
  341صفحـة   2021 فيفري 5 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   13عــدد 

  :التالية الوثائق وجوبا الترشح ملف يتضمن  ـ5 الفصل

  :األصناف جميع بين المشتركة الوثائق ـ 1

 على تحميله يتم نموذجأ( باإلمضاء معرف ترشح مطلب -
  .)www.arp.tn اإللكتروني الموقع

  شمسية، صورة -

  تونسي، سفر جواز من أو الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -

  ذاتية، سيرة -

 تاريخ على يمض لم المدنية الحالة دفاتر من مضمون -
  أشهر، ثالثة من أكثر سليمهت

 تقديم يتم أن شرط اإليداع في وصل أو 3 عدد بطاقة -
 غلق تاريخ من يوما) 15 (عشر خمسة أقصاه جلأ في البطاقة

  الترشحات، باب

  .عليها المتحصل العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

  :صنف بكل الخاصة الوثائق ـ 2
 في مختص يجامع أستاذ عدلي، قاضي أصناف في -

 محاضر، أستاذ أو عالي تعليم أستاذ برتبة المعلومات تكنولوجيا
 الهيكل عن صادرة شهادة: واألرشيف اإلدارية الوثائق في مختص
 عن تقل ال للمترشح فعلي عمل أقدمية تثبت صنف بكل المعني
  .الترشح تقديم تاريخ في سنوات) 10 (عشر

 المعطيات لحماية الوطنية الهيئة عن ممثل صنف في -
 صلبها مسؤولية تحمل تثبت الهيئة عن صادرة شهادة: الشخصية

  .سنتين عن تقل ال لمدة

المطلوبة الوثائق إحدى من منقوص ملف كل الغيا ويعد.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر  ـ6 الفصل
  .التونسية

  .2021 فيفري 2باردو في 
  

 
  اللجنة االنتخابية رئيس 

 وسمير ديل

  

  

 

 

 2021 فيفري 3 مؤرخ في 2021 لسنة 7رئاسي عدد أمر 
  .يتعلق بحركة جزئية في القضاء اإلداري

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،106بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 
لقضاء كما تم تنقيحه  المتعلق بالمجلس األعلى ل2016أفريل 

 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
  ،2017أفريل 

 المؤرخ في غرة جوان 1972 لسنة 40وعلى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي اإلدارية المتعلق بالمحكمة 1972

 2011 لسنة 2نقحته وتممته وخاصة القانون األساسي عدد 
  ،2011ي  جانف3المؤرخ في 

 المؤرخ في أول أوت 1972 لسنة 67وعلى القانون عدد 
 وضبط القانون األساسي اإلدارية المتعلق بتسيير المحكمة 1972

ألعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة 
 جويلية 24 المؤرخ في 2001 لسنة 78القانون األساسي عدد 

2001،  

لس األعلى للقضاء وبناء على قرار الجلسة العامة للمج
 والقاضي بإصدار الرأي 2021 جانفي 27المنعقدة بتاريخ 

  .المطابق بخصوص الحركة الجزئية في القضاء اإلداري

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

يسمى السيدات والسادة في الخطط التالية كما الفصل األول ـ 
  :يلي

  :في خطة رئيس دائرة تعقيبية

  . زهير بن تنفوس-

  :ة رئيس دائرة ابتدائية بتونس العاصمةفي خط

   سنية بن عمار،-

   سليم البريكي،-

  . لطفي الشعاللي-

  :في خطة رئيس دائرة ابتدائية بالقصرين
  . محمد أمين الصيد-

  :في خطة مندوب دولة

   محمد الهادي الوسالتي،-

   لطفي دمق،-

   نجالء إبراهم،-

  . نادية نويرة-

 بالرائد الرسمي ئاسي الر ـ ينشر هذا األمر2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2021 فيفري 3تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




