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 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،2017أفريل  18 المؤرخ في 2017 لسنة 19ون األساسي عدد وإتمامه بالقان المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء كما تم تنقيحه 2016أفريل  28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد   منه،106الدستور وخاصة الفصل  على االطالع بعد  إن رئيس الجمهورية،  .2019- 2018يتعلق بحركة جزئية للقضاء العدلي لسنة  2019 أفريل 1   مؤرخ في2019 لسنة 50أمر رئاسي عدد    

 سبتمبر 21 المؤرخ في 1973 لسنة 436وعلى األمر عدد   ،2005أوت  4 المؤرخ في 2005 لسنة 81وآخرها القانون عدد األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون 1967
 ديسمبر 18اريخ وعلى قرار مجلس القضاء العدلي المنعقد بت  ،2009 جويلية 20 المؤرخ في 2009 لسنة 2196عدد العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر  المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف 1973
ات والسادة القضاة اآلتية السيديسمى  ـ  الفصل األول  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .2019-2018العدلي للسنة القضائية  للحركة الجزئية للقضاء 2019 مارس 12للقضاء المؤرخ في  للجلسة العامة للمجلس األعلى 9وعلى الرأي المطابق عدد   ،2018 التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط : أوال  : التاليةهم بالمراكزأسماؤ   .االستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورةن الرتبة الثالثة بمحكمة محمد الصحبي القالل، القاضي م -   .بالكاف، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةفتحي الخلفي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  -  :الرتبة الثالثة  ،2019 جانفي 2من بداية   .الوظيفية

  .بالمحكمة المذكورةليلى الشابي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما  -
  .بالمحكمة المذكورةرجاء الخضراوي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما  -
محكمة االستئناف  الغربي، القاضي من الرتبة الثالثة بوريدة -   .بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب
   بتونس،االستئناف بالقيروان، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسمة بن الكحلة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة  -
الثالثة بمحكمة االستئناف االستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة فاطمة بن الشاوش صالح، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة  -   .بتونس
  بتونس،االستئناف بجندوبة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف سامية بن حمادي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة  -
ة االستئناف بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكممحمد الناصر الماجري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة  -   .االستئناف بتونس
  بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،هادية العايدي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  -
  بتونس،االستئناف بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف سليمة الحيدري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة  -
  .االستئناف بتونسبسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة سي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف مريم سا -
   بالقيروان، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بنابل،أحالم اللجمي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  -
  بالقصرين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسوسة،قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف سلوى التباسي، ال -
  ).بطلب منه(بصفاقس، االستئناف بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف عبد المنعم شطورو، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة  -
ة الثالثة بالمحكمة العقارية حسن العياري، القاضي من الرتب - ، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف )رئيس فرع باجة(    .بصفاقس
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  :الرتبة الثانية   .بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقسهاجر قويعة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  -
  .العقارية بتونس، رئيسا لفرع المحكمة العقارية بباجةلرتبة الثانية بالمحكمة محمد الهادي مقنين، القاضي من ا -
  .األطفال بالمحكمة االبتدائية بنابلسهير حسني، المستشار بمحكمة االستئناف بنابل، قاضي  -
  ستئناف ببنزرت،بباجة، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االاألمجد الماجري، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية  -
  .مستشارا بمحكمة االستئناف بسوسةسعاد باألزرق، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بسوسة،  -
  .وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسةليلى األكحل، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس،  -
  . االبتدائية بصفاقسرئيس المحكمةوئام العيادي، المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، وكيل  -
  .مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقسعائدة الدريدي، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بقفصة،  -
  :األولىالرتبة   .مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالمهديةامنة الفقيه احمد، المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس،  -
، )فرع المهدية( الجماعي، القاضي بالمحكمة العقارية صالح -   ).فرع سوسة(قاضيا بالمحكمة العقارية 
   .قاضي الناحية بتونسنرجس التومي، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،  -
  .بالمحكمة االبتدائية بأريانةفؤاد المهذبي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا  -
  .2 بالمحكمة االبتدائية بتونسساسي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة، قاضيا خلود  -
  .بالمحكمة اإلبتدائية ببن عروسصابر الفازعي، قاضي بالمحكمة العقارية بسليانة، قاضيا  -
  . ببن عروسلوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائيةمروان منتصر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، مساعدا  -
  االبتدائية بقرمبالية،االبتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الزينة صيدة، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة  -
  .مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بنابلالحبيب بلعربي، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،  -

، 2بيدي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونسسيف الدين الع -   .مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ببنزرت
  .قاضيا مكلفا بخطة قاضي منفرد بالمحكمة المذكورةرشاء بكاري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،  -
   بباجة، بجندوبة، مساعدا لوكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية االبتدائيةمبروكة الحمايدي، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة  -
   .المذكورةاالبتدائية بجندوبة، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة سناء السلطاني، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة  -
  .القصرينأسماء الغرسلي، القاضي المكلف بخطة قاضي ناحية  -
  .بوزيد، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بصفاقسلمحكمة االبتدائية بسيدي سليم المصمودي، قاضي منفرد با -
  .قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس الهدى بن براهم، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، نور -
  .بالمحكمة االبتدائية بصفاقسسيرين المظفر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا  -
  .بوزيد، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقسن عبد الله، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي عفاف ب -
   .بالمحكمة االبتدائية بصفاقسسنية االبيض، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضيا  -
  .قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقسنسرين الشميسي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة،  -
فرع ( صابر الحاج صالح، القاضي بالمحكمة العقارية -    ، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،)القيروان
  ،2 بالمحكمة االبتدائية بصفاقسثينة الماجري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا  ب-
  ،2ائية بصفاقس قاضيا بالمحكمة االبتدخولة بن الرحومة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة،  -
  ،2بمدنين، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية بصفاقس سمير غرس الله، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية  -
  بالمحكمة االبتدائية بقابس،رماح التليلي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي، قاضيا  -
  بباجة، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية بمدنين،طارق مقنين، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية  -
ا توفيق زنوني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضي -   .بالمحكمة االبتدائية بالقيروان
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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




