ عائدة القلي

  ـ نورة الزناتي،

  ـ سعاد السنوسي،

  ـ آسيا العتروس بوقرة،

  ـ كلثوم سطارة بركا الّله،

  ـ وجيهة الجندوبي،

 .ـ نادية بن حسين بلحارث




