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 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 15رئاسي عدد بمقتضى أمر 

2022.  
تنهى تسمية السيدة أميرة الزناتي، مستشار للمصالح 
العمومية، بصفة رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 

  .2021 أكتوبر 12

  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 16رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

تنهى تسمية السيدة أميرة الزناتي، مستشار للمصالح 
العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة 

  .2021 أكتوبر 25ابتداء من 

  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 17رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

تنهى تسمية السيد مكرم شوشان، متصرف رئيس، بصفة مكلف 
  .2021 أكتوبر 14بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 

  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 18رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

تنهى تسمية السيد محمد بن عمر، أستاذ أول مميز تربية 
وزير الشباب والرياضة بدنية، بصفة مكّلف بمأمورية بديوان 

  .2021 أكتوبر 14ابتداء من 

  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 19رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

الحبيب بوقرة، مهندس عام، بصفة مكلف تنهى تسمية السيد 
  .2021 أكتوبر 22بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 

  

 جانفي 6رخ في  مؤ2022 لسنة 20رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

تنهى تسمية السيد حسن البلدي بصفة مكلف بمأمورية 
  .2021 نوفمبر 20بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 

  
 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 21رئاسي عدد بمقتضى أمر 

2022.  
تنهى تسمية السيد محمد الهادي بولعابة بصفة مكلف 

التصال بديوان وزيرة الشباب بمأمورية لتسيير مكتب اإلعالم وا
  .2021 نوفمبر 18والرياضة ابتداء من 

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 22رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

تنهى تسمية السيد عبد القادر الجمالي، متصرف رئيس، بصفة 
  .2021 نوفمبر 1ملحق بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 

  
  

 

  
 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 32رئاسي عدد  بمقتضى أمر

2022.  
تسمى السيدة سنية الجالصي حرم بن عمار، مستشار المصالح 

  .2021 جوان 10العمومية، كاتبة عامة لوزارة النقل ابتداء من 

  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 33رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

مستشار تسمى السيدة سنية الجالصي حرم بن عمار، 
  .المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير النقل

  
  

  

  
 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 12رئاسي عدد بمقتضى أمر 

2022.  
تنهى تسمية السيد أكرم قالل، متصرف عام للداخلية، بصفة رئيس 

  .2021 ديسمبر 20ديوان وزيرة التجهيز واإلسكان ابتداء من 
  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 13رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

تنهى تسمية السيد رمزي الهاني بصفة مكلف بمأمورية بديوان 
  .2021 ديسمبر 1وزيرة التجهيز واإلسكان ابتداء من 

  
 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 30رئاسي عدد بمقتضى أمر 

2022.  
ا لديوان يسمى السيد برهان حميدة، متصرف عام، رئيس

  .2021 ديسمبر 20وزيرة التجهيز واإلسكان ابتداء من 
  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 31رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

يكّلف السيد محمد القاسمي، مهندس عام، بمهام مدير عام 
مركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز واإلسكان ابتداء 

  .2021 ديسمبر 21من 




