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بتدائية رمزي بوسعيد، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة اال -  .قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية بالقيروانفوزية الخميلي، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،  -  :الرتبة الثانية  .مستشارا بالمحكمة المذكورةمحمد المعز العروسي، المدعي العام بمحكمة التعقيب،  -  كورة،بالمحكمة المذآمال العباسي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما  -  :الرتبة الثالثة  ،2019 جانفي 2بداية من   :المناقالت :ثانيا   . بالمحكمة االبتدائية بالمهديةاألسرةبالقيروان، قاضي 
  .مستشارا بمحكمة االستئناف بالمنستيرسمية الشمسي، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،  -
  .وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالمهديةنادية الطرابلسي، المستشار بمحكمة االستئناف بالمنستير،  -
  .2 االبتدائية بصفاقس قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمةلطرابلسي، المستشار بمحكمة االستئناف بالمنستير، معز ا -
  :األولىالرتبة    . ، مستشارا بمحكمة االستئناف بالمنستير2بصفاقس عثمان الكسير، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية  -
ة االبتدائية ببن عروس، لمياء الرحالي، القاضي بالمحكم -   .قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمنوبة
  .بالمحكمة االبتدائية ببن عروس الدوس، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضيا ليلى -
  .االبتدائية بنابل، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية بزغوان المهذبي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة رحاب -
  .بزغوان، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بنابلن بن سعيد، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية عدنا -
  .بالقيروان، قاضيا بالمحكمة العقارية فرع سوسةمروى بن الحاج حسين، القاضي بالمحكمة االبتدائية  -
، )فرع سوسة(رحمة القاسمي، القاضي بالمحكمة العقارية  -   .ضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروانقا
  .بالمحكمة االبتدائية بالقصرينمعز ستوري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا  -
  .بالمحكمة االبتدائية بقابسخولة العجمي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا  -
  ).فرع مدنين(قاضيا بالمحكمة العقارية  عبد الله بنسعيد، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، -

فرع (عز الدين بوجليدة، القاضي بالمحكمة العقارية  -   .المحكمة االبتدائية بمدنين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى )مدنين
  .2 بالمحكمة االبتدائية بسوسة آمنة عبد الناظر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا -
، 2 العطوشي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة ورصافن -   . بتونسقاضيا بالمحكمة االبتدائية
، )فرع بنزرت(منا العمراني، القاضي بالمحكمة العقارية  -   .) باجةفرع(قاضيا بالمحكمة العقارية 
، قاضيا )فرع باجة(مهدي علمية، القاضي بالمحكمة العقارية  - بالرائد الرسمي الرئاسي  ينشر هذا األمر  ـ2الفصل   .)زرت بنفرع(بالمحكمة العقارية    أفريل2مؤرخ في  2019لسنة  51دد رئاسي عبمقتضى أمر     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2019 أفريل 1تونس في   .للجمهورية التونسية

  أفريل2مؤرخ في  2019لسنة  52دد رئاسي ع أمر بمقتضى  .للقضاءسمي السيد أحمد اليحياوي مديرا عاما للمعهد األعلى   .2019
 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50مر عدد األوعلى   ، منه77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية،  .بإعالن حالة الطوارئتعلق ي 2019 أفريل 5 مؤرخ في 2019لسنة  53عدد أمر رئاسي     .االستئناف بتونسسمي السيد بوبكر الجريدي وكيال عاما لدى محكمة   .2019
  .2019 ماي 5 إلى غاية 2019 أفريل 6التونسية ابتداء من تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية   ـالفصل األول  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئي   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978




