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لدى وكيل الجمهورية ، عبد الرحمان داود قاضي دالعقي -
وكيال للجمهورية  بالكاف،                                   المحكمة االبتدائي ة العسكري ة الدائمة 

  .بصفاقس                                       لدى المحكمة االبتدائي ة العسكري ة الدائمة 

 لدى  أول، قاضي تحقيقخميس الغالي المقدم قاضي -
ال لوكيل مساعدا أو، بصفاقس                                   المحكمة االبتدائي ة العسكرية الدائمة 

  .بصفاقس                                       لدى المحكمة االبتدائي ة العسكري ة الدائمة الجمهورية 

 لدى  أولقاضي تحقيق، نوفل بوقديدة المقدم قاضي -
بتونس، مستشارا لدى                                    المحكمة االبتدائي ة العسكرية الدائمة 

  .محكمة االستئناف العسكرية

لدى المحكمة  قاضي تحقيق، العجمي شيبوب المقدم قاضي -
بنفس                قاضي تحقيق أو ل بصفاقس،                      ئي ة العسكرية الدائمة االبتدا

  .المحكمة

مساعد أول لوكيل الجمهورية ، مهدي العيوني المقدم قاضي -
قاضي تحقيق بصفاقس،                                  محكمة االبتدائي ة العسكرية الدائمة لدى ال

  .بنفس المحكمة    أو ل 

لدى  قاضي تحقيق، منير بن عبد الله المقدم قاضي -
               قاضي تحقيق أو ل بتونس،                     ي ة العسكرية الدائمة المحكمة االبتدائ

  .بنفس المحكمة

مستشار بمحكمة االستئناف ، رفيق بن إبراهيم المقدم قاضي -
                               لدى المحكمة االبتدائي ة العسكرية  أول ضي تحقيقالعسكرية، قا

  .بتونسالدائمة 

لدى المحكمة  قاضي تحقيق، فوزي العياري المقدم قاضي -
بنفس                قاضي تحقيق أو ل بتونس، ة الدائمة                  االبتدائي ة العسكري

  .المحكمة

ةــتبة الثانيالر:  

مستشار بمحكمة االستئناف ، أنيس المشرقي قاضي الرائد -

  .العسكرية، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة االستئناف العسكرية

مساعد الوكيل العام لدى ، إيمان الفخفاخ قاضي الرائد -

 لدى المحكمة اإلبتدائية اقاضي ،                       محكمة االستئناف العسكري ة

  .تونسالعسكرية الدائمة ب

تبـة األولـىالر:  

، قاضي لدى المحكمة اإلبتدائية سليم دريرة النقيب قاضي -
 لدى المحكمة اإلبتدائية العسكرية ا قاضيتونس،العسكرية الدائمة ب

  . بصفاقسالدائمة

، مساعد وكيل الجمهورية لدى مروان شيحة النقيب قاضي -
 لدى المحكمة اقاضيبتونس،                                   لمحكمة االبتدائي ة العسكري ة الدائمة ا

  .بالكاف العسكرية الدائمة االبتدائية

 االبتدائية، قاضي لدى المحكمة حسام القابسي النقيب قاضي -
وكيل الجمهورية لدى المحكمة ل ا مساعدبالكاف،العسكرية الدائمة 

  .بتونس                           االبتدائي ة العسكري ة الدائمة 

، القاضي لدى المحكمة مروى البهلولقيب قاضي  الن-
، قاضيا لدى المحكمة االبتدائية بالكاف العسكرية الدائمة االبتدائية

  .بتونس                 العسكري ة الدائمة 

، القاضي لدى المحكمة سنيا بن نجيمة النقيب قاضي -
، قاضيا لدى المحكمة االبتدائية بتونس العسكرية الدائمة االبتدائية

  .بالكافدائمة            العسكري ة ال

، القاضي لدى المحكمة وجدي بن مبارك                  المالزم أو ل قاضي -
                                                         االبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهوري ة 

  .بنفس المحكمة

  وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا األمر ـ2الفصل 
  .                                 نشر بالر ائد الرسمي للبالد التونسي ة        الذي ي الرئاسي

  .2019أوت  27تونس في 
  

 
  الجمهورية  رئيس القائم بمهام

 محمد الناصر

  

 30 مؤرخ في 2019 لسنة 150بمقتضى أمر رئاسي عدد 
  .2019أوت 

 مستشارا لدى رئيس الجمهورية سمي السيد زهير الذوادي
  .2019 أوت 1وذلك ابتداء من 

  

 أوت 7بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
2019.  

ون الرؤساء اآلتي ذكرهم في رتبة متصرف عام سمي المتصرف
  :بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  اد،ـ السيد نزار عي

  ـ السيد محمد الناصر الغانمي،

  .ـ السيد نبيل الرقيعي

  

  

 

  

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى بمقتضى 
  .2019  سبتمبر6خ في والمتوسطة مؤر

 أحمد الشارني، مهندس رئيس، بوظائف كاهية  السيدكلف
مدير تحويل المنتوجات النباتية بإدارة متابعة إنتاج الصناعة 
الغذائية باإلدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة 

  .والمؤسسات الصغرى والمتوسطة


