
 4192-9111 للمغرب التونسيين المسؤولين زيارات ألهم جرد

  4192 و 9111 بين ما الممتدة الفترة في للمغرب التونسيين المسؤولين زيارات ألهم جرد يلي ما في

 مدير وزير الورداني عياض أحمد السيد البيضاء بالدار الملكي بالقصر يستقبل السادس محمد الملك الجاللة صاحب - 4112 دجنبر

 . التونسية الجمهورية رئيس ديوان

 مباحثات الزيارة هذه خالل أجرى حيث للمغرب عمل بزيارة يقوم الغنوشي محمد السيد التونسي األول الوزير - 4112 فبراير 41

 .وتونس المغرب بين االقتصادية المبادالت تعزيز سبل تناولت مغاربة مسؤولين مع

 حبيب السيد مع مباحثات أجرى حيث للمغرب بزيارة يقوم التونسي والتكوين التربية وزير القربي الصادق السيد - 4112 ماي 2

 .بالبلدين والتربية التعليم حقل مستجدات حول األطر وتكوين العلمي والبحث العالي والتعليم الوطنية التربية وزير المالكي

 بدعوة للمغرب بزيارة يقوم بتونس والمستشارين النواب مجلسي مع والعالقات االتصال وزير دخيل رافع السيد - 4112 ماي 8-91

 .مغاربة مسؤولين مع مباحثات خاللها أجرى ، هللا عبد بن نبيل السيد الحكومة باسم الرسمي والناطق االتصال وزير من

 ادريس السيد المغربي نظيره مع للمشاركة للمغرب بزيارة يقوم الغنوشي محمد السيد التونسي األول الوزير - 4112 شتنبر 1- 8 

 .التونسية المغربية المشتركة العليا للجنة عشرة الثالثة الدورة أشغال في جطو

 ساسي الحاج كمال السيد بالشباب المكلف البدنية والتربية والرياضة الشباب وزير لدى التونسي الدولة كاتب - 4112 أبريل 91-92 

 .للشباب التونسية المغربية الوكالة الجتماع 44ال الدورة إطار في وذلك ، للمغرب عمل بزيارة يقوم

 نظيره مع مباحثات أجرى حيث ، بالمغرب يحل التكاري البشير السيد التونسي اإلنسان وحقوق العدل وزير - 4112 ماي 42 

 القضائية اللجنة الجتماعات الرابعة الدورة إطار في وذلك البلدين، بين القضائي التعاون تطوير حول بوزوبع محمد السيد المغربي

 .وتونس المغرب بين الدائمة

 .البلدين بين السياحي التعاون إطار في تندرج للمغرب بزيارة يقوم حداد تيجاني السيد التونسي، السياحة وزير - 4112 يونيو 42 

 بدعوة للمغرب بزيارة يقوم المظفر زهير السيد اإلدارية والتنمية العمومية بالوظيفة المكلف التونسي الوزير - 4112 يوليوز12-13

 .العامة القطاعات بتحديث المكلف الوزير بوسعيد محمد السيد المغربي نظيره من

 . التونسي البرلمان رئيس المبزع فؤاد السيد يستقبل السادس محمد الملك الجاللة صاحب - 4118 يناير 99 

 بزيارة تقوم بلحاج خياش سميرة السيدة التونسية بالجمهورية الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزيرة - 4118 يناير 92-41 

 .والعمران لإلسكان المغاربي الوزاري المجلس عن المنبثقة اإلسكان للجنة الثانية الدورة أشغال لحضور للمغرب

 خاللها استقبل عمل زيارة إطار في بالمغرب يحل فوزي طارق األميرال التونسية لبحريةل العامة األركان قائد - 4118 مارس 2 

 الرحمان عبد والسيد ، الجنوبية المنطقة قائد الملكية المسلحة للقوات العام المفتش بناني العزيز عبد دارمي دوكور الجنرال طرف من

 . الوطني الدفاع بإدارة المكلف األول، الوزير لدى المنتدب الوزير السباعي

 السيد األول الوزير طرف من خاللها استقبل للمغرب بزيارة يقوم الزواري الرحيم عبد السيد التونسي النقل وزير 4118 مارس 19 

 . الفاسي عباس

 للمغرب بزيارة يقوم شلبي عفيف السيد التونسي والمتوسطة الصغرى والمقاوالت والطاقة الصناعة وزير - 4118 شتنبر 94 

 التجارة وزير مع مباحثات أجرى حيث الصناعي، للتعاون التونسية المغربية المختلطة التقنية للجنة السادس االجتماع في للمشاركة

 .معزوز اللطيف عبد السيد الخارجية

 السيد المغربي نظيره جانب إلى ترأس حيث للمغرب بزيارة يقوم الغنوشي محمد السيد التونسي األول الوزير 4111 أبريل 2-2 

 .التونسية المغربية المشتركة الكبرى للجنة عشرة الخامسة الدورة أشغال الفاسي عباس

 جانب إلى لحضور، للمغرب بزيارة يقوم لعبيدي سمير السيد التونسي البدنية والتربية والرياضة الشباب وزير - 4191 مارس 91 

 .للشباب التونسية المغربية للوكالة اإلداري للمجلس 42 الدورة أشغال ، بلخياط منصف السيد المغربي نظيره



 للمغرب بزيارة يقوم الغربي الناصر السيد بالخارج والتونسيين والتضامن االجتماعية للشؤون التونسي الوزير - 4191 يوليوز 2 

 . المغاربية والجالية االجتماعية والشؤون والتشغيل للتكوين القطاعي المغاربي الوزاري للمجلس التاسعة الدورة بمناسبة

 األيام لحضور وذلك للمغرب، بزيارة يقوم مصباح بن رضا السيد التونسي التقليدية والصناعة التجارة وزير - 4191 دجنبر 21-22

  .المغربية التونسية االقتصادية

 .والتنمية العدالة حزب من بدعوة للمغرب بزيارة يقوم الغنوشي راشد السيد التونسي النهضة حزب رئيس - 4199 يوليوز 21

 جانب إلى ليترأس للمغرب بزيارة يقوم نويصر رضوان السيد التونسي الخارجية الشؤون في الدولة كاتب - 4199 شتنبر 49 

 .التونسية المغربية والتنسيق المتابعة للجنة عشر الثالثة الدورة أشغال اخرباش لطيفة السيدة المغربية نظيرته

 المرزوقي منصف السيد التونسي الرئيس سال الرباط بمطار ، يستقبل السادس محمد الملك الجاللة صاحب - 4194 فبراير 8-91 

 المسيرة حول الجاللة صاحب مع مباحثات التونسي الرئيس أجرى وقد. أيام ثالثة تستغرق وعمل أخوة زيارة في بالمغرب حل الذي

 .وتونس المغرب بين المتينة العالقات يطبع الذي التوافق ظل في كبيرة أشواط من قطعته وما الثنائي للتعاون المثمرة

 . التونسية الجمهوية رئيس شرف على غداء مأدبة بأكدال، الضيافة بقصر جاللته أقام وقد

 دون تحول التي الصعوبات كل تذليل إلى التونسي والرئيس الملك جاللة خالله من دعا صحفي بيان الزيارة هذه أعقاب في صدر وقد

 .البلدين بين والخدمات لالستثمارات الطبيعي االنسياب

 مع مباحثات أجرى حيث ، للمغرب بزيارة يقوم بالفالحة المكلف المنتدب التونسي الوزير جمالي الحبيب السيد -4194 أبريل 42

 على وذلك الفالحي، بالقطاع المرتبطة المجاالت بعض في الثنائي التعاون آفاق تحديد همت أخنوش عزيز السيد المغربي نظيره

 .  بمكناس للفالحة الدولي للمعرض السابعة الدورة هامش

 حيث بالمغرب يحل الكيالني الرزاق عبد السيد التونسي التأسيسي الوطني المجلس مع بالعالقات المكلف الوزير - 4194 يونيو 2

 .وتونس المغرب بين التعاون تعزيز سبل حول تمحورت غالب كريم السيد النواب مجلس رئيس مع مباحثات أجرى

 أجرى حيث ، للمغرب بزيارة يقوم منصر عدنان السيد التونسية الجمهورية لرئاسة الرسمي والناطق المستشار - 4194 يونيو 2 

 القمة تحضيرات بالخصوص تناولت الشوباني الحبيب السيد المدني والمجتمع البرلمان مع بالعالقات المكلف الوزير مع مباحثات

 .4194 أكتوبر في التونسية طبرقة مدينة ستحتضنها التي المغاربية

 عبد السيد التونسية بالجمهورية التأسيسي الوطني المجلس مع بالعالقة المكلف الحكومة رئيس لدى المعتمد الوزير - 4194 يونيو 2 

 تعزيز سبل حول المستشارين مجلس رئيس ،هللا بيد الشيخ محمد السيد مع خاللها تباحث زيارة في بالمغرب يحل الكيالني الرزاق

 .التشريعي المستوى على خاصة الشقيقين، البلدين بين التعاون أواصر

 المغربي نظيره بمعية خاللها ترأس زيارة في بالمغرب يحل التونسية الحكومة رئيس الجبالي حمادي السيد - 4194 يونيو 92-92 

 .التونسية المغربية المشتركة العليا للجنة عشرة السابعة الدورة بنكيران اإلله عبد السيد

 حيث ، للمغرب بزيارة يقوم التونسية الجمهورية باسم الرسمي الناطق األول المستشار منصر عدنان السيد- 4194 شتنبر 42 

 رئيس من السادس محمد الملك الجاللة صاحب إلى رسالة وسلمه كيران بن اإلله عبد السيد الحكومة رئيس طرف من استقبل

 . المرزوقي المنصف السيد التونسية الجمهورية

 طرف من خاللها استقبل حيث للمغرب بزيارة يقوم السالم عبد رفيق السيد التونسي الخارجية الشؤون وزير - 4194 نونبر 14

 .السادس محمد الملك الجاللة صاحب

 عثمان السيد التونسي الخارجية وزير بالرباط يستقبل العثماني الدين سعد السيد والتعاون الخارجية الشؤون وزير - 4191 شتنبر 91

 .المرزوقي منصف السيد التونسي الرئيس من السادس محمد الملك الجاللة صاحب إلى خطية رسالة سلمه الذي الجرندي

 السيد المغربي نظيره مع مباحثات أجرى حيث للمغرب بزيارة يقوم كمرة جمال السيد التونسي السياحة وزير - 4191 دجنبر 1 

 .بالسياحة المتعلق التكوين ميدان في الشراكات وتعزيز السياحي، المجال في الثنائي التعاون تعزيز سبل حول تمحورت حداد لحسن



 األوقاف وزير مع مباحثات أجرى حيث المغرب يزور التليلي منير السيد التونسي الدينية الشؤون وزير - 4192 فبراير 94 

 بين التعاون سبل تدارس خاللها تم موسعة عمل جلسة والتونسي المغربي الجانبان وعقد ، التوفيق أحمد السيد ةاإلسالمي والشؤون

 .الوزارتين بين التعاون حصيلة وتقييم والمرشدين األئمة تكوين مجال في الوزارتين

 محادثات خاللها أجرى للمغرب رسمية زيارة في بالمغرب يحل جمعة مهدي السيد التونسي الحكومة رئيس - 4192 فبراير 94-91 

 .الشقيقين البلدين بين العالقات تعزيز سبل تناولت ، كيران بن اإلله عبد السيد المغربي نظيره مع

 الملك جاللة كلف حيث ، بالرباط الملكي بالقصر السادس محمد الملك الجاللة صاحب طرف من التونسي الحكومة رئيس استقبل وقد

 جاللته أقام وقد.  المرزوقي، المنصف السيد ، الجمهورية رئيس إلى تقديره ومشاعر األخوية جاللته تحيات بإبالغ جمعة، السيد

 .كيران بن اإلله عبد السيد الحكومة رئيس ترأسها ، التونسية الحكومة رئيس شرف على عشاء مأدبة

 منصف السيد التونسية الجمهورية رئيس مبعوث التونسي، الرئاسي الديوان مدير الوزير منصر عدنان السيد - 4192 أبريل 9

 .السادس محمد الملك الجاللة صاحب إلى رسالة حامال ، المغرب يزور المرزوقي،

 من استقبل حيث للمغرب عمل بزيارة يقوم العنابي سمير السيد الفساد لمكافحة التونسية الوطنية الهيئة رئيس - 4192 أبريل15

 السالم عبد السيد الرشوة من للوقاية المركزية الهيئة رئيس مع مباحثات أجرى كما المملكة، وسيط بنزاكور العزيز عبد السيد طرف

 . أبودرار

 رئيس مع مباحثات أجرى حيث للمغرب عمل بزيارة يقوم حامدي منجي التونسي، الخارجية الشؤون وزير - 4192 ماي 8 

 المجاالت كافة في الثنائي التعاون ومستوى البلدين، بين تجمع التي األخوة أواصر متانة تناولت كيران ابن اإلله عبد السيد الحكومة

 .التونسية المغربية المشتركة العليا اللجنة اجتماع النعقاد التحضير وكذا


