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 :الرتبة الثالثة

 :2015فيفري  9بداية من 

لمحكمة االبتدائية ا لمحكمة االستئناف ببنزرت، رئيسل رفيعة نوار، وكيل الرئيس األول -

 ببنزرت،

 :2015ماي  7بداية من 

 ،محكمة التعقيبمن الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى  لطفي بن جدو، القاضي -

  2015سبتمبر  16بداية من 

الحمدي، المدعي العام مدير عام الدراسات والتشريع، مديرا عاما للمعهد محمد الطاهر  -

 األعلى للقضاء،

للدراسات  اعام اعماد الدرويش، المدير العام للمعهد األعلى للقضاء، مدعيا عاما مدير  -

 والتشريع،

فاطمة بن دبوبة، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، مدعيا عاما مساعدا لوكيل الدولة  -

 المصالح العدلية، العام مدير

 للشؤون القضائية، محمد الكاظم زين العابدين، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما -

 ،، رئيس دائرة بمحكمة التعقيبونسرجاء الشواشي، رئيس المحكمة االبتدائية بت -

 االبتدائية بتونس،عبد المجيد المانع، الرئيس األول لمحكمة االستئناف بنابل، رئيسا للمحكمة  -

 عز الدين هميلة، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، رئيسا أوال لمحكمة االستئناف بنابل، -

 االبتدائية بالمهدية، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، المحكمة رئيسناجي السويسي،  -

 رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، خديجة فرحاتي، -
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 رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، اوي،ر الدشحاتم  -

 جليلة نصر اهللا، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، -

 وسيلة الكعبي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، -

محكمة الاالستئناف بتونس، رئيس دائرة جنائية ب األزهر الخرشاني، رئيس دائرة بمحكمة -

 ،المذكورة

، رئيس دائرة جنائية االبتدائية بأريانةمحكمة البجنائية الدائرة ال، رئيس عبد المجيد بن عمارة -

 بمحكمة االستئناف بتونس،

محكمة ال، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة جنائية بالهادي العياري -

 ،المذكورة

محمد بوستة، رئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة، وكيال أوال للرئيس األول لمحكمة االستئناف  -

 بتونس،

فاطمة خليل، المساعد األول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، وكيال عاما لدى  -

 ،ببنزرتمحكمة االستئناف 

عدا أوال للوكيل العام محكمة التعقيب، مساعام لدى المحمد فخر الدين بن علي، المدعي  -

 لدى محكمة االستئناف بتونس،

منذر اللومي، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا أوال للوكيل العام لدى  -

 محكمة االستئناف بتونس،

لدى  وكيال عاما عادل السالمي، المساعد األول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بمدنين، -

 ،المذكورةمحكمة ال

الصادق بوفادن، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بالكاف، رئيس دائرة جنائية  -

 بمحكمة االستئناف بسوسة،
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الطيب العبيدي، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بصفاقس، رئيس دائرة جنائية  -

 بمحكمة االستئناف بسوسة،

االبتدائية بسوسة، رئيس الدائرة الجنائية  نجيب حمودة، وكيل الجمهورية لدى المحكمة -

 بمحكمة االستئناف بصفاقس،

محكمة الرئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالكاف، رئيس الدائرة الجنائية ب بسمة حمادة، -

 ،المذكورة

، المساعد األول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بسوسة، محمد عماد بن عبد الجليل -

 بمحكمة االستئناف بالقصرين،رئيس الدائرة الجنائية 

فتحي الماجري، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بنابل، مدعيا عاما بإدارة المصالح  -

 العدلية،

 عدنان األسود، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بنابل، مدعيا عاما بإدارة المصالح العدلية، -

مدعيا عاما بإدارة المصالح  مفيدة البوغانمي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، -

 العدلية،

عادل الغالي، مستشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بسوسة، مساعدا أوال للوكيل العام  -

 لدى المحكمة المذكورة،

دائرة بمحكمة االستئناف  المحكمة االبتدائية بتونس، رئيس بوبكر الجريدي، وكيل أول لرئيس -

 بتونس،

بالمحكمة االبتدائية بتونس، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة  رضا يعقوب، قاضي تحقيق أول -

 المذكورة، 

مركز الدراسات القانونية والقضائية، مدير الدراسات قاضي من الرتبة الثالثة بالنجيبة الزاير،  -

 بالمعهد األعلى للقضاء،
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لدى المبروك راشد، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمنوبة، وكيال للجمهورية  -

 المحكمة االبتدائية ببنزرت،

 ليلى الزين، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا للمحكمة االبتدائية بمنوبة، -

 وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمنوبة،سعيد بن رمضان، المتفقد بوزارة العدل،  -

عاما بإدارة مدعيا  محكمة االبتدائية بتونس،العبد الكريم السوكني، رئيس دائرة جنائية ب -

 ،المصالح العدلية

رمضانة الرحالي، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف  -

 بتونس،

 وكيال أوال لرئيس المحكمة االبتدائية بتونس،المستشار بمحكمة التعقيب، آية بن ملوكة،  -

 االستئناف بتونس،رئيس دائرة بمحكمة المستشار بمحكمة التعقيب، نجاة بن صالح،  -

محكمة النائلة التريكي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة ب -

 ،المذكورة

 ، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس،فاطمة الحنفي -

  اف بتونس،، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة االستئنراضية بن عبد السالم -

 المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، كوثر بن احمد، -

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

رئيس دائرة بمحكمة االستئناف  كمال مصطفى العالني، رئيس المحكمة االبتدائية بسليانة، -

 بتونس،

فروجة، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، رئيس دائرة بمحكمة رضوان  -

 االستئناف بتونس،
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، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف المصالح العدليةالصادق العماري، المدعي العام بإدارة  -

 بتونس،

، رئيسا للمحكمة 2أول بالمحكمة االبتدائية بسوسة ، قاضي تحقيق عبد الجليل البكوش -

 االبتدائية بالمنستير،

محكمة االستئناف بالمنستير، الوكالة العامة لدى رياض السقا، القاضي من الرتبة الثالثة ب -

 لمحكمة االبتدائية بالمهدية،ا لرئيس

فوزي البحيري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقس، وكيال للجمهورية  -

 لدى المحكمة االبتدائية بالمهدية،

بتدائية بقابس، وكيال للجمهورية لدى المحكمة اال، وكيل الجمهورية لدى مد كمال الحالبمح -

 ،بسوسةالمحكمة االبتدائية 

المحكمة ستئناف بسوسة، وكيال للجمهورية لدى ، رئيس دائرة بمحكمة االإدريس حريق -

 ،2االبتدائية بسوسة 

، مساعدا االستئناف بالقصرينالمساعد األول للوكيل العام لدى محكمة ، محي الدين هميلة -

 أوال للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بالمنستير،

جمال باتيتة، قاضي التحقيق األول بالمحكمة االبتدائية بقبلي، وكيال للجمهورية لدى  -

 المحكمة المذكورة،

محكمة االستئناف بالقصرين، رئيس دائرة بمحكمة األول ل شعبان، وكيل الرئيسطارق  -

 ف بالكاف،االستئنا

محمد إبراهيمي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالقصرين، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف  -

 بالكاف،

القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسوسة، رئيس دائرة بالمحكمة  وحيدة بالطيب، -

 المذكورة،
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بمحكمة  دائرة رئيس رياض هدريش، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالمنستير، -

 االستئناف بسوسة،

محمد بوزويتينة، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس، رئيس  -

 جنائية بالمحكمة االبتدائية بقفصة،الدائرة ال

محكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف محمد بن حميدة، المدعي العام لدى  -

 بصفاقس،

وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية  المستشار بمحكمة التعقيب،جمال نصير،  -

 بالقيروان،

رئيس دائرة بمحكمة رفيق عاشور، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقيروان،  -

 االستئناف بالمنستير،

بخطة مساعد أول للوكيل العام لدى  المكلفعبد الكريم العلوي، القاضي من الرتبة الثالثة  -

 محكمة االبتدائية بتوزر،رئيسا للمحكمة االستئناف بقفصة، 

بخطة قاضي تحقيق أول بالمحكمة  المكلفلثة مراد العوسجي، القاضي من الرتبة الثا -

 االبتدائية بنابل، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة، 

وزر، وكيال للجمهورية لدى المحكمة االبتدائية رئيس المحكمة االبتدائية بت محمد الخليفي، -

 بقفصة،

محمد عمار، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، مساعدا أوال للوكيل  -

 ،االستئناف بقفصةمحكمة العام لدى 

المحكمة  رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بقابس، وكيال للجمهورية لدى الجربي، حسين -

 بقابس،االبتدائية 

رجاء بلحاج علي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بقابس، رئيس دائرة  -

 بالمحكمة المذكورة،
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الجنائية دائرة ال، رئيس بصفاقسمحمد الكراي، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف  -

 ،بقابس االبتدائيةمحكمة الب

االبتدائية بقرمبالية، وكيال للجمهورية لدى محرز الدوب، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة  -

 المحكمة االبتدائية بنابل،

، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، فتحي اليحياوي -

 االبتدائية بتونس،

 سعيدة المهذبي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس، -

جنائية بالمحكمة االبتدائية الدائرة المحمد الزواوي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب، رئيس  -

 بأريانة،

، رئيس دائرة جنائية بنابلالقاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ، جمال الزرلي -

 ،بقرمباليةبالمحكمة االبتدائية 

لوكيل العام مساعدا أوال ل، بمدنين، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف منير بلغيث -

 ،لدى المحكمة المذكورة

طارق الحناشي، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بنابل، رئيسا للمحكمة االبتدائية  -

 بسليانة،

ي تحقيق أول قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بسوسة، قاضمحمد الصادق حشيشة،  -

 بالمحكمة المذكورة،

أمال العتروس، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بنابل، رئيس دائرة بمحكمة  -

 ،االستئناف بنابل

جنائية الدائرة البنابل، رئيس القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف نهلة الجلولي،   -

 بالمحكمة االبتدائية بنابل،
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سعيدان، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة سامي بن  -

 المذكورة،

محكمة ب رئيس دائرة، ةوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بقفص ،صالح الدين الراشدي -

 ،بقفصةاالستئناف 

لدى  عبد الستار الخليفي، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد، وكيال للجمهورية -

 المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،

بالقصرين، قاضي تحقيق أول بمحكمة االستئناف الدائرة الجنائية مستشار محمد شمام،  -

 ،)منه بطلب(بالمحكمة االبتدائية بالقصرين 

لمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضي امهورية لدى عبد السالم المكي، المساعد األول لوكيل الج -

 أول بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، تحقيق 

جنائية بمحكمة الدائرة الإبراهيم سعد، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بقفصة، مستشار  -

 ، بسيدي بوزيداالستئناف 

سامي المهيري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بنابل، قاضي تحقيق أول  -

 ،2بالمحكمة االبتدائية بسوسة 

لمحكمة لرئيس األول لناف ببنزرت، وكيل اربية، رئيس دائرة بمحكمة االستئماجدة بن غ -

 المذكورة،

بمحكمة االستئناف ببنزرت، رئيس دائرة  زينوبة قارة بيبان، القاضي من الرتبة الثالثة -

 بالمحكمة المذكورة،

بمحكمة بمحكمة االستئناف بالمنستير، رئيس دائرة  كمال برقاش، القاضي من الرتبة الثالثة -

  االستئناف بالقصرين،

كمال الورغي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالكاف، مستشار الدائرة الجنائية  -

  ،بالمحكمة المذكورة
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بالوكالة العامة لدى محكمة االستئناف بسوسة،  القاضي من الرتبة الثالثة رضا البعزواي، -

  بالقصرين،محكمة االستئناف الرئيس األول ل وكيل

بمحكمة دائرة مستشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس إبراهيم الحرباوي،  -

  ،بالكاف االستئناف

منصور الوناسي، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا من الرتبة الثالثة  -

 بمحكمة االستئناف بقفصة،

المحكمة االبتدائية بقبلي، قاضيا من الرتبة الثالثة سعيد البركاوي، وكيل الجمهورية لدى  -

 بمحكمة االستئناف بقابس،

سالم الدخلي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة  -

 بمحكمة االستئناف بمدنين،

الرتبة الثالثة محسن الدالي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، قاضيا من  -

  مكلفا بخطة متفقد بوزارة العدل،

 ، مستشارا بمحكمة التعقيب،المصالح العدليةمحمد الصالح السبري، المدعي العام بإدارة  -

 مستشارا بمحكمة التعقيب، جمال العبيدي، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس، -

 ستشارا بالمحكمة المذكورة،عقيب، مالشبار، المدعي العام لدى محكمة الت سعاد -

 عبد الخالق مستورة، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب، -

القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة االستئناف بتونس،  آمال باألمين، -

 مستشارا بمحكمة التعقيب،

االستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة ثريا الداهش، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة  -

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

 التعقيب،

محمد بن منصور، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة  -

 التعقيب،

بمحكمة االستئناف ببنزرت، مستشارا بمحكمة عبد السالم دمق، القاضي من الرتبة الثالثة  -

 التعقيب،

 ثريا بن غنية، القاضي من الرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة التعقيب، -

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

 ستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،نائلة الفقيه، مستشار دائرة جنائية بمحكمة اال -

 ماجدة الرياحي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة التعقيب، -

 ، مستشارا بمحكمة التعقيب،)فرع بنزرت(فاتن خير اهللا، وكيل رئيس المحكمة العقارية  -

 ا بمحكمة التعقيب،، مستشار )فرع سليانة(زكية بن بريك، وكيل رئيس المحكمة العقارية  -

سامي الداهش، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة  -

  التعقيب،

آمال عاشور، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة  -

 التعقيب،

مستشارا بمحكمة شادية الحمدوني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،  -

 التعقيب،

عيسى الساسي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة  -

 التعقيب،
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لطفي العابدي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مدعيا عاما لدى  -

 محكمة التعقيب،

 لدى ف بتونس، مدعيا عامامحمد رضا بن طالب، مستشار دائرة جنائية بمحكمة االستئنا -

 محكمة التعقيب،

المنتصر صفطة، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ببنزرت، مدعيا عاما لدى محكمة  -

 التعقيب،

 محكمة التعقيب،تونس، مدعيا عاما لدى التيجاني دمق، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف ب -

االبتدائية بالمهدية، مدعيا عاما لدى محكمة لطفي البدوي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة  -

  التعقيب،

محكمة بتونس، مدعيا عاما لدى بالمحكمة االبتدائية قاضي تحقيق أول  عادل بلهادي، -

 التعقيب،

بمحكمة االستئناف بتونس، مدعيا عاما لدى  معز الريحاني، القاضي من الرتبة الثالثة -

 محكمة التعقيب،

عاما ي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مدعيا القاض صالح الدين بن حميدان، -

 محكمة التعقيب،لدى 

لدى  يا عامامدعالقاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،  لطيفة العرفاوي، -

 محكمة التعقيب،

مستشار دائرة جنائية ، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، سمير الزوابي -

  ،بالمحكمة المذكورة

 شكري الدردوري، وكيل رئيس المحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة، -
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سامية العابد، وكيل رئيس المحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  -

 بتونس،

الرتبة الثالثة بمحكمة هندة العالقي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا من  -

 االستئناف بتونس،

سهام الشاهد، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة  -

 االستئناف بتونس،

هالة البجار، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة  -

 االستئناف بتونس،

قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مستشار دائرة جنائية فتحي العرفاوي، ال -

 بالمحكمة المذكورة،

األسعد بوعزيز، المستشار بمحكمة االستئناف ببنزرت، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة  -

 االستئناف بتونس،

بة الثالثة االبتدائية بتونس، قاضيا من الرتمحكمة البدائرة جنائية مستشار عادل األخضر،  -

 بتونس،بمحكمة االستئناف 

منير البوعزيزي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة  -

 بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة،

مريم البكوش، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة  -

  االستئناف بالكاف،

قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة المحكمة االبتدائية بتونس، رجاء بوسمة، وكيل رئيس  -

 ،االستئناف بالكاف

من الرتبة الثالثة بالمحكمة  االمستشار بمحكمة االستئناف بنابل، قاضيمحمد الحاج عمر،  -

 المذكورة،
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الثالثة بمحكمة  من الرتبة ا، قاضيبسوسةالمحكمة االبتدائية  وكيل رئيسي، شكري الفوار  -

 ،بسوسةاالستئناف 

 التحقيق األولالهادف عبد القادر، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، قاضي  -

 ،االبتدائية بتوزرمحكمة الب

من الرتبة الثالثة  ا، قاضي)صفاقسفرع رئيس (المحكمة العقارية سفيان جمال، وكيل رئيس  -

 بمحكمة االستئناف بصفاقس،

الكاف، قاضيا من الرتبة المحكمة االبتدائية بالدين العبيدي، مستشار الدائرة الجنائية بعز  -

 الثالثة بمحكمة االستئناف بالكاف،

مروان التليلي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة  -

 بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة،

رضا بلحسن، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضيا من  -

 ،بصفاقسالرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف 

ول بالمحكمة األتحقيق ال قاضي، بتوزرالمحكمة االبتدائية قاضي األسرة ببخوش، شكري  -

 ،االبتدائية بقبلي

االستئناف بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة ، المستشار بمحكمة ىالحبيب بن يحي -

 المذكورة،

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة 2 امحمد القالل، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس -

 ،االستئناف بصفاقس

محكمة النزار العمروني، المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة ب -

 ،المذكورة

حاتم العروسي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة  -

 بمحكمة االستئناف بصفاقس،
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نين، قاضيا بمد االبتدائيةمحكمة المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المحمود بوعمرين،  -

 ،االستئناف بمدنينمحكمة من الرتبة الثالثة ب

المحكمة االبتدائية بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة رئيس حسان القيزاني، وكيل  -

 االستئناف بسوسة،

بمحكمة  مستشار الدائرة الجنائيةالمحكمة االبتدائية بالمنستير، سالم التومي، وكيل رئيس  -

 ،بالقصريناالستئناف 

الجنائية مفتاح السالمي، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، مستشار الدائرة  -

 بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد،

لثالثة بمحكمة المنذر بن بلقاسم، المستشار بمحكمة االستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة ا -

 االستئناف بالقصرين،

قاضيا من الرتبة  ،بصفاقسبمحكمة االستئناف  محي الدين تقتق، القاضي من الرتبة الثالثة -

 ،بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد رةرئيس دائالثالثة مكلفا بخطة 

المحكمة االبتدائية بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة عماد مهيرة، وكيل رئيس  -

 االستئناف بمدنين،

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة 2المحكمة االبتدائية بسوسة أنس الحمادي، وكيل رئيس  -

 االستئناف بالمنستير،

محكمة ابل، قاضيا من الرتبة الثالثة ببمحكمة االستئناف بنعادل الدريسي، المستشار  -

 بالقصرين،االستئناف 

الشيخ أحمد، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة ن نائلة ب -

 ، المذكورةالثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة 

، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة مختار المؤدبال -

 ،المذكورةالثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة 
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المنصف البرهومي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مستشار دائرة   -

 جنائية بمحكمة االستئناف بتونس،

محكمة االستئناف بتونس،  ثالثة بالوكالة العامة لدىالقاضي من الرتبة ال زهير الحسني، -

 ،المذكورةالمحكمة بقاضيا من الرتبة الثالثة 

فتحي العجبوني، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة  -

 الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة،

تونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة المحكمة االبتدائية بهندة عباس، وكيل رئيس  -

 االستئناف بتونس،

المحكمة االبتدائية ببنزرت، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة وكيل رئيس حفصية العرضاوي،  -

 االستئناف ببنزرت،

فضيلة بورقيبة، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية ببنزرت، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة  -

 االستئناف ببنزرت،

محكمة بجنائية الدائرة المستشار المحكمة االبتدائية بالمنستير، محمد شقرون، وكيل رئيس  -

 االستئناف بالمنستير،

قاضيا من  الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، فتحي المطيراوي، مستشار -

 ،بسيدي بوزيدبمحكمة االستئناف  الرتبة الثالثة

بمحكمة  مستشار الدائرة الجنائيةالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، ، وكيل رئيس ىيحيصباح  -

 االستئناف بنابل،

 كمال رقاز، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، مستشار الدائرة الجنائية -

 بمحكمة االستئناف بنابل،

الثالثة بمحكمة  المحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضيا من الرتبةسامية القطاري، وكيل رئيس  -

 االستئناف بالمنستير،
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جالل الفرجاوي، المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة  -

 ،بسوسةاالستئناف 

المحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة وكيل رئيس إيمان الشرفي،  -

 االستئناف بقابس،

رة بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة مصباح النايلي، قاضي األس -

 االستئناف بقابس،

 قاضيا من الرتبة الثالثةالمنجي الصالحي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بسوسة،  -

 بمحكمة االستئناف بسوسة،

الثالثة بمحكمة النوري منجة، المستشار بمحكمة االستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة  -

 االستئناف بسيدي بوزيد،

الدائرة مستشار بقابس، بمحكمة االستئناف سليم الشعبوني، القاضي من الرتبة الثالثة  -

 بصفاقس،بمحكمة االستئناف الجنائية 

قاضيا من الرتبة الشاذلي صويد، قاضي التحقيق األول بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،  -

 ،صفاقسب بمحكمة االستئناف الثالثة

 مستشار دائرة جنائيةبنابل، بمحكمة االستئناف محمد بوهالل، القاضي من الرتبة الثالثة  -

  بسوسة،بمحكمة االستئناف 

مستشار دائرة سيدي بوزيد، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بمحمد األعشابي،  -

 سوسة،ب بمحكمة االستئناف جنائية

رتبة قاضيا من القابس، ببتدائية بالمحكمة االجنائية الدائرة المنصف الماجري، مستشار ال -

 ،بمحكمة االستئناف بقابسثالثة ال

قاضيا من الرتبة  محمد النمري، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالقصرين، -

 الثالثة بمحكمة االستئناف بسوسة،
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الوكالة اضيا من الرتبة الثالثة ب، المستشار بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد، قبوكثير كمال -

 محكمة االستئناف بسوسة،العامة لدى 

أمير المهيري، القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة االستئناف بصفاقس،  -

 قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة،

                                      

 :2015نوفمبر  1بداية من 

عبد المجيد بوريقة، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، رئيس الدائرة  -

 الجنائية بمحكمة االستئناف بقفصة، 

الناصر بن تركية، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالمنستير، رئيس الدائرة  -

 الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالمنستير،

القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بنابل، رئيسا للمحكمة االبتدائية فاطمة المكور،  -

  بنابل

 

  :الرتبة الثانية

 :2015 جوان 1بداية من 

العربي الخميري، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية ببنعروس، مستشارا بمحكمة  -

 ،بتونساالستئناف 

 :2015سبتمبر  16بداية من 

عام  عمساعد مدّ لوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، امحمد واصف جليل، مساعد  -

 بإدارة المصالح العدلية،
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ا متفقدمحكمة االبتدائية بتونس، العبد الرزاق الحنيني، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى  -

 ،بوزارة العدلمساعدا 

بوزارة  امساعد ا، متفقد)باجة رئيس فرع(المحكمة العقارية محمد الرمضاني، وكيل رئيس  -

 العدل،

زياد الدريدي، القاضي من الرتبة الثانية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس فريق  -

 عمل بالمركز المذكور،

بالمركز باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس فريق عمل طه الشابي، قاضي  -

  المذكور،

الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس المحكمة القاضي من ، إسماعيل حاجي -

 المذكورة،

 أحالم الحباسي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس المحكمة المذكورة، -

 القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،سماح الجمالي،  -

، وكيل رئيس المحكمة )رئيس فرع الكاف(رئيس المحكمة العقارية  وكيلالبشير الصحراوي،  -

 العقارية، 

رئيس فرع (وكيل رئيس المحكمة العقارية، وكيل رئيس المحكمة العقارية سامي الهويملي،  -

 ، )بنزرت

، وكيل رئيس المحكمة العقارية )فرع باجة(وكيل رئيس المحكمة العقارية حسن بوهدي،  -

 ، )لفرع المذكوررئيس ا(

ألفة الغزواني، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس المحكمة العقارية  -

 ،)فرع باجة(
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، وكيل رئيس المحكمة العقارية )فرع الكاف(وكيل رئيس المحكمة العقارية عمر الجبالي،  -

 ، )لفرع المذكورا رئيس(

وكيل رئيس المحكمة العقارية ، )فرع القصرين(وكيل رئيس المحكمة العقارية الوجدي الرايس،  -

 ،)رئيس الفرع المذكور(

، وكيل رئيس المحكمة العقارية )فرع صفاقس(وكيل رئيس المحكمة العقارية حميدة اللطيفي، ا -

 ،)رئيس الفرع المذكور(

رئيس المحكمة العقارية وكيل ، )فرع قفصة(وكيل رئيس المحكمة العقارية مراد العياري،  -

 ،)رئيس الفرع المذكور(

عبد الفتاح الخرشاني، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بمدنين، وكيل رئيس المحكمة  -

 االبتدائية بتونس، 

 ليلى عبيد، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس، وكيل رئيس المحكمة المذكورة، -

رتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بتونس، وكيل رئيس المحكمة نجوى القيزاني، القاضي من ال -

 المذكورة،

يوسف بوزاخر، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بأريانة، وكيل رئيس المحكمة  -

 االبتدائية بتونس،

الخموسي بوعبيدي، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 بتونس،

 رجاء الجزيري، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، -

 يسرى حمدي، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، -

 سندس الشيخ، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، -
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، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية )فرع باجة(، وكيل رئيس المحكمة العقارية رجاء البجاوي -

 ،2بتونس 

كريم الشابي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، قاضي األطفال بالمحكمة  -

 االبتدائية بأريانة،

المحكمة نورة البكوش، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بأريانة، وكيل رئيس  -

 المذكورة،

ساسي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الإسماعيل  -

 االبتدائية بمنوبة،

عربية الطويهري، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 ببنعروس،

األسرة بالمحكمة االبتدائية  ربيع عكاشة، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بباجة، قاضي -

 ببنعروس،

 سامي الشايب، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة، -

خالد العبروقي، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضي تحقيق بالمحكمة  -

 االبتدائية بتونس،

االبتدائية بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة  عاللة رحومة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة -

 االبتدائية بتونس،

محمد عبد الباقي اليوسفي، المستشار بمحكمة االستئناف بالقصرين، قاضي تحقيق  -

 بالمحكمة االبتدائية بتونس،

باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وكيل رئيس بالمحكمة عصام اليحياوي، قاضي  -

 االبتدائية بالكاف،
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 لهام العرفاوي، قاضي الناحية بباجة، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بباجة،إ -

 سامي السحباني، قاضي الناحية بنفزة، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بجندوبة، -

 رياض بن البكري، قاضي الناحية بماطر، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بباجة، -

ائية بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، وكيل رئيس المحكمة كمال البجاوي، مستشار الدائرة الجن -

 المذكورة،

لطيفة الحمري، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 ببنزرت،

سهام العمدوني، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 ببنزرت،

رة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، مساعدا أوال لوكيل رمزي المهذبي، مستشار الدائ -

 الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بزغوان،

فاكر المجدوب، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بزغوان، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 بقرمبالية،

 ة االبتدائية بزغوان،راضية بنعيسى، المستشار بمحكمة االستئناف بنابل، وكيل رئيس المحكم -

 نزار الشواشي، المستشار بمحكمة االستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بنابل، -

هيثم اليحياوي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بنابل، وكيل رئيس المحكمة  -

 المذكورة،

، قاضي األسرة )فرع قفصةرئيس (صالح الدين عبد الجواد، وكيل رئيس المحكمة العقارية  -

 بالمحكمة االبتدائية بقابس،

حسين الهداجي، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضي األطفال بالمحكمة ال -

 االبتدائية بقرمبالية،
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فوزية الحمدوني، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضي األطفال  -

 بزغوان،بالمحكمة االبتدائية 

نجوى رزق اهللا، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بسوسة، وكيل رئيس المحكمة  -

 المذكورة،

نورة قصيص، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بسوسة، وكيل رئيس المحكمة  -

 المذكوة،

ئية حافظ بن نجمة، المستشار بمحكمة االستئناف بسوسة، وكيل رئيس المحكمة االبتدا  -

 ،2بسوسة 

يوسف علية، المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 بالمنستير،

فضيلة الخليفي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بسوسة، وكيل رئيس المحكمة  -

 االبتدائية بالمنستير،

رئيس المحكمة االبتدائية محمد الحداد، المستشار بمحكمة االستئناف بالمنستير، وكيل  -

 بالمنستير،

نادية الشاذلي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بسوسة، وكيل رئيس المحكمة  -

 االبتدائية بالمهدية،

 إشراف شبيل، المستشار بمحكمة االستئناف بالكاف، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس، -

ناف بالكاف، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة عبد الرحمان الشابي، المستشار بمحكمة االستئ -

 االبتدائية بتونس،

 كريمة الهويدي، المستشار بمحكمة االستئناف بالكاف، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس، -

 ريم الخالدي، المستشار بمحكمة االستئناف بالكاف، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس، -



23 

 

ائية بالمحكمة االبتدائية بالكاف، مستشارا بمحكمة محمد نبيل الصديق، مستشار الدائرة الجن -

 االستئناف بتونس،

جنائية مستشار دائرة  عفاف الحوار المستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، -

 بسوسة،بالمحكمة االبتدائية 

االستئناف مستشارا بمحكمة  بسوسة،عامر اللوز، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية  -

 بسوسة،

 كريم الحكيم، المستشار بمحكمة االستئناف بالقصرين، مستشارا بمحكمة االستئناف بسوسة، -

من الرتبة  انجيب عمامو، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضي -

 الثانية بوكالة الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس،

الوكيل العام لدى المحكمة االستئناف بتونس، مستشار دائرة جنائية سفيان بالصادق، مساعد  -

 بالمحكمة االبتدائية بتونس،

بليغ عباسي، المستشار بمحكمة االستئناف بالقصرين، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة  -

 االبتدائية بأريانة،

ة االبتدائية محمد طه الزين، المستشار بمحكمة االستئناف بسوسة، قاضي تحقيق بالمحكم -

 بتونس،

سمير السبعي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضي تحقيق بالمحكمة  -

 االبتدائية بمنوبة،

لطفي بن سليمان، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى  -

 المحكمة المذكورة،

كيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالكاف، مساعدا هيكل المسعودي، المساعد األول لو  -

 أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمنوبة،
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نجيب العرعوري، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بمنوبة، مساعدا  -

 للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس،

قوبات بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، مساعدا للوكيل العام الحبيب طرخاني، قاضي تنفيذ الع -

 لدى محكمة االستئناف بتونس،

مراد بن العربي بولعراس، مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس، قاضي تنفيذ   -

 العقوبات بالمحكمة االبتدائية بمنوبة،

بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى صابر بوعطي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية  -

 محكمة االستئناف بتونس،

 األزهر عوامري، المستشار بمحكمة االستئناف بالكاف، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس،  -

عماد الرزقي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة، مستشارا بمحكمة  -

 االستئناف بتونس، 

مة االستئناف بالكاف، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة علي قيقة، المستشار بمحك -

 االستئناف بتونس،

مستشار دائرة  لمحكمة االبتدائية بتونس،أول لوكيل الجمهورية لدى امساعد ، نبيل غرس اهللا -

 جنائية بالمحكمة المذكورة،

دائرة ، مستشار 2إيمان الكالعي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بتونس  -

 بالمحكمة االبتدائية بتونس،جنائية 

محمد كريم بوليلة، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بزغوان، مساعدا  -

 أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بنابل،

أمير قوبعة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، وكيل رئيس المحكمة  -

 ،2البتدائية بصفاقسا
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إبراهيم الهرماسي، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، مساعدا أوال لوكيل  -

 الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالكاف،

مساعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بالقصرين، قاضي تحقيق  عثمان الشرميطي، -

 بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،

قاضي  القاطري، المساعد األول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين،فتحي  -

 تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس،

 المحكمة المذكورة،قاضي األسرة ب مكرم اللموشي، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتوزر، -

ال لوكيل الجمهورية قباع، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، مساعدا أو  إسماعيل -

 ، بمدنينلمحكمة االبتدائية دى ال

تحقيق القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، قاضي الالهادي بن معتوق،  -

 ،المذكورةبالمحكمة 

وكيل رئيس بقابس،  االستئنافمحكمة لصادق، مساعد الوكيل العام لدى رضا عبد ا -

 ،المحكمة االبتدائية بقابس

الحكيم الحفناوي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، وكيل رئيس عبد  -

 المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد

 خالد يامون، المستشار بمحكمة االستئناف بمدنين، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بمدنين، -

يل الجمهورية ، مساعدا أوال لوكبالمهديةقاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية علي منصري،  -

 المحكمة المذكورة،لدى 

جنائية بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، قاضي تحقيق الدائرة الفؤاد ضيفات، مستشار  -

 بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،
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توفيق عون، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضي تحقيق بالمحكمة  -

 المذكورة،

بالمحكمة محكمة االستئناف بالكاف، مستشارا  العام لدى مساعد الوكيل سفيان العامري، -

 المذكورة،

محكمة ، مساعدا للوكيل العام لدى 2اقسحاتم واردة، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصف -

 االستئناف بصفاقس،

، مستشارا بمحكمة االستئناف )فرع سليانة(حاتم ابن داود، وكيل رئيس المحكمة العقارية  -

 بنابل،

من الرتبة الثانية بالمحكمة  االقاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضيبن الفالح،  محمد علي -

 المذكورة،

بالمحكمة االبتدائية بقفصة، مستشارا بمحكمة الجنائية عادل البكاري، مستشار الدائرة  -

  االستئناف بقفصة،

بالمحكمة  الجنائية فيصل الغابري، المستشار بمحكمة االستئناف بقفصة، مستشار الدائرة -

   االبتدائية بقفصة،

مستشار دائرة جنائية بالمحكمة  محمد الصغير، المستشار بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد، -

 ،االبتدائية بسوسة

مستشار دائرة جنائية بالمحكمة  المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، إيناس معالي، -

 االبتدائية بسوسة،

محكمة مساعدا للوكيل العام لدى  االستئناف بصفاقس،المستشار بمحكمة  فريد بن جحا، -

 ،بالمنستيراالستئناف 

مستشارا بمحكمة االستئناف  المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، قيس الفريوي، -

 بالمنستير،
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 وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بنابل،لول األمساعد المحمد بن الشريف الزواوي،  -

 مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل،

محكمة ية ببنزرت، مساعدا للوكيل العام لدى المحكمة االبتدائالبشير العياري، وكيل رئيس  -

 االستئناف ببنزرت،

دائرة الجنائية لمحكمة االبتدائية بباجة، مستشار المصطفى العجيمي، قاضي األسرة با -

 بالمحكمة المذكورة،

دائرة ، مستشار 2الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بسوسة نجالء بن جلول، القاضي من  -

 جنائية بالمحكمة االبتدائية بسوسة،

مكرم بن منا، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، مساعدا للوكيل العام لدى  -

 محكمة االستئناف بالقصرين،

االستئناف  محكمةا بمستشار محكمة االستئناف بسوسة، بمستشار المحمد السالمي،  -

 بالقصرين،

دائرة الجنائية صابر الحرشاني، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بباجة، مستشار ال -

 ،بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية

بمحكمة  ااألسعد الباجي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة، مستشار  -

 ،االستئناف بتونس

الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، مستشار الدائرة نجيب بن حمودة، مستشار  -

 الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة،

وئام العيادي قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة  -

 ،بقابساالستئناف 

 بسيدي بوزيد،يوسف الركبي، قاضي الناحية بجبنيانة، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية  -
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 ،المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيدوكيل رئيس  سمير الغريبي، قاضي الناحية بصفاقس، -

نورة بوعواجة، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس، مستشار الدائرة  -

 الجنائية بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،

 جنائية بالمحكمة االبتدائية بقابس،الدائرة الجمال، مستشار بناحية الهيثم بوبكر، قاضي  -

جنائية منفرد بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، مستشار الدائرة الالقاضي الوليد الصويعي،  -

 ،بالمحكمة االبتدائية بقابس

س، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية حاتم بن جماعة، قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بصفاق -

 رة،المحكمة المذكو لدى 

ألسرة بالمحكمة هاجر قويعة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضي ا -

 ،المذكورة

سوسن القالل، المستشار بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 ،2بصفاقس 

قوبات يذ العمراد النصيبي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضي تنف -

 ،بالمحكمة المذكورة

مستشار دائرة جنائية  المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، حسين الحاج مبارك، -

 بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،

مستشار دائرة جنائية بالمحكمة المستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس، محمد بن عامر،  -

  االبتدائية بصفاقس،

 مستشارا بمحكمة االستئناف بصفاقس،سارة إيناس مشرية، قاضي الناحية بقصور الساف،  -

 ،مستشارا بمحكمة االستئناف بصفاقسيسرى عظوم، قاضي الناحية بالقيروان،  -
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مستشارا بمحكمة االستئناف ، 2كوثر الفقيه فرج، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بسوسة  -

 بصفاقس،

اضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة االستئناف كوثر اليزيدي، الق -

 بصفاقس،

 مستشارا بمحكمة االستئناف بصفاقس، ضحى بن نصر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، -

 هدى العالقي، قاضي الناحية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة االستئناف بصفاقس، -

مستشار دائرة جنائية جنائية بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، الدائرة المستشار أنيسة حميدة،  -

 بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،

جنائية بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، مستشار دائرة جنائية الدائرة النورة مديمغ، مستشار  -

 بالمحكمة االبتدائية بصفاقس،

ر دائرة جنائية بالمحكمة ليلى األكحل، المستشار بمحكمة االستئناف بالمنستير، مستشا -

 االبتدائية بصفاقس،

محكمة جنائية بالبمحكمة االستئناف بسوسة، مستشار دائرة  شيراز صفر، المستشار -

  بصفاقس، االبتدائية

يوسف الزواري، المستشار بمحكمة االستئناف بقابس، مساعدا للوكيل العام لدى المحكمة  -

 المذكورة،

، قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية المستشار بمحكمة االستئناف بمدنين علي الشماللي، -

 بمدنين،

مستشار بمحكمة االستئناف بقابس، مستشارا بمحكمة االستئناف المحمد فرحات األنور،  -

 بمدنين،
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ماهر الجريري، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بالكاف، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية  -

 بباجة،

قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مستشارا بمحكمة  المسعي،محمد  -

 االستئناف بتونس،

قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مستشارا بمحكمة  حبيب صياحي، -

 االستئناف بتونس،

ة ، وكيل رئيس المحكمة العقاري)فرع سوسة(يسين قازة، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية  -

 بالفرع المذكور،

، وكيل رئيس المحكمة )فرع سوسة(يسرى أعيشي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية  -

  ، )فرع القيروان(العقارية 

، وكيل رئيس المحكمة )فرع المنستير(إلهام العذيبي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية  -

  العقارية بالفرع المذكور،

وكيل رئيس المحكمة ، )فرع المهدية(يزيد الرياحي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية  -

  ،)رئيس فرع سليانة( العقارية

عربية وهابي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة  -

  المذكورة،

 ،)فرع صفاقس( محمد القالل، قاضي الناحية بصفاقس، وكيل رئيس المحكمة العقارية -

أم كلثوم العكرمي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة  -

  المذكورة،

كريم بن الناصر، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة  -

  المذكورة،
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 امستشار ئية بالمهدية، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدا، نادية بنت مصطفى الطرابلسي -

 االستئناف بالمنستير،بمحكمة 

الدائرة الجنائية بالمحكمة مستشار  ،باجةبة المحكمة االبتدائيقاضي بالنضال بن علي،  -

  االبتدائية ببنزرت،

مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بسيدي  ،الشابةبناحية السعيد صفر، قاضي  -

  بوزيد،

من الرتبة الثانية بالمحكمة  اقاضي المحكمة العقارية،القاضي المقرر بلمياء بن عمارة،  -

  المذكورة،

مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية  ،ساقية الزيتبناحية النعمان يعقوبي، قاضي  -

  بصفاقس،

مستشارا بمحكمة  ،منوبةبالمحكمة االبتدائية بهويدة الهيشري، قاضي الضمان االجتماعي  -

  تونس،االستئناف ب

  مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل، ية،مقرر بالمحكمة العقار القاضي العفاف حمادي،  -

  مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بسوسة، ،الحماماتبناحية البلقاسم الشايب، قاضي  -

  مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل، ،تونسبناحية الوجدان باي، قاضي  -

ية مستشار الدائرة الجنائ ،المنستيرالمؤسسة بالمحكمة االبتدائية بقاضي مراد الصويد،  -

  ،بالمحكمة المذكورة

مستشار الدائرة  ،2 سوسةالمحكمة االبتدائية ببنيسة الطريشيلي، قاضي السجل التجاري أ -

  قرمبالية،ب االبتدائيةالمحكمة الجنائية ب

  ،بمحكمة االستئناف بنابل مستشارا المقرر بالمحكمة العقارية،قاضي المنية الدريدي،  -
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مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية  المقرر بالمحكمة العقارية،قاضي السندة الوافي،  -

  بأريانة،

  مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل، المقرر بالمحكمة العقارية،قاضي السنية عبان،  -

 مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل، ،نابلبناحية المنى عبد اللطيف، قاضي  -

مستشارا بمحكمة  ،منوبةبالمحكمة االبتدائية بيناس فاطمي، قاضي السجل التجاري إ -

  االستئناف بتونس،

من الرتبة  اقاضي ،تونسلدى المحكمة االبتدائية بنيس الغربي، مساعد وكيل الجمهورية أ -

 ،المحكمة المذكورةالثانية بوكالة الجمهورية لدى 

مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة نبيل بريبش،  -

 الثانية بوكالة الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة  المقرر بالمحكمة العقارية،قاضي الالفيتوري،  أنيس -

  ،بنابلاالبتدائية 

  مستشارا بمحكمة االستئناف بالكاف، ،تونسبناحية الحنان بن جلول، قاضي  -

  مستشارا بمحكمة االستئناف بسوسة، ،تونسبناحية المالك، قاضي  إشراق -

 قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، ،تونسبناحية الفوزي البوبكري، قاضي  -

  مستشارا بمحكمة االستئناف بالكاف، ،تونسبناحية النجالء خشروم، قاضي  -

مستشارا بمحكمة  ،ريانةبالمحكمة االبتدائية بأسمية خيار الدين، قاضي السجل التجاري  -

  االستئناف بالكاف،

  الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالكاف،مستشار  ،تونسبناحية النجالء عبروقي، قاضي  -

  مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالكاف، ،ريانةالناحية بأتونس رطيبي، قاضي  -
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مستشارا بمحكمة االستئناف  ،بنعروسبالمحكمة االبتدائية بسعيدة شوالي، قاضي المؤسسة  -

  بنابل،

مستشارا بمحكمة االستئناف  ،بنزرتبالمحكمة االبتدائية بمنصوري، قاضي المؤسسة  إيمان -

  ببنزرت،

مستشارا بمحكمة  ،زغوانبالمحكمة االبتدائية بوالتصفية ليلى بن راشد، قاضي االئتمان  -

  االستئناف بنابل،

مستشار دائرة جنائية  ،)فرع المنستير(مقرر بالمحكمة العقارية القاضي الريم بن سالمة،  -

 سوسة،المحكمة االبتدائية بب

االستئناف مستشارا بمحكمة ، )فرع القيروان(المحكمة العقارية كيل رئيس باألزرق، و سعاد  -

  بسوسة،

مستشارا بمحكمة  ،)فرع المنستير(مقرر بالمحكمة العقارية القاضي الرضا المجدوب،  -

  االستئناف بالمنستير،

مستشارا بمحكمة  ،تونسبالمحكمة االبتدائية بسهام المرزوقي، قاضي االئتمان والتصفية  -

  االستئناف بتونس،

  مستشارا بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد، ،السبيخةفتحي جاء باهللا، قاضي الناحية ب -

جنائية بالمحكمة الدائرة المستشار  ،المنستيربالمحكمة االبتدائية بقاضي المعالوي، فوزي  -

  ،المذكورة

 من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة، اقاضي ،قرر بالمحكمة العقاريةمالقاضي النورة نويرة،  -

  قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية ببنعروس، ،األنفحمام بناحية النادر قيدارة، قاضي  -

مستشارا بمحكمة  ،بنعروسبالمحكمة االبتدائية بسلوى منصوري، قاضي الضمان االجتماعي  -

  االستئناف بتونس،
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بالدائرة الجنائية  امستشار  ،ريانةبالمحكمة االبتدائية بأمنفرد القاضي السنية الموساوي،  -

 بالمحكمة االبتدائية بالكاف،

  مستشارا بمحكمة االستئناف بالكاف، ،تونسبالمحكمة االبتدائية بقاضي النجالء بوغارقة،  -

مستشارا بمحكمة  ،بنزرتبالمحكمة االبتدائية بنادية المزي، قاضي السجل التجاري  -

  االستئناف ببنزرت،

 ئيةقاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدا ،الورديةبناحية الالمنتصر باهللا بن فرج، قاضي  -

  بالقصرين،

مستشارا بمحكمة االستئناف  ،سوسةبالمحكمة االبتدائية بدبش، قاضي المؤسسة  أنيس -

  بسوسة،

مستشارا بمحكمة االستئناف  ،تونسبالمحكمة االبتدائية بمنفرد القاضي السوسن بن عربية،  -

 بتونس،

  ، مستشارا بمحكمة االستئناف بسوسة،2سوسن دربز، قاضي الناحية بسوسة  -

مساعدا للوكيل  ،2سوسة المحكمة االبتدائية بلدى حميدة، مساعد وكيل الجمهورية  إيمان -

  العام لدى محكمة االستئناف بسوسة،

  من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، اقاضي ،حفوزبناحية المحمد عطي، قاضي  -

مستشارا بمحكمة االستئناف  ،بنزرتبالمحكمة االبتدائية بمنفرد القاضي الحنان اللبيب،  -

  ببنزرت،

  مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل، ،قرر بالمحكمة العقاريةمالقاضي الجاة اللموشي، ن -

ة مستشار الدائرة الجنائية بالمحكم ،نابلوليد الديماسي، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية ب -

 ،المذكورة

 بمحكمة االستئناف بالقصرين، كمال سفسافي، قاضي الناحية بالنفيضة، مستشارا -
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مساكن، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بناحية المحمد المحجوب، قاضي  -

 بالقصرين،

قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضي األطفال الصابر محمود،  -

 بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،

مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ، تالةبناحية ال، قاضي خالد الخضرواي -

 ، بالقصرين

  مستشارا بمحكمة االستئناف بالقصرين، ،بتاجروينناحية القاضي زياد المازني،  -

 

  الرتبة األولى

 :2015سبتمبر  16بداية من 

الدراسات عياض الشواشي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بزغوان، قاضيا باحثا بمركز  -

 القانونية والقضائية،

 زينة الثامري، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة، -

، قاضيا مقررا بالمحكمة )فرع بنزرت(بلقيس عبد الناظر، القاضي بالمحكمة العقارية  -

 العقارية،

 بالمحكمة العقارية،، قاضيا مقررا )فرع باجة(حمادي الجويني، القاضي بالمحكمة العقارية  -

 ، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،)فرع بنزرت(رفيقة العيادي، القاضي بالمحكمة العقارية  -

، قاضيا مقررا بالفرع )فرع بنزرت(محمد منعم الوسالتي، القاضي بالمحكمة العقارية  -

 المذكور،

 ع المذكور،، قاضيا مقررا بالفر )فرع سوسة(منيرة الغزواني، القاضي بالمحكمة العقارية  -
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 ، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،)فرع القيروان(أحالم الكشرودي، القاضي بالمحكمة العقارية  -

 ، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،)فرع مدنين(فاتن عبيدي، القاضي بالمحكمة العقارية  -

 إيناس الجالصي، قاضي الناحية بسليانة، قاضي الناحية بتونس، -

 ة بالكاف، قاضي الناحية بتونس،سهام الجويني، قاضي الناحي -

 عبد اهللا الجندوبي، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونس، -

 عفاف السكراني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونس، -

 منى المهذبي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونس، -

 ربي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونس،علياء الغ -

 يسرى عبد الناظر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونس، -

  نسرين بوخريص، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة، -

 ، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،هاجر الماجري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس -

 ، قاضي الناحية بالوردية،2أنيسة النفزي، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بتونس  -

 عبد المجيد بن موسى، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنعروس، قاضي الناحية بحمام األنف، -

 بالمحكمة المذكورة، ، قاضي المؤسسة2أمية الشريف، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس  -

، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل 2سفيان الماجري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس  -

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

نور الهدى القندوز، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة  -

 المذكورة،

خطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية طارق الحيدري، القاضي المكلف ب -

 ببنزرت، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية بمنوبة،

عواطف الوشتاتي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضي السجل التجاري بالمحكمة  -

 المذكورة،

 ،الناحية بسليانةي عمارة إسماعيل، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاض -

أميرة العمري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة  -

 المذكورة،
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 نوال الرياحي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، -

 ة، قاضي الناحية بأريانة،ابتسام بوعون، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بأريان -

 مريم الالفي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة، -

سميحة الجميلي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة  -

 المذكورة،

السجل التجاري بالمحكمة أميرة العرعوري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بأريانة، قاضي  -

 المذكورة،

ياسين بن مرزوق، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية  -

 بأريانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

 حاتم بوملوكة، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنعروس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة، -

عي، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنعروس، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة رجاء قال -

 المذكورة،

فاتن الدرويش، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضي المؤسسة  -

 بالمحكمة االبتدائية ببنعروس،

ضي االئتمان والتصفية نور الدين السعيدي، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بالكاف، قا -

 ،2بالمحكمة االبتدائية بتونس 

 معز خنتوش، قاضي الناحية بالمتلوي، قاضي الناحية بماطر، -

 قاضي الناحية بالمتلوي شكري الطريفي القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، -

البشير البجاوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى  -

 لمحكمة المذكورة،ا

 ريم الزريبي، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة، -

فاتن شقرون، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة، قاضي السجل التجاري بالمحكمة  -

 االبتدائية بباجة،

كمة االبتدائية السيد المختومي، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المح -

 ،اضي الناحية بنفزةببنزرت، ق



38 

 

 الفة بشيني قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضي الناحية بباجة، -

 نادية الطراز، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضي الناحية بنابل،  -

 بقرمبالية،الطاهر مصباحي، قاضي الناحية بتوزر، قاضي الناحية  -

 توفيق السبري، قاضي الناحية بقفصة، قاضي الناحية بالحمامات، -

 ناس خوجة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،يإ -

وداد بومعيزة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة  -

 المذكورة،

 لي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،هادية الليا -

 سهير حسني، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة، -

أنس المرعوي، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية  -

  جمهورية لدى المحكمة المذكورة،بنابل، مساعدا لوكيل ال

نجاح الحمدي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية  -

 بنابل،

كوثر الخليفي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضي السجل التجاري بالمحكمة  -

 المذكورة،

، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة ي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بزغوانلمياء المغراو  -

 المذكورة،

 بسمة الشابي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة، قاضي الناحية بالكاف، -

محمد فوزي الداودي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالكاف، قاضي  -

 الناحية بتاجروين،

 كن،رمزي القدر، قاضي الناحية بسوسة، قاضي الناحية بمسا -

ريم الحنشي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسوسة، قاضي الناحية  -

 بسوسة، 

 ،2منيرة جبران، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضي الناحية بسوسة  -
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أمير النومي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسوسة، قاضي الناحية  -

 بالنفيضة،

براهم، قاضي اإلئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضي الناحية بقصور صباح  -

 الساف،

المختار فرهود، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية  -

 ، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،2بسوسة 

قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل  ،2ماهر العثموني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة  -

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

 عبد القادر العقيلي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضي الناحية بجمال، -

 سماح الغزواني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة، -

 االبتدائية بالمنستير، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،نورشان مرسي، القاضي بالمحكمة  -

 ،الناحية بالسواسي ، قاضيلقاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسةعبد السالم ميالد، ا -

 يوسف التنفوس، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضي الناحية بالشابة، -

 وان،مهدي دغماني، قاضي الناحية بفوسانة، قاضي الناحية بالقير  -

 عائدة المزوغي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضي الناحية بالسبيخة، -

 نضال التليلي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضي الناحية بحفوز، -

 علي خليف، قاضي الناحية بالسواسي، قاضي الناحية بصفاقس، -

 ، قاضي الناحية بصفاقس،2صفاقس إيمان خريفش، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية ب -

 وسام الجراية، قاضي الناحية بسيدي بوزيد، قاضي الناحية بساقية الزيت، -

 خميس عزيز، قاضي الناحية بصفاقس، قاضي الناحية بجبنيانة، -

 حياة الزنيدي، قاضي الناحية بسبيبة، قاضي الناحية بالقصرين، -

 ،اضي الناحية بتالةف، قالشاذلي شنوف، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالكا -

 سفيان بلفجرية، قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضي الناحية بسبيبة، -

 علي امحمد، قاضي الناحية بالقصرين، قاضي الناحية بفوسانة، -

 أيوب الدالي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتوزر، قاضي الناحية بتوزر، -
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بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية معز مطيمط، القاضي المكلف  -

 بتطاوين، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،

منير عروم، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بقابس،  -

 قاضي الناحية بقفصة،

 قابس،دليلة الخليفي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضي الناحية ب -

فراس والي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية  -

 لدى المحكمة المذكورة،

، قاضيا منفردا 2مجدي كمون، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس  -

 بالمحكمة المذكورة،

مهورية لدى المحكمة االبتدائية وليد األشطر، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الج -

 ، قاضي الناحية بصفاقس،2بصفاقس 

، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل 2الشاذلية فقراوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس  -

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

عماد ضو، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل  -

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

محمد حلمي الميساوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة، قاضيا مكلفا بخطة مساعد  -

 لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

عبير المحمدي، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بسوسة، قاضي المؤسسة  -

 بالمحكمة المذكورة،

 لقاضي بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،سنية بديرة، ا -

سنية الرحموني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل  -

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

 ذكورة،نائلة الشبلي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة، قاضيا منفردا بالمحكمة الم -

 رمزي المطوسي، قاضي الناحية ببوسالم، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بباجة، -

 نادية الردادي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة، قاضي الناحية ببوسالم، -
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ألفة عيادي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة  -

 المذكورة،

لبليلي، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل محمد رامي ا -

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

محمد بنخليفة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل  -

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

 ونس، قاضيا بالمحكمة العقارية،ربيعة بوقربة، القاضي بالمحكمة االبتدائية بت -

 الحبيب بلعربي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة العقارية، -

 رياض العياري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة العقارية، -

 ،)فرع باجة( حسام بن عكاز، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة العقارية -

 ، قاضيا بالمحكمة العقارية،)فرع باجة(أمينة الماجري، القاضي بالمحكمة العقارية  -

 وفاء الدبابي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة العقارية، -

فرع (رباب شنيني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة العقارية  -

 ، )القيروان

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية )فرع القيروان(لمهدي قياس، القاضي بالمحكمة العقارية ا -

 بالقيروان،

 نعيمة مسعود، قاضي الناحية بتونس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببنعروس، -

اضيا بالمحكمة ، ق2كوثر بنت الحبيب عاشور، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس  -

 االبتدائية بتونس،

 ،2الطاهر الحمزاوي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس محمد  -

 أيمن العياري، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بأريانة، -

 ،2نجاة الطرابلسي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس  -

 اضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببنعروس،ميالد المرسني، الق -

 لطيفة التكاري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، -
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، قاضيا بالمحكمة 2وائل العرفاوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس  -

 ،االبتدائية بالكاف

 الجمالي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالكاف، أميرة -

 قيس الخماسي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالكاف، -

 أحمد الطرابلسي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بزغوان، -

 بنابل قاضيا بالمحكمة االبتدائيةالقاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،  حمودة هنان -

لمحكمة االبتدائية اب، قاضيا )فرع القيروان(زيدان جهيناوي، القاضي بالمحكمة العقارية  -

 بالقيروان،

 أحمد بن رجب، القاضي بالمحكمة االبتدائية بزغوان، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتوزر، -

 الحطاب، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمهدية،سفيان  -

 مفيدة الشايب، قاضي الناحية بقابس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقابس، -

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية 2جيهان بن عبد السالم، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس  -

 بقابس،

 بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقابس، بسمة الغالي، القاضي -

 .بتطاوين عبد اهللا بن سعيد، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة االبتدائية -


