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 2020 جويلية 6مـؤرخ في  2020ة لسن 66دد عـأمر رئاسي 
 .يتعلق بمنح الجنسية التونسية بالتجنس

 الجمهورية، سيإن رئ

 رة العــــــدل،ياقتراح من وزب

 طالع على الدستور،عد االب

 20 و19 الفصول  علىوعلى مجلة الجنسية التونسية وخاصة
 . منها21/2 و21/1و

 :يصدر األمـر الرئاسي اآلتي نصه

تمنح الجنسيـة التونسية بموجب التجنس  ـ األولالفصل 
  :سادة اآلتي ذكرهمسيدات واللل

في ) ليبيا(عادل بن محمد الصغير المولـود بطرابلس  -1
30-09 -1971. 

  باسل بن أحمد جميل ترجمان المولـود بسوريا  -2
 . 1963- 06-19في 

  حسني بن راشد أبوشمط المولـود بفلسطين  -3
 .1962- 07-25في 

  ي الدين درويش المولـود بسوريا بهـزاد بن مح -4
 .1955- 01-01في 

محمد ساهر بن رمزي الحاج عيسى المولـود بسوريا في  -5
26-06 -1952. 

  صالح بن يوسف المدفع المولـود بسوريا  -6
 .1958- 07-01في 

محمد نجيب بن محمود خضر المولـود بفلسطين في  -7
24-03 -1954. 

  أحمد بن حسن حجازي المولـود بسوريا  -8
 .1983- 10-02في 

  محمد بن عبد الحافظ العزه المولـود بفلسطين  -9
 .1954- 05-17في 

  ) إيران(عباس بن جعفر عساكره المولـود باألحواز  -10
 .1969- 10-03في 

  حماده بن محمد أمين محمد المولـود بفلسطين  - 11
 .1974- 05-28في 

  عمر بن عبد الجبار عبد الله المولـود بفلسطين  -12
 .1955- 05-24في 

  هيم البويري المولـود بفلسطين عادل بن إبرا -13
 .1980- 09-30في 

  محمود بن سالم ابو جلغيف المولـود بفلسطين  -14
 .1950- 02-02في 

  فتحي بن سليم الحاج المولـود بلبنان  -15
 .1952-11-12في 

  شادي بن مصلح القاضي المولـود بفلسطين  -16
 .1975-11-21في 

  أحمد بن فايز القدوه المولـود بفلسطين  -17
 .1984- 03-08في 

  رياض بن يوسف شديد المولـود بفلسطين  -18
 .1955- 04-04في 

محمد بن محمود سالم شحاده المولـود بفلسطين في  -19
23-07 -1955. 

  خالد بن أحمد األغا المولـود بلبنان في  -20
26-08 -1977. 

في ) لبنان(عبد الرحمان بن أحمد عبده المولـود بصيدا  -21
21-06 -1965. 

) الجزائر(د بتبسة محمد لمين بن لخضر سواحي المولـو -22
 .1952- 02-23في 

  حسن بن مبارك ميره المولـود بتونس في -23
26-12 -1977. 

) منوبة(الطيب بن أحمد البوشامي المولـود بالجديدة  -24
 .1964- 09-20في 

  أحمد بن السعيد نصيب المولـود بالجزائر في -25
 03 -11-1964. 

محمد عصام بن عبد الحميد بوشعور المولـود بتونس  -26
 .1982- 08-12في 

  كمال بن عبد القادر هادف المولـود بالجزائر في -27
28-12 -1951. 

  مبارك بن محمد بوناب المولـود بسليانة في -28
04-01 -1962. 
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  المولدي بن إبراهيم بروك المولـود بقلعة سنان في -29
09-10 -1953. 

  الصغير بن مبارك ميره المولـود بتونس في -30
10-11-1974. 

  ائر فيفريد بن رشيد مالكي المولـود بالجز -31
17-04 -1975. 

  عمر بن بلقاسم خنيش المولـود بتونس في -32
02-09 -1968. 

  إبراهيم بن الطيب زميح المولـود بالجزائر في -33
01-01 -1962. 

كمال بن التيجاني بوزبيلة المولـود بمنزل بورقيبة في  -34
11 -07-1959. 

  عبد الكبير بن بوشعيب ناجيم المولـود بالمغرب في -35
24-12 -1974. 

  مد مسيعد المولـود بالمغرب فيرضوان بن مح -36
01-01 -1975. 

) المغرب(عبد الصمد بن منصور فارح المولـود بفاس  -37
 .1970- 03-28في 

في ) المغرب(إدريس بن محمد بنسودة المولـود بفاس  -38
07-09 -1965. 

عبد الرحمان بن محمد بوكرين المولـود بالمغرب في  -39
03-11-1970. 

بالمغرب في موالي رشيد بن محمد الحسني المولـود  -40
18-05 -1974. 

  بوشتى بن لحسن بوخريص المولـود بالمغرب في -41
10-07 -1955. 

عبد العزيز بن عبد السالم ورضان المولـود بالمغرب في  -42
06-06 -1965. 

عبد العزيز بن الحاج ابراهيم صحراوي المولـود  -43
 .1939-01- 22بالجريصة في 

  عبد الحكيم بن العربي سنيدة المولـود بالمغرب في -44
15-11-1970. 

  محمد بن عبد الله عبو المولـود بالمغرب في -45
20-08 -1969. 

عبد العزيز بن حسن أزهاري المولـود بالدار البيضاء  -46
 .    1962-10-27في ) المغرب(

  زكريا بن أحمد رحماني المولـود بليبيا في -47
11 -05-1976. 

) سوريا(منذر بن محمد بشار دللول المولـود بدمشق  -48
 .1980- 01-01في 

مد زهير بن محمد أمين تكريتي المولـود بدمشق مح -49
 .1950-01- 01في ) سوريا(

) سوريا(حسام الدين بن عادل ناصيف المولـود بحلب  -50
 .1973- 04-14في 

إبراهيم بن محمد فتحي صلوحة المولـود بدمشق  -51
 .1975-01- 23في ) سوريا(

 .1963-05- 01بالل بن محمد رعد المولـود بلبنان في  -52

في ) لبنان(ريج المولـود ببيروت أحمد بن محمود س -53
25-03 -1978. 

  عصام بن توفيق طافش المولـود بلبنان في -54
08-10 -1973. 

  أثير بن محمد الكربولي المولـود بالعراق في -55
20-10 -1969. 

في ) العراق(جالل بن مصطفى جعفر المولـود ببغداد  -56
31-12 -1959. 

  خالد بن أحمد يعقوب المولـود بالعراق في -57
01-07 -1939. 

  عماد بن فوزي إبراهيم المولـود بمصر في -58
19-01 -1978. 

 .1954-07- 01نبيل بن سعد سعد المولـود بمصر في  -59

  شاهين بن حسن شام المولـود بتركيا في -60
05-01 -1986. 

في ) مصر(أحمد بن منتصر موسى المولـود بالقاهرة  -61
17-07 -1979. 

في ) مصر(محمد بن ابراهيم ابراهيم المولـود بالقاهرة  -62
09-04 -1969. 

زيني بن محمد األمين عباس المولـود بموريتانيا في  -63
10-05 -1967. 

  عبدوالي بن يحي صوي المولـود بمالي في -64
06-01 -1972. 

جون جاك بن برنارد مفوتو مولومبو المولـود بالكنغو في  -65
30-11-1989. 

  سامي بن سيدو تشاكاريل المولـود بتركيا في -66
20-12 -1963. 

  يدمير المولـود بتركيا فيأردام بن الشيخ موسى ا -67
 03 -04-1966. 
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  مصطفى بن لحسن مقران المولـود بفرنسا في -68
25-04 -1978. 

باسكال ليسيان هنري بن جاك ريفيار المولـود بروان  -69
 .1968-01- 25في ) فرنسا(

تيري برتراند بن أوليفي فيليكس فيرندون المولـود  -70
 .1963-07- 08بفرنسا في 

ني المولـود بتولون ميشال بن هنري روجي أمبروزيو -71
 .1953-05- 01في ) فرنسا(

  كالوديو بن بياترو اينوسنتي المولـود بايطاليا في -72
22-05 -1954. 

  لويجي بن اليساندرو فالينتي المولـود بإيطاليا في -73
20-04 -1960. 

  أنجلو بن بينيداتو ماتيا المولـود بإيطاليا في -74
 21 -06-1972. 

) مقدونيا(سي صادق بن ناصف كولوفيك المولـود بباتين -75
 .1973- 09-25في 

  عبد الله بن سعيد السيد المولـود بفلسطين في -76
 26 -07-1944. 

  هايك بنت هاتز غريفنبيرغ المولـودة بألمانيا في -77
22-09 -1961. 

زنوخه زمردة بنت محمد لعاب المولـودة بسليانة في  -78
12-05 -1940. 

  بشرى بنت محمد صالح المولـودة بسوريا في -79
23-03 -1972. 

هيم بن محمد الصالح العرقوبي المولـود ببورويس ابرا -80
 .1949- 05-10في 

  نور الدين بن محمد خلف الله المولـود بأكودة في -81
02-02 -1939. 

  أحمد بن سعيد بوشارب المولـود بتونس في -82
20-11-1952. 

البشير بن عبد الحميد بوشعور المولـود بتونس في  -83
26-06 -1986. 

  ونس فيحمزة بن عمار بدادي المولـود بت -84
01-07 -1987. 

  أماني بنت محمد وحادي المولـودة بتونس في -85
14-03 -1988. 

  أسماء بنت حسن كزوز المولـودة بتونس في -86
24-09 -1982. 

عبد الرزاق بن بلقاسم بن حديد المولـود بتبرسق في  -87
21-07 -1960. 

المهدي بن عمار جميات المولـود بمنزل بورقيبة في  -88
07-01 -1954. 

عايمي المولـودة بساقية سيدي يوسف أنيسة بنت عمار ز -89
 .1973- 03-21في 

  منى بنت الشيخ عبد الله المولـودة بتونس في -90
18-12 -1982. 

  هاجر بنت الشيخ عبد الله المولـودة بتونس في -91
29-05 -1984. 

  عبد الكريم بن ميلود بوهالل المولـود بتونس في -92
09-08 -1967. 

ادي في فاطمه بنت البشير بوترعه المولـودة بحلق الو -93
13-09 -1974. 

  عائشة بنت محمد آيت حمو المولـودة بتونس في -94
27-06 -1962. 

 .1986-05- 13ياسر بن خالد هنا المولـود بتونس في  -95

  محمد بن ابراهيم الرفاعي المولـود بتونس في -96
07-11-1985. 

  محمد بن مجيد أبو جليل المولـود بتونس في -97
06-10 -1986. 

  د بتونس فيأسامة بن مجيد أبو جليل المولـو -98
30-05 -1988. 

  سوسن بنت خالد هنا المولـودة بتونس في -99
02-03 -1994. 

  ماهر بن مجيد أبوجليل المولـود بتونس في -100
30-10 -1992. 

  ريم بنت خالد هنـا المولـودة بتونس في -101
09-09 -1989. 

  فرنسوا بن سالفاتور ساالرنو المولـود بتونس في -102
28-12 -1956. 

ـودة بالجزائر في حسينة بنت محمد لعروسي المول -103
04-07 -1967. 

فيكتوريا بنت فالنتينو توردنكو المولـودة بأكرانيا في  -104
28-10 -1984. 

لطيفة بنت المكي لشهب المولـودة بالدار البيضاء  -105
 .1969- 11-09في ) المغرب(
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فتحية بنت محمد البشير مسوس المولـودة بتونس في  -106
12-08 -1967. 

  اليا فيلويدجي بن فرنكو بوتشي المولـود بإيط -107
08-10 -1956. 

  منية بنت محمد مولود المولـودة بالجزائر في -108
18-03 -1966. 

  مريم بنت بن يعقوب أباهير المولـودة بالجزائر في -109
21-03 -1983. 

) الجزائر(عبد الله بن أحمد بوزنادة المولـود بتبسة  - 110
 .1969- 02-10في 

في ) سوريا(نوال بنت لطفي شحاده المولـودة بدمشق   -111
10-05 -1950. 

  إياد بن عواني منصور المولـود بمالي في - 112
08-06 -1981. 

  مجيد بن نايف أبوجليل المولـود بلبنان في - 113
27-12 -1954. 

وفاء بنت عبد الرحمان عبد الهادي المولـودة ببيروت  - 114
 .1964-11-06في ) لبنان(

  إبراهيم بن محمد الرفاعي المولـود بسوريا في - 115
14-03 -1958. 

  مولـودة بالعراق فيهيفاء بنت جليل الجنابي ال - 116
04-08 -1955. 

  شيرين بنت عدنان باباجان المولـودة بالعراق في - 117
09-04 -1959. 

  وسام بن رضا الظاهري المولـود بالعراق في - 118
28-03 -1982. 

  محمد بن حسن النداوي المولـود بالعراق في - 119
22-05 -1970. 

  محمد بن عمر الرازي المولـود بالمغرب في -120
22-09 -1957. 

) سوريا(حمد حمامي المولـود بحلب محمد أنس بن أ -121
 .1970- 08-25في 

  نورة بنت محمد هنوني المولـودة بفرنسا في -122
15-02 -1964. 

ميشال بول آن بنت بول فينيو المولـودة بفرنسا في  -123
06-10 -1952. 

صوفي كاترين بنت كليمون أوقست أسكونقاري  -124
 .1974- 05-22المولـودة بفرنسا في 

تار المولـود بكالمارت كريستيان جيل بن جان جاك رون -125
 .1948-12- 09في ) فرنسا(

برنار راؤول إدموند بن روبار شاربونيي المولـود  -126
 .1952-05- 21بفرنسا في 

مارسيلو بن سبستيانو السبينا المولـود بإيطاليا في  -127
26-04 -1944. 

أتيليو بن فرانتشسكو فيوليني المولـود بإيطاليا في  -128
05-02 -1940. 

امبيزي المولـود بإيطاليا في ألفونسو بن كريسبينو ك -129
09-04 -1969. 

روزاريو بن فرنشيسكو موسكولينو المولـود بإيطاليا  -130
 .1956- 07-12في 

  آال بنت فازيلي سفتليشنيا المولـودة بأكرانيا في -131
 04 -07-1957. 

فولديمير بن فازيليي انطونشوك المولـود بأكرانيا في  -132
10-03 -1954. 

مولـودة بأوكرانيا في نتاليا بنت نيكوالي زهيتاروفا ال -133
06-12 -1953. 

  أندري بن فيكتور زيموفان المولـود بسويسرا في -134
07-08 -1939. 

  علي بن صمبا كويتا المولـود بموريطانيا في -135
20-07 -1965. 

 وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية ينشر بالرائد الرسمي

  .2020  جويلية6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  

قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك بمقتضى 
  .2020  جويلية8مؤرخ في 
 المنكبي كعضو ممثل للدولة بمجلس تسمية السيد إلياستنهى 

  .2020 جويلية 9إدارة شركة الخطوط التونسية ابتداء من 


