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 23مؤرخ في  2019لسنة  230 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

ف السيد يامن السلطاني بمهام رئيس قسم بالغرفة الجهوية كل
  .لدائرة المحاسبات بجندوبة

  

 23مؤرخ في  2019لسنة  231 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

كلف السيد أيمن درغام بمهام رئيس قسم بالغرفة الجهوية 
  .لدائرة المحاسبات بقفصة

  
يسمبر  د25 مؤرخ في 2019 لسنة 238أمر رئاسي عدد 

-2019 يتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2019
2020.  

  إن رئيس الجمهورية،

  منه،106الدستور وخاصة الفصل  على االطالع بعد

 28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء كما تم تنقيحه 2016أفريل 

 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19ي عدد وإتمامه بالقانون األساس
  ،2017أفريل 

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون 1967

األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2005 أوت 4 المؤرخ في 2005 لسنة 81وآخرها القانون عدد 

 سبتمبر 21 المؤرخ في 1973 لسنة 436وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف 1973

ة  لسن1163العدلي كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 
   ،2019 ديسمبر 25 المؤرخ في 2019

 أوت 28وعلى قرار مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 
2019،               

 للجلسة العامة للمجلس األعلى 7وعلى الرأي المطابق عدد 
 للحركة السنوية للقضاء 2019 أوت 29للقضاء المؤرخ في 
  .2020-2019العدلي للسنة القضائية 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

السيدات والسادة القضاة اآلتية يسمى الفصل األول ـ  
  :أسماؤهم بالمراكز التالية

  بة الثالثةالرت

   2019 أفريل 8بداية من 

زهير بن عبد الله، المدعي العام بمحكمة التعقيب، قاضي -
  تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بتونس،

  2019 جويلية 15بداية من 

منير الفرشيشي، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، مديرا -
  عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية،

  2019 سبتمبر 16 من بداية من

فاطمة الزهراء عباس، المدعي العام للشؤون القضائية، مدعيا -
  عاما مساعدا لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،

محرز الزواوي، الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بباجة، -
  مدعيا عاما مساعدا لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،

دي، المدعي العام مساعد وكيل الدولة العام عائدة الزغدو-
  مدير المصالح العدلية، مدعيا عاما للشؤون القضائية،

جمال سحابة، رئيس دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بتونس، -
  مدعيا عاما للشؤون الجزائية،

نبيل النقاش، المدعي العام للشؤون الجزائية، مدعيا عاما -
  للشؤون المدنية،

ضان، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية سعيد بن رم-
  بأريانة، متفقدا عاما مساعدا بوزارة العدل،

بشير المطوي، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، وكيال للرئيس -
  األول للمحكمة المذكورة،

محمد العسكري، المدعي العام للشؤون المدنية، رئيس دائرة -
  بمحكمة التعقيب،

ار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بسمة العبساوي، المستش-

  بالمحكمة المذكورة،

هاجر المحرزي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بالمحكمة المذكورة،

زكية الماجري، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس -
  دائرة بمحكمة التعقيب،



  104عـــدد   2019 ديسمبر 27 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4794صفحــة 

آية بن ملوكة، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس -
   بمحكمة التعقيب،دائرة

وجدي الهذيلي، الوكيل األول لرئيس المحكمة العقارية، -
  رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،

ليلى الجباري، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس -
  دائرة بمحكمة التعقيب،

روضة القرافي، رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية -
  قيب،والقضائية، رئيس دائرة بمحكمة التع

سوفية بن عاقلة، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، -
  رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،

نجوى الملولي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، -
  رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،

ليلى الذويبي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس -
  دائرة بمحكمة التعقيب،

س دائرة بمحكمة التعقيب، وكيال أوال حاتم بن عجال، رئي-
  لرئيس المحكمة العقارية،

 نائلة التريكي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، وكيال -
  للرئيس األول للمحكمة المذكورة،

سارة بوطبة، المدعي العام بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  جنائية بمحكمة االستئناف بتونس،

 الرئيس األول لمحكمة االستئناف زينوبة قارة بيبان، وكيل-
  ببنزرت، رئيس دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بتونس،

جمال بالسرور، نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  االبتدائية بتونس، رئيس دائرة اتهام بمحكمة االستئناف بتونس، 

اهتمام الزهيري، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف ببنزرت، -
  م بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة اتها

لطيفة الجبالي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس -
  دائرة اتهام بالمحكمة المذكورة، 

نجوى الرياحي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، -
  رئيس دائرة اتهام بالمحكمة المذكورة، 

مصدق مصدق، رئيس المحكمة االبتدائية بزغوان، رئيس -
   اتهام بمحكمة االستئناف بتونس، دائرة

عماد الجمني، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة االبتدائية -
  بتونس، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة المذكورة، 

المحكمة عبد الباسط عجرود، رئيس الدائرة الجنائية ب-
رئيسا للدائرة الجنائية بمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، 

  االستئناف بنابل،

الجلولي، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية نهلة -
  بنابل، رئيسا للمحكمة المذكورة، 

داود الزنتاني، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  بقرمبالية، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بنابل، 

محمد بوستة، وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف -
  أوال لمحكمة االستئناف ببنزرت،بتونس، رئيسا 

ليلى الزين، رئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة، وكيال عاما لدى -
  محكمة االستئناف ببنزرت،

مليكة مزاري، رئيس محكمة ناحية تونس، رئيسا للمحكمة -
  االبتدائية ببنزرت، 

ناجي درمش، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ببن -
  ورية لدى المحكمة االبتدائية ببنزرت، عروس، وكيال للجمه

لطفي زيد، الرئيس األول لمحكمة االستئناف ببنزرت، وكيال -
  عاما لدى محكمة االستئناف بباجة، 

ماجدة الفهري، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا للمحكمة -
  االبتدائية بباجة، 

محسن الورغمي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  ، وكيال للجمهورية لدى المحكمة المذكورة، بباجة

رياض اللواتي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف ببنزرت، رئيسا -
  للمحكمة االبتدائية بالكاف،

زهير الماجري، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، وكيال -
  للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالكاف، 

ة االستئناف بجندوبة، شكري الماجري، الرئيس األول لمحكم-
  رئيسا أوال لمحكمة االستئناف بسليانة،

منذر األدب، المدعي العام بمحكمة التعقيب، وكيال عاما لدى -
  محكمة االستئناف بسليانة،

جمال المستيري، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، رئيسا -
  للدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بسليانة،

مة االبتدائية بسليانة، رئيسا علي عواينية، رئيس المحك-
  للمحكمة المذكورة، 

ماهر كريشان، المستشار بمحكمة التعقيب، وكيال للجمهورية -
  لدى المحكمة االبتدائية بسليانة، 

عبلة بن شعبان، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا أوال -
  لمحكمة االستئناف بجندوبة،

االبتدائية فوزي الجبالي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  ، وكيال عاما لدى محكمة االستئناف بجندوبة،2بتونس 

ناريمان الجديدي، رئيس المحكمة االبتدائية ببن عروس، -
  رئيسا للمحكمة االبتدائية بجندوبة، 

خالد أفهمية، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالقيروان، -
  وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بجندوبة، 
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لخليفي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية محمد ا-
  بقفصة، رئيسا للمحكمة االبتدائية بالقصرين، 

جمال نصير، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  بالقيروان، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين، 

نوفل خماخم، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالمنستير، -
  ا للمحكمة االبتدائية بسوسة، رئيس

هشام بسباس، المساعد األول للوكيل العام لدى محكمة -
االستئناف بصفاقس، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية 

  بسوسة، 

طارق الحناشي، رئيس دائرة جنائية بمحكمة االستئناف -
  بتونس، وكيال عاما لدى محكمة االستئناف بالقيروان،

 وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف عماد بن رجب،-
  بسوسة، رئيسا للمحكمة االبتدائية بالقيروان، 

محمد كمال الحالب، وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
االبتدائية بسوسة، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية 

  بالقيروان، 

مفيدة الصولي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا للمحكمة -
  ئية بالمنستير، االبتدا

رمزي الجوة، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  بصفاقس، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالمنستير، 

سامية السالمي، وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف -
  بصفاقس، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة،

لمحكمة االستئناف رجا بلحاج علي، وكيل الرئيس األول -
  بقابس، رئيس دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بصفاقس،

نائلة بن عبد الله، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقس، -
  رئيسا للمحكمة االبتدائية بصفاقس

فوزي المصمودي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
   بصفاقس، ، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية2بصفاقس

عادل بن رحومة، الرئيس األول لمحكمة االستئناف بسيدي -
  بوزيد، رئيسا أوال لمحكمة االستئناف بقابس،

، رئيسا 2نادرة اللحياني، رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس -
  للمحكمة االبتدائية بقابس، 

محمد الكراي، قاضي التحقيق األول بالمحكمة االبتدائية -
  جمهورية لدى المحكمة المذكورة، بقابس، وكيال لل

ريم بلوزة، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بقفصة، رئيسا -
  للمحكمة االبتدائية بقفصة، 

صالح الدين الراشدي، وكيل الرئيس األول لمحكمة -
االستئناف بقفصة، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية 

  بقفصة، 

حكمة االستئناف جنات بن حميد، رئيس دائرة جنائية بم-
  بصفاقس، رئيسا أوال لمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد،

نجالء البقلوطي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقس، -
  رئيسا للمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، 

مفتاح بوزيان، رئيس المحكمة االبتدائية بالقيروان، وكيال -
  ، للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد

عبد الله العباسي، رئيس المحكمة االبتدائية بمدنين، وكيال -
  عاما لدى محكمة االستئناف بمدنين،

عادل الباروني، رئيس المحكمة االبتدائية بقابس، رئيسا -
  للدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بمدنين،

الحبيب الطريقي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالمنستير، -
  ة االبتدائية بمدنين، رئيسا للمحكم

رياض اليانقي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية -
  بصفاقس، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمدنين، 

آمال الوحشي، مدير الدراسات بالمعهد األعلى للقضاء، -
  مدعيا عاما بإدارة المصالح العدلية،

ريانة، مدعيا عواطف بن موسى، رئيس المحكمة االبتدائية بأ-
  عاما بإدارة المصالح العدلية،

عبد اللطيف الميساوي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، -
  مدعيا عاما بإدارة المصالح العدلية،

كمال الدين بن حسن، مدير التكوين المستمر بالمعهد األعلى -
  للقضاء، متفقدا بوزارة العدل،

، متفقدا إسمهان الحبيب، المدعي العام بمحكمة التعقيب-
  بوزارة العدل،

لطفي الواقع، المدعي العام بمحكمة التعقيب، متفقدا بوزارة -
  العدل،

فاتن بن األمين، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بنابل، رئيس -
  خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية،

ثريا الداهش، المستشار بمحكمة التعقيب، مديرا للدراسات -
  قضاء،بالمعهد األعلى لل

ماجدة العبيدي، رئيس المحكمة االبتدائية بقرمبالية، مديرا -
  للدراسات بالمعهد األعلى للقضاء،

إبراهيم بن عمار، القاضي من الرتبة الثالثة، مديرا للتكوين -
  المستمر بالمعهد األعلى للقضاء،

سعاد الشبار، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  ،بمحكمة االستئناف بتونس

آمال باألمين، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف بتونس،
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سرور البرشاني، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف بتونس،

أحمد الغالي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف بتونس،

مة التعقيب، رئيس دائرة آمال العرفاوي، المستشار بمحك-
  بمحكمة االستئناف بتونس،

فريال عزوز، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف بتونس،

لطفي العابدي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف بتونس،

 رشيد بنور، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمنوبة،-
  رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس،

محسن الدالي، المتفقد بوزارة العدل، نائبا لوكيل الجمهورية -
  لدى المحكمة االبتدائية بتونس،

كمال رقاز، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بنابل، نائبا لوكيل -
  الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس،

رة العدل، قاضي تحقيق عبد الرزاق الحنيني، المتفقد بوزا-
  أول بالمحكمة االبتدائية بتونس،

، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية ببن عروس، ربيع عكاشة-
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بتونس،

، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المعز بن سالم-
، قاضي تحقيق أول بالمحكمة 2المحكمة االبتدائية بتونس 

  تدائية بتونس،االب

كريم صفر، القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى -
محكمة االستئناف بنابل، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية 

  بتونس،

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس، كريم الشابي-
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،

البتدائية بتونس، ، قاضي تحقيق بالمحكمة اأنيس عمدوني-
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي كريم الحاج-
  تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،

محمد المالكي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية -
 2بتونس، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس 

  ،)بطلب منه(

بيب الكامل البناني، رئيس المحكمة االبتدائية ببنزرت، الح-
  رئيسا لمحكمة ناحية تونس،

منيرة البرقاوي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، -
  رئيسا للمحكمة االبتدائية ببن عروس،

عمر اليحياوي، المتفقد بوزارة العدل، وكيال للجمهورية لدى -
  المحكمة االبتدائية ببن عروس،

 الحنفي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيسا فاطمة-
  للمحكمة االبتدائية بأريانة،

الهادي مشعب، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، وكيال -
  للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بأريانة،

نجيب العرعوري، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق -
  يانة،أول بالمحكمة االبتدائية بأر

آسيا العبيدي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا للمحكمة -
  االبتدائية بمنوبة،

منجي بولعراس، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  ببنزرت، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمنوبة،

وليد بن عمارة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
   تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بمنوبة،بنابل، قاضي

محجوبة اليحياوي، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة -
  االستئناف بنابل، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة،

سنية الدبابي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف بنابل،

س دائرة منى السنوسي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، رئي-
  بمحكمة االستئناف بنابل،

علي الجبالي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بنابل، -
  رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،

منير دبيشي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بسليانة، -
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بنابل،

لمحكمة االبتدائية بزغوان، سامي بسر، قاضي تحقيق أول ا-
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بنابل،

فاطمة الخميري، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بنابل، -
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بنابل،

صالح الدين بن حميدان، رئيس المحكمة االبتدائية بباجة، -
  رئيسا للمحكمة االبتدائية بزغوان،

لمكور، رئيس المحكمة االبتدائية بنابل، رئيسا فاطمة ا-
  للمحكمة االبتدائية بقرمبالية،

محرز الدوب، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  بنابل، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بقرمبالية،

انتصار المسعدي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف ببنزرت، -
  محكمة المذكورة،وكيال للرئيس األول لل
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، المستشار بمحكمة االستئناف بنابل، قاضي نزار الشواشي-
  تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،

صالحة النحالي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف ببنزرت،

عفاف عالشيخ، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  نزرت،بمحكمة االستئناف بب

محمد شمام، رئيس المحكمة االبتدائية بجندوبة، رئيس دائرة -
  بمحكمة االستئناف بباجة،

سامي الهاني، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  بالكاف، رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة،

فتحي الجمالي، رئيس المحكمة االبتدائية بالكاف، وكيال -
  األول لمحكمة االستئناف بالكاف،للرئيس 

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بالكاف، يوسف العوادي-
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،

محمد الصالح الزيدي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
االبتدائية بالقصرين، وكيال للرئيس األول لمحكمة االستئناف 

  بسليانة،

ورية لدى المحكمة االبتدائية منير رحراح، وكيل الجمه-
بسليانة، مساعدا أوال للوكيل العام لدى محكمة االستئناف 

  بسليانة،

محمد علي القاسمي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة -
    االستئناف بالكاف، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بسليانة،

عماد العويني، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  )مصلحة عمل(االستئناف بسليانة، بمحكمة 

، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف سفيان العامري-
  بالكاف، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بسليانة،

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بسليانة، المعز الزائدي-
  قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،

لجمهورية لدى المحكمة محمد االسعد الرابعي، وكيل ا-
االبتدائية بجندوبة، مساعدا أوال للوكيل العام لدى محكمة 

  االستئناف بجندوبة، 

عبد الرحمان بلحي، المساعد األول للوكيل العام لدى -
محكمة االستئناف بجندوبة، وكيال أوال لرئيس المحكمة االبتدائية 

  بجندوبة،

 بمحكمة االستئناف الفاضل الشاهر، القاضي من الرتبة الثالثة-
  بالقصرين، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة،

سمير حمودي، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى -
المحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضي تحقيق أول بالمحكمة 

  االبتدائية بالقصرين،

الهادي بن عبد الله، رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة، وكيال -
  ة االستئناف بسوسة،للرئيس األول لمحكم

الهادي خصيب، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
بالمنستير، مساعدا أوال للوكيل العام لدى محكمة االستئناف 

  بسوسة،

محمود هميلة، رئيس المحكمة االبتدائية بالقصرين، رئيس -
  دائرة بمحكمة االستئناف بسوسة،

بمحكمة االستئناف رشيد القاضي، القاضي من الرتبة الثالثة -
  بسوسة، وكيال أوال لرئيس المحكمة االبتدائية بسوسة،

مراد قميزة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بسوسة، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالقيروان،

رشيد المبروك، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  حكمة االبتدائية بالقيروان،بالمنستير، وكيال أوال لرئيس الم

عثمان مبروكي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية -
  بسيدي بوزيد، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،

عبد الجليل البكوش، رئيس المحكمة االبتدائية بالمنستير، -
  وكيال للرئيس األول لمحكمة االستئناف بالمنستير،

ر الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف محمد شقرون، مستشا-
  بالمنستير، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة،

شكيب التوزاني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بالمنستير، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة،

حياة شعبان، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقس، وكيال -
  كورة،للرئيس األول للمحكمة المذ

مراد التركي، القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى -
محكمة االستئناف بصفاقس، مساعدا أوال للوكيل العام لدى 

  المحكمة المذكورة،

عبد الكريم السالمي، القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة -
  لدى محكمة االستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة،

حسين الجربي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  بسيدي بوزيد، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقس،

عبد الحميد بهلول، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية -
  بصفاقس، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقس،

منير بلغيث، المساعد األول للوكيل العام لدى محكمة -
  تئناف بمدنين، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقس،االس

عامر بن أحمد، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بصفاقس، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة،

كمال اللواتي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد، -
  وكيال أوال لرئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس،
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ي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية صابر الغرب-
  بقابس، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،

أمير المهيري، مستشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف -
  بصفاقس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،

محمد بن عبد الله، رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس، -
  ، 2محكمة االبتدائية بصفاقس رئيسا لل

هشام الكسيبي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية -
  ، وكيال للجمهورية لدى المحكمة المذكورة،2بصفاقس 

حسين الثابتي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
  بتوزر، وكيال للرئيس األول لمحكمة االستئناف بقابس،

رتبة الثالثة بمحكمة االستئناف النوري قطاطة، القاضي من ال-
  بالقصرين، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بقابس،

رضا عبد الصادق، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة -
  االستئناف بقابس، وكيال أوال لرئيس المحكمة االبتدائية بقابس،

كمال الجماعي، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى -
  س، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،المحكمة االبتدائية بقاب

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضي توفيق عون-
  تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،

، قاضي االسرة بالمحكمة االبتدائية األسعد عبد الصادق-
  بقبلي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة،

فصة، وكيال مصباح النائلي، رئيس المحكمة االبتدائية بق-
  للرئيس األول لمحكمة االستئناف بقفصة،

المختار سعود، رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، -
  رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بقفصة،

يوسف الملوح، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بمدين، وكيال -
  للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتوزر،

ول بالمحكمة االبتدائية بسيدي الفاضل عوني، قاضي تحقيق أ-
  بوزيد، وكيال أوال لرئيس المحكمة المذكورة،

منصور القديدي جراي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة -
االبتدائية بالقيروان، رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية 

  بسيدي بوزيد،

محمد علي البرهومي، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى -
االبتدائية بقفصة، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية المحكمة 

    بسيدي بوزيد،

عادل البكاري، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف -
  بالقصرين، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بسيدي عادل عمري-
  حكمة المذكورة،بوزيد، قاضي تحقيق أول بالم

فتحي البكوش، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية -
بمدنين، مساعدا أوال للوكيل العام لدى محكمة االستئناف 

  بمدنين،

االزهر الجويلي، القاضي من الرتبة الثالثة لدى الوكالة العامة -
بمحكمة االستئناف بقابس، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف 

  بمدنين،

مجيد لشيهب، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بقابس، عبد ال-
  رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بمدنين،

جمال بن جمعة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بمدنين، وكيال أوال لرئيس المحكمة االبتدائية بمدنين،

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، علي الصالح-
  أول بالمحكمة المذكورة،قاضي تحقيق 

، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية زياد الدريدي-
  والقضائية، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمركز المذكور،

عبد الرحمان بن الحاج جلول، القاضي من الرتبة الثالثة -
  بمحكمة االستئناف بجندوبة، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

تشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف لمياء بن اسماعيل، مس-
  بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

سفيان العرابي، المتفقد بوزارة العدل، مدعيا عاما بمحكمة -
  ،)بطلب منه(التعقيب، 

توفيق السبعي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية -
  ،)بطلب منه(بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب، 

ي، القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى األسعد الكثير-
  محكمة االستئناف بباجة، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

مصطفى العجيمي، القاضي من الرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية -
  ، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،)رئيس فرع جندوبة(

ف نوفل البطي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئنا-
  بالكاف، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

هندة الكتاري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

عادل بن سالم، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

 الثالثة بمحكمة حسن الحاج عبد الله، القاضي من الرتبة-
  االستئناف بالقصرين، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

محمد الرمضاني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

كريم المهدي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بباجة، مدعيا -
  عاما بمحكمة التعقيب،



  4799صفحـة   2019 ديسمبر 27 ––لرائد الرسمي للجمهورية التونسية ا  104عــدد 

ول للوكيل العام لدى محكمة عادل الغالي، المساعد األ-
  االستئناف بسوسة، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب، 

لطفي بن سليمان، قاضي التحقيق األول بالمحكمة االبتدائية -
 بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

مكرم الخذري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

ضان، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف يوسف رم-
  بقابس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

عبير الخليفي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بسوسة، مستشارا بمحكمة التعقيب،

عفاف المسعودي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة -
  االستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

مشكاة سالمة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

نجوى الشريف، مستشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

وليد بن جديدية، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة -
  ب،االستئناف بصفاقس، مستشارا بمحكمة التعقي

إسماعيل بن موسى، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة -
  االستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

رجاء البجاوي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

رجاء الجزيري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  حكمة التعقيب،بتونس، مستشارا بم

فيصل بن عامر، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب، 

عربية الطويهري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

نبيهة العويني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  ، مستشارا بمحكمة التعقيب،بتونس

نورة نوري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

محمد علي يمن، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

مرزقة جماعة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  تونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،ب

نورة البكوش، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،

البشير العياري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بالكاف، مستشارا بمحكمة التعقيب،

ستئناف سلوى سالمة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة اال-
  بنابل، مستشارا بمحكمة التعقيب،

سنية المشرقي، وكيل رئيس المحكمة العقارية بتونس، قاضيا -
  من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة،

، وكيل رئيس المحكمة العقارية بتونس، إسماعيل حاجي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة،

فرع (لعقارية ، وكيل رئيس المحكمة اعدنان نجالوي-
الفرع (، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية )المهدية
  ،)المذكور

، وكيل رئيس المحكمة العقارية بتونس، البشير صحراوي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة،

هيكل المسعودي، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى -
ضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة المحكمة االبتدائية ببن عروس، قا

  العامة لدى محكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة، إسماعيل الساسي-
قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة االستئناف 

  بتونس،

محرز الحواشي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
 من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة بالكاف، قاضيا

  االستئناف بتونس،

، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف حاتم ابن داود-
بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة 

  المذكورة،

مراد بن البشير بولعراس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة -
ضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى االبتدائية بزغوان، قا

  محكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، الخموسي بوعبيدي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بأريانة، محمد الطرابلسي-
  ستئناف بتونس،قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة اال

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس، العربي الخميري-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

، )فرع بنزرت(، وكيل رئيس المحكمة العقارية نبيل رازقي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

ثة بمحكمة االستئناف المولدي رابحي، القاضي من الرتبة الثال-
  بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،
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األسعد الباجي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

هندة بن الحاج محمد، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة -
ل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف االستئناف بناب

  بتونس،

، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية حسن حويج-
  بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية ببن عروس، سلوى بن علي-
  ،قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بنابل، قاضيا سفيان الخويني-
  من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بزغوان، فوزي القارصي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

  قاضيا ، المتفقد المساعد بوزارة العدل،محمد علي خليفي-  
  من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بأريانة، قاضيا عائشة دخيل-
  من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة، عمر الوسالتي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، ، سمير السبعي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بأريانة، سلوى التكاري-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

علي البحري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
  تشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بتونس،بالقيروان، مس

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بنابل، قاضيا هيثم يحياوي-
  من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بنابل،

، المستشار بمحكمة االستئناف بنابل، قاضيا من مكرم بنمنا-
  الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة،

المحكمة االبتدائية بسليانة، ، قاضي األسرة بفاطمة نصيبي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بنابل،

، المستشار بمحكمة االستئناف ببنزرت، نجيب بن حمودة-
  ،)مصلحة عمل(قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بباجة، 

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس، حاتم حفيظ-
مصلحة (الثة بمحكمة االستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الث

  ،)عمل

، المستشار بمحكمة االستئناف بالكاف، عبد الرزاق العلوي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة، 

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، سهيلة بن أحمد-
  )مصلحة عمل(قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالكاف، 

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا ندس الشيخس-
  )مصلحة عمل(من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالكاف، 

، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى حاتم الخياطي-
المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة 

  ،)مصلحة عمل(االستئناف بالكاف، 

، رئيس محكمة ناحية الكاف، قاضيا من الرتبة ديفريد العوا-
  الثالثة بمحكمة االستئناف بالكاف، 

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا نهلة الشابي-
  ،)مصلحة عمل(من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسليانة، 

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، يسرى حمدي-
مصلحة (لثالثة بمحكمة االستئناف بسليانة، قاضيا من الرتبة ا

  ،)عمل

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس، مكرم المديوني-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسليانة، 

  ،)عمل

، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية فاتن بوستة-
 االستئناف بسليانة، والقضائية، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة

  ،)مصلحة عمل(

، مساعد المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، عفاف شعبان-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسليانة، 

  ،)عمل

، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضيا هالة سالمة-
  ،)مصلحة عمل(من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسليانة، 

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، نجوى القيزاني-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسليانة، 

  ،)عمل

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، أسماء الشرقاوي-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسليانة، 

  ،)عمل

، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى رماجد بن عما-
المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة 

  ،)مصلحة عمل(لدى محكمة االستئناف بجندوبة، 

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا نبيل القبي-
  ،)لمصلحة عم(من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالقصرين، 

، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة مراد نصيبي-
االبتدائية بالمهدية، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى 

  محكمة االستئناف بسوسة،

، 2، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة منيرة كريفة-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسوسة،
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، 2، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة  جلولنجالء بن-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسوسة،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقرمبالية، كريمة شالقو-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالقيروان، 

  ،)عمل

 بالقيروان، ، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائيةمنا عبدلي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالقيروان، 

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بنابل، قاضيا آمال بوغزالة-
  ،)مصلحة عمل(من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالقيروان،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة، فضيلة خليفي-
  حكمة االستئناف بالمنستير،قاضيا من الرتبة الثالثة بم

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بالمنستير، شيراز صفر-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالمنستير،

صالح معتوق، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
بنابل، مستشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بصفاقس، 

  ،)مصلحة عمل(

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس، الزوارييوسف -
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقس،

، 2، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة وليد البرقاوي-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقس، 

  ،)عمل

منستير، ، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بالصابر محمود-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقس، 

  ،)عمل

، 2، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة حافظ بن نجمة-
مصلحة (قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقس، 

  ،)عمل

، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف رضوان الجريء-
لرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة بقابس، قاضيا من ا

  المذكورة،

سفيان الحرابي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف -
بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة 

  بقابس، االستئناف

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا حسن نفيص-
  بمحكمة االستئناف بقابس،من الرتبة الثالثة 

، 2، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس أمير قوبعة-
  ،)مصلحة عمل(قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بقابس،

، قاضي االطفال بالمحكمة االبتدائية بقفصة، فيصل غابري-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بقفصة،

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف محمد الصحبي القالل-
بصفاقس، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بسيدي 

  ،)مصلحة عمل(بوزيد، 

، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، نفخة شفرود-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بمدنين،

ئية بمدنين، ، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدانزار المجليسي-
  قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بمدنين،

  :الرتبة الثانية
  2019 أفريل 8بداية من 

صالح الفطناسي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة -
  ،)تنفيذ حكم(االستئناف بجندوبة، 

راضية المرزوقي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة -
  ،)تنفيذ حكم(بالقيروان، االستئناف 

    2019 سبتمبر 16بداية من 
وليد المالكي، القاضي من الرتبة الثانية بمركز الدراسات -

  القانونية والقضائية، رئيس فريق عمل بالمركز المذكور،

عياض الشواشي، القاضي من الرتبة الثانية بمركز الدراسات -
  مذكور،القانونية والقضائية، رئيس فريق عمل بالمركز ال

محمد الهادي مقنين، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة -
  ،)رئيس فرع باجة(العقارية، وكيل رئيس المحكمة العقارية 

بية التليلي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بباجة، وكيل -
  ،)رئيس فرع جندوبة(رئيس المحكمة العقارية 

ة العقارية، ليلى بوراس، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكم-
  ،)فرع بنزرت(وكيل رئيس المحكمة العقارية 

، 2علي الدويري، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس -
  مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس،

وكيل  آمال القاسمي، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس،-
  رئيس المحكمة االبتدائية بتونس،

اطمي، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل إيناس ف-
  رئيس المحكمة االبتدائية بتونس،

جيهان النكيس، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل -
  رئيس المحكمة االبتدائية بتونس،

وحيدة عمري، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل -
  رئيس المحكمة االبتدائية بتونس،

لمستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل وليد فطناسي، ا-
  رئيس المحكمة االبتدائية بتونس،

درة بنسالمة، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل -
  رئيس المحكمة االبتدائية بتونس،
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محمد المحجوب، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية -
  بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة،

 المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، قاضي قيس الصباحي،-
  تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس،

كمال السفسافي، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى -
المحكمة االبتدائية بأريانة، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية 

  بتونس،

فتحي السماتي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف -
أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا 

  ،2 بتونس

سامي البعزاوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  ،2االبتدائية بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس 

المعز البوراوي، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى -
لجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا أوال لوكيل ا

  المحكمة االبتدائية ببن عروس،

سنية المحواشي، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل -
  رئيس المحكمة االبتدائية ببن عروس،

هاجر الجبالي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية -
 بأريانة، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف إبراهيم بوصالح-
بتونس، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية 

  بأريانة،

عفاف العرضاوي، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، -
  وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بأريانة،

نورة نويرة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية -
  انة، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،بأري

نور الشريف، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية -
  بقرمبالية، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بأريانة،

هالة بن تميم، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية -
  بأريانة، قاضي األسرة بالمحكمة المذكورة،

ضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية سهام السوسي، القا-
  بمنوبة، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،

هاجر المؤدب، المستشار بمحكمة االستئناف بنابل، وكيل -
  رئيس المحكمة االبتدائية بنابل،

وليد الديماسي، قاضي تحقيق المحكمة االبتدائية بنابل، -
  وكيل رئيس المحكمة المذكورة،

مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية نادية الطراز، -
  بنابل، قاضي األسرة بالمحكمة المذكورة،

سهير الصنديد، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل -
  رئيس المحكمة االبتدائية بنابل،

مهدي المشاط، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
هورية لدى االبتدائية ببن عروس، مساعدا أوال لوكيل الجم

  المحكمة االبتدائية بزغوان،

وليد العرفاوي، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل -
  رئيس المحكمة االبتدائية بزغوان،

سامي مستوري، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية -
  بزغوان، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة،

مهورية لدى أنيس عماري، المساعد األول لوكيل الج-
  المحكمة االبتدائية بزغوان، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة، 

محمد نوفل بوناصري، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية -
  بنابل، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقرمبالية،

األمجد الماجري، مساعد الوكيل العام لدى محكمة -
كمة االبتدائية االستئناف ببنزرت، قاضي تنفيذ العقوبات بالمح

  ببنزرت،

سنية الغربي الفوغالي، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية -
  بباجة، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،

ماهر الجريري، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بباجة، قاضي -
  تحقيق بالمحكمة المذكورة،

نزار عزيزي، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، -
  يس المحكمة االبتدائية بالكاف،وكيل رئ

كمال قاسمي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بالكاف، رئيس -
  محكمة الناحية بالكاف،

علي السالمي، قاضي ناحية الوسالتية، قاضي تحقيق -
  ،)مصلحة عمل(بالمحكمة االبتدائية بسليانة، 

إيمان معاوية، قاضي ناحية نابل، قاضي األسرة بالمحكمة -
  ،)مصلحة عمل(ئية بسليانة، االبتدا

حياة الزنيدي، قاضي ناحية فريانة، قاضي األطفال بالمحكمة -
  االبتدائية بالقصرين،

وليد الصويعي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية -
  بسوسة، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،

رضا المجدوب، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بصفاقس -
  ئيس المحكمة االبتدائية بسوسة،، وكيل ر2

إيناس معالي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية -
  ،2 بسوسة، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة

نبيلة بن ابراهيم، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة، -
  ،2قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بسوسة 
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مساعدا أوال لوكيل محمد برهومي، قاضي ناحية جلمة، -
  الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقيروان،

ريم الحنشي، قاضي ناحية سوسة، قاضي األطفال بالمحكمة -
  االبتدائية بالقيروان،

مراد الصويد، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية -
  بالمنستير، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،

ل رئيس المحكمة االبتدائية محمد أيوب الخذيري، وكي-
  بالقيروان، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،

آمنة الفقيه أحمد، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة -
  االبتدائية بالمهدية، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،

المساعد االول لوكيل الجمهورية لدى  جابر الغنيمي،-
 بسيدي بوزيد، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية المحكمة االبتدائية

  ،)بطلب منه(لدى المحكمة االبتدائية بالمهدية، 

خليفة العرضاوي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقفصة، -
  وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس،

سمير شعبان، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بسيدي -
  بتدائية بصفاقس،بوزيد، وكيل رئيس المحكمة اال

هالة بوراوي، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية -
مصلحة (، 2بسوسة، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس 

  ،)عمل

مليكة جملي، قاضي ناحية المنستير، وكيل رئيس المحكمة -
  ،)مصلحة عمل(، 2االبتدائية بصفاقس 

 االبتدائية عبد الحكيم مباركي، قاضي تحقيق بالمحكمة-
  بقابس، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

أمير النومي، قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بسوسة، وكيل -
  ،)مصلحة عمل(رئيس المحكمة االبتدائية بقابس، 

محمد بن علي حامد، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية -
  )مصلحة عمل( بقابس، بمدنين، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية

مراد القاسمي، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى -
  المحكمة االبتدائية بقبلي، قاضي األطفال بالمحكمة المذكورة،

جمال البرهومي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقفصة، -
  مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

ية جمال، وكيل رئيس المحكمة عبد القادر عقيلي، قاضي ناح-
  ،)مصلحة عمل(االبتدائية بقفصة، 

سهام اليوسفي، قاضي ناحية سيدي بوزيد، قاضي األطفال -
  ،)مصلحة عمل(بالمحكمة االبتدائية بقفصة، 

علي امحمد، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية -
  بقفصة، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بتوزر،

ب المسعدي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتوزر، مهذ-

مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسيدي 
  بوزيد،

 قاضي األسرة  ،2سماح السالمي، قاضي ناحية صفاقس -
  ،)مصلحة عمل(بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، 

تدائية كمال السماط، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االب-
  بمدنين، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بتطاوين،

فرع (الطاهر المصباحي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية -
  ،)الفرع المذكور(، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية )نابل

بلقيس عبد الناظر، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، -
  نية بالمحكمة المذكورة،قاضيا من الرتبة الثا

هشام بن قصد الله، المستشار بمحكمة االستئناف بجندوبة، -
  مساعدا للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس،

سليم خميري، قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بتونس، -
  مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

نس، نورة دالعي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بتو-
  مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

وصال الداسي، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية -
  بتونس، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

سميحة الجميلي، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة -
  االبتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

بالمحكمة االبتدائية بأريانة، مريم الالفي، قاضي منفرد -
  مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

أحالم الزوابي، قاضي ناحية تونس، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بتونس،

إسمهان دالعي، قاضي ناحية تونس، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بتونس،

سلوى علوي، قاضي ناحية تونس، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بتونس،

ة الشريف، قاضي ناحية تونس، مستشارا بمحكمة سميح-
  االستئناف بتونس،

نسرين السلطاني، قاضي ناحية تونس، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بتونس،

وفاء بن دعيب، قاضي ناحية تونس، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بتونس،

ريم بن رمضان، المستشار بمحكمة االستئناف بباجة، -
  تئناف بتونس،مستشارا بمحكمة االس

عواطف ونان، المستشار بمحكمة االستئناف بباجة، مستشارا -
  بمحكمة االستئناف بتونس،
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هدى الساسي، قاضي ناحية الزهور، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بتونس،

عربية الخماسي، قاضي ناحية أريانة، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بتونس،

شارا بمحكمة االستئناف لميا مازني، قاضي ناحية طبربة، مست-
  بتونس،

حنان قداس، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  االبتدائية ببن عروس، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

درة الكافي، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية ببن -
  عروس، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

ري بالمحكمة االبتدائية أسماء الشباب، قاضي السجل التجا-
  بمنوبة، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

جهان حميد، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية -
  بمنوبة، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

الهادية الحمزاوي، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة -
  نس،، مستشارا بمحكمة االستئناف بتو2االبتدائية بتونس 

صابر يحياوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  ، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،2االبتدائية بتونس 

نور الدين السعيدي، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة -
  ، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،2االبتدائية بتونس 

بن فاتن الدرويش، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية ب-
  عروس، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،

محمد أنيس معتوق، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
االبتدائية بقرمبالية، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة االستئناف 

  بنابل،

عصام خميري، قاضي ناحية نابل، مساعدا للوكيل العام لدى -
  محكمة االستئناف بنابل،

شار بمحكمة االستئناف بتونس، مستشارا رمزي قريرة، المست-
  بمحكمة االستئناف بنابل،

نائلة الشبلي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بنابل، -
  مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل،

نضال بن علي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية -
  ،ببنزرت ، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة االستئناف ببنزرت

طارق المقنين، قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بمدنين، -
  مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية ببنزرت،

منا الجريدي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  االبتدائية بباجة، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة،

تدائية صالح السعسوقي، قاضي تحقيق بالمحكمة االب-
  بسليانة، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بالكاف،

هاجر العكاري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
مصلحة (االبتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة االستئناف بالكاف، 

  ،)عمل

فرع (محمد أيوب الدالي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية -
  مة االستئناف بالقصرين،، مستشارا بمحك)القصرين

عبير محمدي، قاضي ناحية مساكن، مستشارا بمحكمة -
  ،)مصلحة عمل(االستئناف بالقصرين، 

محمد بنحسن، قاضي ناحية المهدية، مستشارا بمحكمة -
  ،)مصلحة عمل(االستئناف بالقصرين، 

سفيان بلفجرية، قاضي ناحية فوسانة، قاضيا من الرتبة الثانية -
  دائية بالقصرين،بالمحكمة االبت

، مستشارا بمحكمة 2منال كحلون، قاضي ناحية سوسة -
  االستئناف بسوسة،

مروان خليفة، قاضي ناحية الشابة، مستشارا بمحكمة -
  االستئناف بالمنستير،

، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقبلي، لطفي المهذبي-
  مستشارا بمحكمة االستئناف بقفصة،

الجتماعي بالمحكمة االبتدائية علي عبشة، قاضي الضمان ا-
  بمدنين، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،

  الرتبة االولى
  ،2019 أفريل 8بداية من 

لطفي الرازقي، القاضي من الرتبة األولى، قاضيا بالمحكمة -
  ،)تنفيذ حكم(االبتدائية بالكاف،

 أحالم مخلوف، القاضي من الرتبة األولى، قاضيا بالمحكمة-
  ،)تنفيذ حكم(االبتدائية بمدنين،

  ،2019 سبتمبر 16بداية من 
، قاضي 2إيناس الزريبي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس-

  باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،

روان بنرقية، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضي باحث -
  بمركز الدراسات القانونية والقضائية،

ثامري، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية زينة ال-
  بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية بتونس،

حنان المرسني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا -
  مقررا بالمحكمة المذكورة، 

ألفة الجبري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا -
  بالمحكمة المذكورة، 

 العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا ثريا-
  بالمحكمة المذكورة، 
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جمال بن أحمد الهمامي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

حسام بن عكاز، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا -
  مقررا بالمحكمة المذكورة، 

 القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا نادر المقدميني،-
  مقررا بالمحكمة المذكورة، 

رباب الشنيتي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا -
  مقررا بالمحكمة المذكورة، 

رياض العياري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا -
  مقررا بالمحكمة المذكورة، 

لعقارية بتونس، قاضيا فتحية العويسي، القاضي بالمحكمة ا-
  مقررا بالمحكمة المذكورة، 

غسان الطويل، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، -
  قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،

فرع (ضي بالمحكمة العقارية صالح الدين بن عمر ، القا-
  ، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،)نابل

، )فرع نابل(كمة العقارية سهيل الكرايدي ، القاضي بالمح-
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع نابل(نورة بن عياد ، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، قاضيا )فرع نابل(عماد العمري ، القاضي بالمحكمة العقارية -
  مقررا بالمحكمة المذكورة،

، قاضيا )فرع نابل(لعقارية رفيقة الغزيل ، القاضي بالمحكمة ا-
  مقررا بالمحكمة المذكورة،

، قاضيا )فرع نابل(أيمن الزيادي ، القاضي بالمحكمة العقارية -
  مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع نابل(عالء الدين الوافي ، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع نابل(ة العقارية حليمة بن بلقاسم، القاضي بالمحكم-
  قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،

، )فرع بنزرت(نوال الجالصي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

، )فرع بنزرت(أميرة الشلواطي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

، )فرع بنزرت( بالمحكمة العقارية هزار العمدوني ، القاضي-
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع بنزرت(رتيبة بن عبد الله، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع بنزرت(نائلة بالعوايد، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع بنزرت(قاضي بالمحكمة العقارية شوقي الفندولي، ال-
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع بنزرت(منعم الوسالتي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية - 
  قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،

، قاضيا )فرع باجة(مني العمراني، القاضي بالمحكمة العقارية - 
  مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع باجة(القاضي بالمحكمة العقارية  شويخة،ياسين -
  قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،

، قاضيا )فرع الكاف(علي منور، القاضي بالمحكمة العقارية -
  مقررا بالمحكمة المذكورة، 

مراد الجميلي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، -
  ،)مصلحة عمل) (نةفرع سليا(قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية 

، )فرع القصرين(القاضي بالمحكمة العقارية  فيصل الخضراوي،- 
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

، )فرع سوسة(صالح الجماعي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

، )فرع سوسة(اضي بالمحكمة العقارية عبد الستار الصغير، الق- 
  ا بالمحكمة المذكورة،قاضيا مقرر

، قاضيا )فرع سوسة( محمد الغول، القاضي بالمحكمة العقارية- 
  مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع سوسة(وليد القاضي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

فرع (أحالم الكشرودي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية -
  العقاري بالمحكمة المذكورة،، قاضي السجل )سوسة

فرع (فخر الدين بشري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية -
  ، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،)القيروان

، )فرع القيروان(الناصر الهاليلي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

فرع ( العقارية محمد السيد الغابي، القاضي بالمحكمة-
  ، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، )القيروان

، )فرع القيروان(روضة الحامدي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

، )فرع المهدية (خالد بن حمودة، القاضي بالمحكمة العقارية - 
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

، )فرع المهدية( المقرر بالمحكمة العقارية ياسين الهاني، القاضي- 
  قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،
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، )فرع صفاقس(سندة الخراط، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية - 
  قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،

، )فرع صفاقس(محمود الشريف، القاضي بالمحكمة العقارية -
  رة، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكو

، )فرع صفاقس(أحمد بوعزيز، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، 

، )فرع قابس(شيراز الحاجي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  )مصلحة عمل(،)فرع صفاقس(قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة 

، )فرع قابس(نوفل الجاللي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  را بالمحكمة المذكورة، قاضيا مقر

فرع (محمد علي بن سعد، القاضي بالمحكمة العقارية -
  ، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، )قابس

، )فرع قفصة(سناء جبراني ، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع قفصة(إيمان القاسمي ، القاضي بالمحكمة العقارية -
  را بالمحكمة المذكورة،قاضيا مقر

فرع سيدي (رجاء الصماري، القاضي بالمحكمة العقارية -
  ، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،)بوزيد

، )فرع مدنين(عبد الله بنسعيد، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

وائل العمدوني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا -
  وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،ل

محمد زيتونة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا -
  لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

أميرة المديمغ، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا -
  منفردا بالمحكمة المذكورة،

بتونس، قاضي أميرة بن بوستة، القاضي بالمحكمة االبتدائية -
  االئتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،

كوثر بنت حبيب عاشور، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، -
  قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة المذكورة،

هاجر بوبكر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي -
  المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

اري بالمحكمة االبتدائية غالية بالكحلة، قاضي السجل التج-
  ببن عروس، قاضي السجالت بالمحكمة االبتدائية بتونس،

نبيل بن هذيلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
االبتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة 

  ،2االبتدائية بتونس 

، 2نجوى البجاوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس -
  ان االجتماعي بالمحكمة المذكورة،قاضي الضم

، 2أسماء السماري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس -
  قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،

إيناس عرعار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
  ، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،2بتونس 

 لدى المحكمة الطاهر بوزاخر، مساعد وكيل الجمهورية-
   الزهور،2االبتدائية بتونس، قاضي محكمة الناحية تونس 

هويدة المقدولي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
  بتونس، قاضي ناحية تونس،

وهيبة الهمامي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بتونس، -
  قاضي ناحية تونس،

ائية بتونس، قاضي جيهان المرعوي، القاضي بالمحكمة االبتد-
  ناحية تونس،

خديجة العامري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضي -
  ناحية تونس،

عبير المكي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضي ناحية -
  تونس،

فوزية الكالعي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضي -
  ناحية تونس،

حكمة االبتدائية ببن عروس، إقبال شامخ، القاضي بالم-
  مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

ليلى الدوس، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس، -
  مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

بديع بن مرزوق، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، مساعدا -
 بتدائية ببن عروس،لوكيل الجمهورية لدى المحكمة اال

جيهان بن عبد السالم، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية -
  بقابس، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

عربية بوسالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  االبتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

ار، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس، قاضي السيدة الك-
  المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

إيمان المليطي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
  ببن عروس، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

وفاء بن مراد، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
  المذكورة،ببن عروس، قاضي السجالت بالمحكمة 

أسامة السالمي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
االبتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة 

  االبتدائية بأريانة،

سنية البلبولي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضي -
  االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بأريانة،
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ضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضيا وفاء العجمي، القا-
  منفردا بالمحكمة المذكورة،

أميرة العرعوري، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
  بأريانة، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

رحمة الفرشيشي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضي -
  المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

ي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بأريانة، عفاف الطبج-
  قاضي ناحية أريانة،

جهان الدريدي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضيا -
  منفردا بالمحكمة المذكورة،

نسرين الجبالي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضي -
  السجالت بالمحكمة المذكورة،

كمة االبتدائية بمنوبة، قاضي نادية النفزي، القاضي بالمح-
  االئتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،

نورة العرقوبي، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، -
  قاضي ناحية طبربة،

أحمد الطيباوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل 

  لمحكمة االبتدائية بنابل،الجمهورية لدى ا

منيرة عرعوري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضي -
  المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

كوثر الخليفي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
  بنابل، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

ية نعيمة الحمراني، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائ-
  بنابل، قاضي ناحية نابل،

ألفة بوذريوة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي -
  ناحية نابل،

بولبابة المشي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، مساعدا -
  لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بزغوان،

صفا الجالصي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضي -
  ئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بزغوان،اال

رفيقة بنحسين، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضي -
  السجالت بالمحكمة االبتدائية بزغوان،

أيمن قنومة، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس، -
  مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بقرمبالية،

ي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الحبيب اليحياو-
  االبتدائية بزغوان، قاضي السجالت بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،

شيراز شعبان، قاضي ناحية قرمبالية، قاضي المؤسسة -
  بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،

نجاح الحمدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية -
  بقرمبالية، قاضي ناحية قرمبالية،

نعيم الشرقي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية -
لدى المحكمة االبتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى 

  المحكمة المذكورة،

بشير العرفاوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل 

  ذكورة،الجمهورية لدى المحكمة الم

رمزي نصر الله، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، -
  مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

سنية خوالدية، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، قاضي -
  المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

عاطف الهقاري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
   االئتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،االبتدائية ببنزرت، قاضي

مريم النفزي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
  ببنزرت، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

عبد الستار حرزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بباجة، مساعدا لوكيل 

  مذكورة،الجمهورية لدى المحكمة ال

يسرى مرابط، القاضي بالمحكمة االبتدائية بباجة، مساعدا -
  لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

محمد أمين الوافي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، -
مصلحة (قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بباجة، 

  ،)عمل

بتدائية ببن محمد أمين العبيدي، القاضي بالمحكمة اال-
عروس، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية بباجة، 

  ،)مصلحة عمل(

يسري الهوامي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضي -
  ،)مصلحة عمل(االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بالكاف، 

أحالم الهمامي، قاضي ناحية القصرين، قاضيا منفردا -
  تدائية بالكاف،بالمحكمة االب

نور الدين الجوادي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة -
  االبتدائية بالكاف، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

خير الدين الزكراوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، -
  ،)مصلحة عمل(قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بالكاف، 

بتدائية بقرمبالية، قاضي أيمن الحزامي، القاضي بالمحكمة اال-
  ،)مصلحة عمل(االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بسليانة، 

بلقاسم رمضاني، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
، قاضي السجالت 2الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسوسة 

  )مصلحة عمل(بالمحكمة االبتدائية بسليانة، 
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مة االبتدائية بتونس، قاضي محمد أنس زميت، القاضي بالمحك-
  )مصلحة عمل(ناحية سليانة، 

هزار بن بوبكر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة ، قاضي -
  ناحية مكثر،

أميرة البوغالمي، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بالكاف، -
  )مصلحة عمل(قاضي ناحية قعفور، 

 االبتدائية منيرة الماكني، قاضي السجل التجاري بالمحكمة-
  بجندوبة، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

محمد الحبيب عقيلي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين، مساعدا لوكيل 

  الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

علي برابح، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا -
   مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،مكلفا بخطة

حمزة الخليفي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا -
  مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

شوقي بوعزي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا -
  المذكورة،مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة 

ربيع دلهومي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضي -
  السجالت بالمحكمة المذكورة،

بالل شهالوي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضي ناحية 

  القصرين،

أشرف يوسفي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
   المحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضي ناحية فريانة،الجمهورية لدى

الشاذلي محمدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضي ناحية 

  فوسانة،

  حاتم رمضاني، قاضي ناحية قعفور، قاضي ناحية حفوز،-

اضيا آسيا المبروك، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة، ق-
  منفردا بالمحكمة المذكورة،

روضة بوقرة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة، قاضي -
  الضمان االجتماعي بالمحكمة المذكورة،

هالة الغزي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضي -
  ،)مصلحة عمل(االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بسوسة، 

سسة بالمحكمة االبتدائية رؤوف عبد الالوي، قاضي المؤ-
  بالقيروان،قاضي السجالت بالمحكمة االبتدائية بسوسة،

  لبنى سعيدي، قاضي ناحية القيروان، قاضي ناحية سوسة،-

إيناس بن الحاج سالمة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة -
  ، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،2

لمحكمة االبتدائية بالمنستير، ماهر ابن العابد، القاضي با-
 ،2قاضي السجالت بالمحكمة االبتدائية بسوسة 

، 2آمنة عبد الناظر، القاضي بالمحكمة اإلبتدائية بسوسة -
  قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

راوية الشبلي، قاضي ناحية القيروان، قاضي محكمة الناحية -
  ،2بسوسة 

، قاضي 2دائية بسوسة آمال العلوي، القاضي بالمحكمة االبت-
  ناحية مساكن،

نزار الغريبي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، مساعدا -
  لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

عبد السطار بن عمار، قاضي السجل التجاري بالمحكمة -
  االبتدائية بالقيروان، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

احية دوز الفوار، مساعدا لوكيل عامر الحمدوني، قاضي ن-
  الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقيروان،

آمال شامخي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، مساعدا -
  لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

توفيق الزنوني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضي -
  المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

هدى السعيدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية -
  بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،

فائزة الحزي، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية -
  بالقصرين، قاضي ناحية القيروان،

المهدي قياس، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة، قاضي -
  ،)مصلحة عمل(ناحية الوسالتية، 

خامة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضيا رفيق بو-
  مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

ويسام نصر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضي -
  المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

سالم حاجي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضي -
  ية بالمحكمة المذكورة،االئتمان والتصف

طارق هنون، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  االبتدائية بالمنستير، قاضي ناحية المنستير،

عاطف دريهمي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية -
  بالمنستير، قاضي ناحية جمال،

محمد بن محمد الطرابلسي، القاضي المكلف بخطة مساعد -
محكمة االبتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل وكيل الجمهورية لدى ال

  الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

نجيب المازري، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل 

  الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
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مهدي ابن قاسم، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
ورية لدى المحكمة االبتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمه

  الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

رمزي بحرية، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية -
لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضي الضمان االجتماعي 

  بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،

ية بالمنستير، قاضي فاطمة كريم، القاضي بالمحكمة االبتدائ-
  السجالت بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،

زينب كمون، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة، قاضي -
  ،)مصلحة عمل(المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، 

آمال الرمادي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، -
  قاضي ناحية المهدية،

 الضمان االجتماعي بالمحكمة سفيان الحطاب، قاضي-
  االبتدائية بالمهدية، قاضي ناحية الشابة،

خالد بن خضر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
، مساعدا لوكيل 2الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس 

  الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس،

ة هشام بن خالد، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائي-
  بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

صباح بورقعة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضي ناحية 

  صفاقس،

يوسف التنفوس، قاضي ناحية صفاقس، قاضي االئتمان -
  ،)مصلحة عمل(والتصفية بالمحكمة االبتدائية بقابس، 

ريم البحري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضيا ك-
  مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

خولة اللواتي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، 2بسوسة 

  ،)مصلحة عمل(

بتدائية بسوسة، قاضيا مآب العبيدي، القاضي بالمحكمة اال-
  ،)مصلحة عمل(منفردا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، 

، قاضي 2أمينة شامخي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة-
  )مصلحة عمل(السجالت بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، 

نجله قداش، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
، 2االبتدائية بصفاقس بالمنستير، قاضي السجالت بالمحكمة 

  ،)مصلحة عمل(

، 2عبد المعز ابن صالح، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة -
  ،)مصلحة عمل(، 2قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بصفاقس 

رؤى بوزائدة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضي -
ة مصلح(، 2الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس 

  ،)عمل

إيمان الشوري، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية -
بالمنستير، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس 

  ،)مصلحة عمل(، 2

سليم المصمودي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية -
  ،2بصفاقس، قاضي محكمة الناحية بصفاقس 

بخطة مساعد وكيل الجمهورية أحمد براهم، القاضي المكلف -
، مساعدا لوكيل الجمهورية 2لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس 

  لدى المحكمة المذكورة،

سمير غرس الله، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية -
  ، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،2بصفاقس 

، 2قس أمير الغطاسي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفا-
قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة 

  المذكورة،

يسرى الصافي، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية -
مصلحة (، 2بسوسة، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس 

  ،)عمل

آسيا التواتي ، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، قاضي -
  عي بالمحكمة االبتدائية بقابس،الضمان االجتما

بسمة الغالي، قاضي ناحية الحامة، قاضيا منفردا بالمحكمة -
  االبتدائية بقابس،

هاجر قصارة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية -
لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضي السجالت بالمحكمة 

  )مصلحة عمل(االبتدائية بقابس، 

، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل عبد الكريم صميده-
  الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمدنين، قاضي ناحية الحامة،

حنان ابن عوانة، القاضي المكلف بخطة قاضي منفرد -
  بالمحكمة االبتدائية بقبلي، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع قبلي(البشير شرف الدين،  القاضي بالمحكمة العقارية -
  اضي ناحية دوز الفوار، ق

صابر عليه، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية -
لدى المحكمة االبتدائية بقفصة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى 

  المحكمة المذكورة،

رشاء البكاري، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بسيدي -
لحة مص(بوزيد، قاضي السجالت بالمحكمة االبتدائية بقفصة، 

  )عمل
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نزار اسكندر، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية -
لدى المحكمة االبتدائية بتوزر، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى 

  المحكمة المذكورة،

اكرام طريلة ، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة ،قاضيا -
  مكلفا بخطة قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بتوزر،

قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية يونس الشابي، -
  بتوزر، قاضي السجالت بالمحكمة المذكورة،

محمد الزواي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضي -
  )مصلحة عمل(السجالت بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، 

سيرين زروق، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية -
ردا بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، بسوسة، قاضيا منف

  )مصلحة عمل(

حياة الرابحي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة -
  االبتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية سيدي بوزيد،

أميرة الوسالتي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، -
  )مصلحة عمل(قاضي ناحية جلمة، 

مة االبتدائية بمدنين ،قاضيا مبروكة زريبي، القاضي بالمحك-
  منفردا بالمحكمة المذكورة،

عامر العكاري ،القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمدنين ،قاضي السجالت 

  بالمحكمة المذكورة،

محمود كردي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، قاضي -
  السجالت بالمحكمة المذكورة،

، قاضيا )فرع باجة(يم بالعربي، القاضي بالمحكمة العقارية مر-
  بالمحكمة العقارية بتونس،

، )فرع سليانة(سمية الحكيري، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،

، )فرع مدنين(فاروق قرمازي، القاضي بالمحكمة العقارية -
  قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،

، )فرع مدنين(لعثموني، القاضي بالمحكمة العقارية مراد ا-
  قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،

أيمن الشابي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا -
  ،)مصلحة عمل) (فرع القصرين(بالمحكمة المذكورة 

لطفي البغدادي، قاضي ناحية حفوز، قاضيا بالمحكمة العقارية -
  ،)فرع صفاقس(

، القاضي بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضيا مروى سالمي-
  بالمحكمة االبتدائية بتونس،

أميرة الكوكي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بتونس،

درة بوغارقة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بتونس،

، 2المحكمة االبتدائية بصفاقس خولة بن رحومة، القاضي ب-
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس،

، قاضيا 2مريم الرزقي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس -
  بالمحكمة االبتدائية بتونس،

أميرة بن صالح، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بتونس، 

حكمة االبتدائية بصفاقس ، قاضيا شذى حسين، القاضي بالم-
  بالمحكمة االبتدائية بتونس،

أنيس مبارك، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بتونس،

وفاء بوزيد، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة، قاضيا -
  ،2بالمحكمة االبتدائية بتونس 

البتدائية بالمهدية، قاضيا مروان جامعي، القاضي بالمحكمة ا-
  ،2بالمحكمة االبتدائية بتونس 

آمال الشاهر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضيا -
  ،2بالمحكمة االبتدائية بتونس 

جهان حمدانة، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

االبتدائية بقابس، قاضيا صفاء مخلوفي، القاضي بالمحكمة -
  بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

محمد العياضي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

عز الدين بنسليمان، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس ، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

 القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، إيمان بن عبد الله،-
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بأريانة،

نهلة بوعافية، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بأريانة،

مروى عزيزي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بأريانة،

ي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا سناء ربيع، القاض-
  بالمحكمة االبتدائية بأريانة،

محمد الصالح العياري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بأريانة،

أنس ميموني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بمنوبة،
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قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، حنان عمر، -
  ،)بطلب منها(قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، 

زكاة الجازي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بمنوبة،

رحمة القاسمي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضيا -
  ،بالمحكمة االبتدائية بنابل

، 2بثينة الماجري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بنابل،

سنية العريضي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بنابل،

سوار العمراني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، قاضيا -
  بل،بالمحكمة االبتدائية بنا

لندة المعالوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،

نور الهدى بن إبراهيم، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،

سناء بنرحومة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضيا -
  تدائية بقرمبالية،بالمحكمة االب

نورصاف العطوشي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،

سميحة الماجري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببنزرت،

سلسبيل النعيري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضيا -
  ة االبتدائية ببنزرت،بالمحكم

إلهام السعيدي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا -
  بالمحكمة االبتدائية بباجة،

زبير العوني، قاضي ناحية سليانة، قاضيا بالمحكمة االبتدائية -
  بسليانة،

قيس الخماسي، قاضي ناحية مكثر، قاضيا بالمحكمة -
  االبتدائية بجندوبة،

القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل نور الدين زايدي، -
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة 

  االبتدائية بالقصرين،

منال السخيري بن حليمة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة،

نجوى البوغانمي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة، -
  ،2ضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة قا

سامية العوني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، -
  ،2قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة 

هيفاء الصريدي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالكاف، قاضيا -
  ،2بالمحكمة االبتدائية بسوسة 

، قاضيا بشيرة بن عمر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس-
  بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،

أسماء المثلوثي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، -
  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،

نعيمة بن لطيف، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا -
  ،2بالمحكمة االبتدائية بصفاقس 

د وكيل جوهر القابسي، القاضي المكلف بخطة مساع-
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة 

  االبتدائية بقابس،

مكرم عزيزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية -
لدى المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة 

  المذكورة،

سمي الملحقون القضائيون المحرزون على شهادة ختم 
معهد األعلى للقضاء بالمراكز التالية بداية من الدروس من ال

  :2019 سبتمبر 16
  ،2أحمد البهلول، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس -

  ريم حسن، قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببنزرت،-

  سعاد عكرمي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقفصة،-

  عبد الحفيظ السلطاني، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة،-

  زينب الجندوبي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببنزرت،-

  ،2مروى المسعدي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة -

  ،2صبرين اللواتي، قاضيا  بالمحكمة االبتدائية بسوسة -

  وليد لقطي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،-

  غفران الورفلي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسليانة،-

  ،)فرع باجة(س العياري، قاضيا بالمحكمة العقارية قي-

  سوار بن عبد الله، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،-

  أحمد بولعراس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،-

  سندس الجمالي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة،-

  هشام الشواشي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة،-

   العباسي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة،حنان-

  سفيان بنبدر، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بباجة،-

  ،2ريم الجطالوي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة -

  أنور الشريف، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة،-

  وليد اليحياوي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،-

  اضيا بالمحكمة االبتدائية بباجة،زياد الهدياوي، ق-
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  نجوى الرياحي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،-

  فخر الدين السعدي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،-

  آمنة غانمي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،-

  مريم الجلولي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسليانة،-

  ،2تي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس عبد العزيز الفرا-

  محمد أنور جرودي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،-

  أماني بنصالح، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالكاف،-

  ،2سناء كرومة، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس -

  ،)فرع سليانة(أنيسة الصكلي، قاضيا بالمحكمة العقارية -

  الكي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بجندوبة،حميدة الم-

الساسي بن الحاج حسن، قاضيا بالمحكمة االبتدائية -
  بصفاقس،

  ألفة هذلي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،-

  ،)فرع باجة(أميرة سليماني، قاضيا بالمحكمة العقارية -

  أمل شطورو، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،-

  ب، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،حياة غال-

  روعة عمامي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقابس،-

  عمر السالمي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،-

  بشرى البشيني، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،-

  سلوى عوايسي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،-

  المحكمة االبتدائية بصفاقس،أمل الوسالتي، قاضيا ب-

  هندة اللطيفي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقفصة،-

  عمر معرف، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،-

  نضال لبيض، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتطاوين،-

  ثامر المحرصي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقفصة،-

   بالقصرين،نسرين السليطي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية-

  نزار الشول، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،-

الناصر صالح الدين بن تاج، قاضيا بالمحكمة االبتدائية -
  بسيدي بوزيد،

  مروى القرقني، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،-

سندس بنت ابراهيم وناس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية -
  بقابس،

  المحكمة االبتدائية بصفاقس،مريم بوجناح، قاضيا ب-

  حمدي بن سالم، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،-

  عيسى قاسمي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،-

  عبير الكسراوي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،-

  أيمن العجيمي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،-

  ة االبتدائية بسيدي بوزيد،نجيبة المساكني، قاضيا بالمحكم-

أحالم بنت علي بودبوس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسيدي -
  بوزيد،

  مريم الدخيلي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقابس،-

  سمر السافي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،-

  ،)فرع قابس(سماح خليفي، قاضيا بالمحكمة العقارية -

  حكمة االبتدائية بالقصرين،رمزي شرشر، قاضيا بالم-

  زليخة هيشري، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،-

  األسعد الحر، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمدنين،-

  فاتن بن مزكر، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،-

  ،)فرع مدنين(صالح الدين عطوي، قاضيا بالمحكمة العقارية -

   االبتدائية بمدنين،فاتن عروس، قاضيا بالمحكمة-

  ميسون الشيحي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،-

  عصام الكفاف، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمدنين،-

  رامي الداللي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمدنين،-

  ،)فرع قبلي(هيثم المسعودي، قاضيا بالمحكمة العقارية -

  ائية بالقصرين،أشرف بن سعيد، قاضيا بالمحكمة االبتد-

  سليم بن علي زعيبي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقبلي،-

  هشام العرفاوي، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقابس،-

  نبيل األشيهب، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقبلي،-
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