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 1مؤرخ في  2019لسنة  194 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

تقبل استقالة السيد جالل الزواوي، مستشار أول لدى رئيس 
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية، ابتداء من 

  

 1مؤرخ في  2019لسنة  195 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

تقبل استقالة السيدة ربيعة النجالوي، مستشارة لدى رئيس 
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية، ابتداء من 

  

 1مؤرخ في  2019لسنة  196 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

تشار لدى رئيس تقبل استقالة السيد زهير الذوادي، مس
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية، ابتداء من 

  

 1مؤرخ في  2019لسنة  197 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

تقبل استقالة السيد حسان العرفاوي، مستشار لدى رئيس 
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية، ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  198 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

هيت مهام السيد ابراهيم نافع، مستشار أول لدى رئيس أن
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية، ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  199 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

أنهي تكليف السيد رؤوف مرادع، مستشار أول لدى رئيس 
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية، ابتداء من 

 4مؤرخ في  2019نة لس 200 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

أنهي تكليف السيد رؤوف مرادع، بخطة مدير عام أمن رئيس 
  .2019 نوفمبر 1الدولة والشخصيات الرسمية، ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  201 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

تقبل استقالة السيدة ألفة كوتي حرم الضحاك، مستشار أول 
  .2019 نوفمبر 1لجمهورية، ابتداء من لدى رئيس ا

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  202 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

أنهيت مهام السيد منذر مامي، مستشار لدى رئيس 
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية، ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  203 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

ن ضياف، ملحق برئاسة الجمهورية،  مهام السيد كريم بنهيتأ
  .2019 نوفمبر 1ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  204 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

سمي السيد عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس 
  .2019 أكتوبر 23الجمهورية ابتداء من 

مبر  نوف1يبتدئ المفعول المالي لهذا األمر الرئاسي بتاريخ 
2019.  

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  205 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

كلف السفير طارق بالطيب بتسيير الديوان الرئاسي ابتداء من 
  .2020 جانفي 24 إلى غاية 2019 نوفمبر 1

  .ال يترتب عن هذا األمر الرئاسي مفعول مالي


