
 االطتقالل يُذ اإلتصال و اإلعالو وسراء

 
 1956أكتوتر 25 إني1955 دجُثر 7 يٍ

 إبزاھٍى هللاا عبذ :تاإلعالو انًكهف انًجهس رئَس ندى انًُتدب اندونح كاتة

 

  1958 اترٍم 16 إني 1956 أكتوتر 26 يٍ

 كذٌزة رضا أحًذ :وانسَاحح اإلعالو وزٍر

 

 1958 دجُثر 3 إني 1985 ياً 12 يٍ

 يسُد غَر اإلعالو وزٍر يُصة

 

  1960 ياً 21 إني 1958 دجُثر 24 يٍ

 يسُد غَر اإلعالو وزٍر يُصة

 

  1961 ياً 16 إني 1960 ياً 27 يٍ

 انعهوي أحًذ يوالي :وانسَاحح اإلعالو وزٍر

 

  1961 ٍوََو 02 إني 1961 فثراٍر 26 يٍ

 انعهوي أحًذ يوالي :انجًَهح وانفُوٌ وانسَاحح اإلعالو وزٍر

 

 ٍُاٍر 05 إني 1961 ٍوََو 02 يٍ

 انعهوي أحًذ يوالي :انجًَهح وانفُوٌ وانسَاحح اإلعالو وزٍر

 تعدٍم

 اإلعالو فٌ نهدونح كاتثا توطانة انھادً عثد

 

  1963 َوَثر  13 إني 1963 ٍُاٍر 05 يٍ

 توطانة انھادً عثد :وانرٍاضح وانشثَثح اإلعالو فٌ اندونح كاتة

 تعدٍم

 وانرٍاضح وانشثَثح نإلعالو وزٍرا توطانة انھادً عثد

 

  1965 َوَثر 08 إني 1963 َوَثر 13 يٍ

 انشٍكز حذو :انتقهَدٍح وانصُاعح انجًَهح وانفُوٌ وانسَاحح تاإلعالو انًكهف اندونح كاتة

 حكويٌ تعدٍم

  1964 غشت 20

 انكوھٍ انرحًاٌ عثد :انجًَهح وانفُوٌ وانسَاحح تاإلعالو انًكهف اندونح كاتة

 

  1967 َوَثر 11 إني 1965 ٍوََو 08 يٍ

 بُجهوٌ يجٍذ أحًذ :اإلعالو وزٍر

 

 

  1971 غشت  04 إني 1967 ٍونَوز 06 يٍ

 انظُوطً أحًذ :اإلعالو وزٍر

 

  1972 أترٍم 05 إني 1971 غشت 04 يٍ

 انصحزاوي انقادر عبذ :اإلعالو وزٍر

 

  1972 َوَثر 20 إني  1972 أترٍم 12 يٍ

 انصحزاوي انقادر عبذ :اإلعالو وزٍر

 

 



 1977 أكتوتر 10 إني 1972 َوَثر 20 يٍ

 بُجهوٌ يجٍذ أحًذ :اإلعالو وزٍر

 حكويٌ تعدٍم

  1974 أترٍم 25 فٌ

 بُھًٍت انطٍبً أحًذ :تاإلعالو يكهف اندونح وزٍر

 

  1979 يارس  27 إني 1977 أكتوتر 10 يٍ

 انخطابً انعزبً دمحم :اإلعالو وزٍر

 

 1981 أكتوتر 05 إني 1979 يارس 27 يٍ

 بهقشٌش انواحذ عبذ :اإلعالو وزٍر

 

 1983 َوَثر 30 إني 1981 َوَثر 05 يٍ

 بهقشٌش انواحذ عبذ :وانرٍاضح وانشثَثح اإلعالو وزٍر

 

  1985 اترٍم 11 إني 1983 َوَثر 30 يٍ

 انفٍالنً انهطٍف عبذ :اإلعالو وزٍر

 

  1992 غشت 11 إني 1985 أترٍم 11 يٍ

 انبصزي إدرٌض :واإلعالو انداخهَح وزٍر

 

   1993 َوَثر 9 إني 1992 غشت 11 يٍ

 انبصزي إدرٌض :واإلعالو انداخهَح وزٍر

 

 1994  ياً 25 إني 1993 َوَثر 11 يٍ

 انبصزي إدرٌض :واإلعالو انداخهَح فٌ اندونح وزٍر

 

 1995 ٍُاٍر  31 إني 1994و ٍوَی 07 يٍ

 انبصزي إدرٌض : واإلعالو انداخهَح فٌ اندونح وزٍر

 

 1998 فثراٍر 14 إني 1995 فثراٍر 27 يٍ

 انًذغزي انعهوي إدرٌض :انحكويح تاسى انرسًٌ انُاطق االتصال وزٍر

 

 2000 سثتًثر 6-1998 يارس

 انًظاري انعزبً دمحم : االتصال وزٍر

 

 2002 َوَثر 07 -2000 سثتًر 06

 األشعزي دمحم :واالتصال انثقافح وزٍر

 

 2007 شتُثر 19-2002 َوَثر 7

 هللاا بُعبذ َبٍم : انحكويح تاسى انرسًٌ انُاطق االتصال وزٍر

 

 2016اكتوتر - 2012 ٍُاٍر 03

 انخهفً يصطفى : انحكويح تاسى انرسًٌ انُاطق االتصال وزٍر

 2017 أترٍم 05 اني 2016 اكتوتر يٍ

 بظًٍت : تانَُاتح انحكويح تاسى انرسًَح انُاطقح االتصال ووزٍرج االجتًاعَح انتًَُح و األسرج و انًرأج و انتضايٍ وزٍرج

 انحقاوي

 

 2019 اكتوتر 09اني 2017 أترٍم5

 األعزج دمحم : واالتصال انثقافح وزٍر



  2020 اترٍم 07 إني 2019 اكتوتر 09

 عبٍابت انحظٍ :انحكويح تاسى انرسًٌ انُاطق وانرٍاضح، وانشثاب انثقافح وزٍر

 2020 اترٍم 07

 

 انفزدوص عثًاٌ انظٍذ:وانرٍاضح وانشثاب وزٍر انثقافح

 


