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، )فرع سليانة(ـ نسرين العرقوبي، القاضي بالمحكمة العقارية  مة االبتدائية بتونس،بالمحكـ ألفة بوذريوة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضيا  بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،ـ محمد العوني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا  بجندوبة، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،ـ مالك بنت عز الدين الداعي، القاضي بالمحكمة االبتدائية  ،2بالمحكمة االبتدائية بتونس ـ نورة الهمامي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي، قاضيا  بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،ـ ماهر بن العابد، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضيا  بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،ماني سعيد، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضيا ـ أ بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،ـ سليم الخميري، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية  بالمحكمة االبتدائية بأريانة،ـ سلمى عمر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا  الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،المحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى ـ محمد بن خليفة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل  بالمحكمة االبتدائية بأريانة،ـ ماجدة بوقطفة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضيا  ،)فرع القصرين(مقررا بالمحكمة العقارية ـ أيوب الدالي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتوزر، قاضيا  فا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة قاضيا مكلـ عبد الحكيم العبيدي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،  المذكورة،الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضيا بالمحكمة ـ خولة الوسالتي، القاضي المكّلف بخطة مساعد وكيل  مكلفا بخّطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة، ببنزرت، قاضيا ـ بشير العرفاوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية االبتدائية ببنزرت، قاضي سجّل تجاري بالمحكمة المذكورة،ـ مريم النفزي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس،  بوزيد،مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بسيدي ضيا ـ مكرم العزيزي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة، قا بالمحكمة االبتدائية بجندوبة،الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا ـ عالء الدين العوادي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل  المناقالت: ثانيا  المذكورة،

، )فرع جندوبة(ـ أيمن جالصي، القاضي بالمحكمة العقارية  ، )فرع جندوبة(ل، القاضي بالمحكمة العقارية ـ مهدي جم  ،)فرع جندوبة(بالمحكمة العقارية ـ رياض السماتي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، قاضيا   قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمدنين، ـ مهيمن عزيز الخليفي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس   ،)فرع جندوبة(قاضيا بالمحكمة العقارية ـ محمد جهاد العطوشي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمدنين،
    .2018 مارس 22تونس في   .للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصــل  ،2بالمحكمة االبتدائية بصفاقس ـ عزة جبنوني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، قاضيا  بتطاوين،، قاضيا بالمحكمة االبتدائية 2

 
، المستشار بدائرة وفاء بن عبد الصمدكّلفت السيدة   .2018 مارس 22مؤرخ في  2018لسنة  34 عدد رئاسيبمقتضى أمر     .بنفس الدائرةقسم بمهام رئيس  ،، المستشار بدائرة المحاسباتعائشة بنبلحسنكّلفت السيدة   .2018 مارس 22مؤرخ في  2018لسنة  33 عدد رئاسيبمقتضى أمر     .بنفس الدائرة بمهام رئيس غرفة ،كّلفت السيدة إيناس زنينة، المستشار بدائرة المحاسبات  .2018 مارس 22مؤرخ في  2018نة لس 32 عدد رئاسيبمقتضى أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس    .بنفس الدائرةقسم  بمهام رئيس ،المحاسبات

هام  بم،، المستشار بدائرة المحاسباتعمر موسىكّلف السيد   .2018 مارس 22مؤرخ في  2018لسنة  35 عدد رئاسيبمقتضى أمر     .بنفس الدائرةقسم رئيس 




