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القصرين، الفريد  بحاسي الفريد، قاطن حاسي 1992ة يجويل 19د في وعز الدين بن خليفة الثليثي، وإبن زكية عيادي، مولتجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو حسام بن   .2018 نوفمبر 9 مؤرخ في 2018لسنة  19لمكافحة اإلرهاب عدد الوطنية قرار من اللجنة تضى بمق بية البسدوري، مولود في العيد بن محمد البسدوري، وإبن شلتجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن   .2018 نوفمبر 9 مؤرخ في 2018لسنة  20لمكافحة اإلرهاب عدد الوطنية قرار من اللجنة بمقتضى     .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد2012سبتمبر  1 بتاريخ 12614 ٭٭٭سي الجنسية، ب ت و عددطالب، تون
ية الراجعة للمدعو أسامة بن تجمد األموال والموارد االقتصاد  .2018 نوفمبر 9 مؤرخ في 2018لسنة  21لمكافحة اإلرهاب عدد الوطنية قرار من اللجنة بمقتضى     .لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، 2001 جانفي 23بتاريخ  06027 ٭٭٭بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ببنعون، قاطن سيدي علي بن عون سيدي 1979 نوفمبر 22 بن مبروك الخزري، وإبن هندة بنت الشريف، مولود في حسين 
، 1998 مارس 30 بتاريخ 08019٭٭٭الجنسية، ب ت و عدد  حي حروش الدير الكاف، تلميذ، تونسي 7بالكاف، قاطن مار الشعشوعي، وإبن فاطمة الدشراوي، مولود الباجي بن عتجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن   .2018 نوفمبر 9 مؤرخ في 2018لسنة  23لمكافحة اإلرهاب عدد الوطنية قرار من اللجنة بمقتضى     .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد2001 سبتمبر 3بتاريخ  06074٭٭٭وزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ب ببنعون، قاطن فريق البسادرية بنعون سيدي 1984جويلية  2ابراهيم بن صالح البسدوري، وإبن شقرة البسدوري، مولود في تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن   .2018 نوفمبر 9 مؤرخ في 2018لسنة  22لمكافحة اإلرهاب عدد الوطنية قرار من اللجنة بمقتضى     .يد، لمدة ستة أشهر قابلة للتجد2012ي ما 21 بتاريخ 07965 ٭٭٭تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد بجندوبة، قاطن حي الهادي بن حسين جندوبة، 1992 أفريل 27   .لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

 جوان 23 المؤرخ في 1993 لسنة 61وعلى القانون عدد   طالع على الدستور،بعد اال  إن وزير العــدل،   .2016 مارس 25المحددة بالقرار المؤرخ في لالختصاص الواقع عليه اختيارهم من ضمن اإلختصاصات  العدليين المباشرين وفقا بضبط قائمة إسمية في الخبراء يتعلق 2018 أكتوبر 31 قرار من وزير العدل مؤرخ في   
ه بالقانون  المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمام1993  نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد    الفقرة الثانية منه،32الفصل  وخاصة 2010 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 33عدد 
 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974
  . المعنيين باألمرالخبراء العدليينوعلى مطالب اختيار االختصاصات المقدمة من طرف السادة   ،2018 ماي 15تحديد اختصاصات الخبراء العدليين المؤرخ في ية المكلفة بدراسة مطالب وعلى التقرير النهائي لّلجنة الوطن  بتحديد اختصاصات الخبراء العدليين، المتعلق 2016 مارس 25وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في   بدراسة مطالب الترشح لقائمة الخبراء العدليين،المتعلق بضبط طرق عمل الّلجنة الوطنية والّلجان الجهوية المكّلفة  2015 سبتمبر 15عدل المؤرخ في وعلى قرار وزير ال  ، المتعلق بتسمية عضو بالحكومة2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017 لسنة 124و على األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2018 أفريل 6 المؤرخ في 2018 لسنة 334عدد تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة و خاصة منها األمر الحكومي وحقوق اإلنسان كما تم  المتعلق بتنظيم وزارة العدل 2010
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  :تقنيات البناء : االختصاص   :والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بتونس  دائرة قضاء محكمة االستئناف بتونس  :وذلك كما يلي 2016 مارس 25ضمن  االختصاصات الواردة بالقرار المؤرخ في لالختصاص الواقع عليه اختيارهم من العدليين المباشرين  وفقا يضبط هذا القرار القائمة اإلسمية للخبراء  ـ لفصل األولا  :قرر ما يلي
 محمد بن الغة  -
 عبد العزيز الماجري   -
 محمد بلحسن   -
 سالم بلحاج   -
 عبد الرؤوف اللومي   -
 مصطفى كعويش   -
 محمد الصالح بالطيبي   -
 محمد طه البرهومي   -
 نزيه ابن القرعة   -
 رائد المراكشي    -
 محمد بنعثمان  -
 كمال الخوجة  -
 محمد العيادي   -
 صالح العياري   -
 الحبيب التركي   -
 الصحبي زغدود   -
 علي بوعلي   -
 محمد المليتي   -
 صابر األسود  -
 محمد القلسي  -
 مصطفى بنحسن  -
 عبد السالم وهيبي  -
 أحمد حمدي  -
 عدنان بن زينب  -
 علي عبد الرزاق   -
 محمد المنصف المستوري   -
  محمد إقبال شيخ روحه   -

  :الخرسانة المسّلحة والهياكل الحاملة : االختصاص 
 ة عيسىخليف -
 محمد رياض خلف الله -
  :الطرقات والجسور واألنفاق : االختصاص   حمد بن علي -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   فتحي علولو -
 خليل الشويخ -
 محمد الباهي العجمي -
 عبد الرزاق الدريسي -
 توفيق الجميل -
 مسعودة التايب -
 محمد بن محمد الكراي -
 حافظ والي -
  :ضي وقسمة العقارات قيس األرا: االختصاص  محمد بوزيان -
 العروسي بدقين -
 المقطوف بن رجب -
 محمد الناصر ماجدي -
 فتحي بن األخضر -
 عبد الحكيم فتحلي -
 علي جبير -
 محمد خميرة -
 عمار دجبي -
 حمادي بن أحمد -
 محمد بكار بن فضل -
 حسن بوقرة -
 ناجي الوحيشي -
 محمد الحبيب بن رمضان -
 عبد العزيز نبيبة -
 محمود حسونة -
 نصر الدين جمني -
  لمرناقيالمنصف ا -
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  :األكرية: اإلختصاص   :الشؤون العقارية : المجال الثاني 
 محمد ساسي -
 حسن القارصي -
 إبراهيم الهمامي -
 عبد الستار المؤدب -
 عبد الله دغسن -
 محمد الكامل صويلحي -
  :تقييم العقارات: اإلختصاص   سهيل النيفر -
 عبد الّله كشيدة الجربوعي -
 النوري اللحياني  -
 البشير بن خليفة -
 عطيةسليم بن  -
 خالد بن حفيظ -
 عبد الحفيظ سلطانة -
 أسامة بن محمود -
 عثمان المهري -
 عبد الجليل المسعودي -
 محمد الهادي بن مريم -
  :الفالحة: اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث  أحمد األمين الشابي -
 سعاد هديدر -
 محمد الهادي سحنون -
 فاروق الملوكي -
 الشاذلي قدوار -
  :المياه الجوفية: اإلختصاص  هشام المراكشي -
 :المعدات السيارة: اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم :المجال الرابع  ياسين بلخيرية -
 عبد القادر العلوي -
 عمارة العياري -
 نور الدين سلوى -

 إسماعيل ينبعي -
 غازي بن سليمان -
 محمد الصالح تليلي -
 المنجي الشابي -
 محمد الهادي عيسى -
 عجيلةضو بو -
 مبروك الشابي -
 محفوظ خواجة -
 عبد الله حبيبي -
 المنجي الطويل -
 الطاهر الشريف -
 حمده الشاوش -
 المنصف الشعري -
 الهادي بنعثمان -
 عبد الكريم مسلمي -
ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت : اإلختصاص   صالح بالليلي -   :الصناعية
 فيصل الكعبي -
 عبد الله كبسي -
 عبد الله البرقاوي -
 رادمحي الدين ج -
 عبد الجليل الفرزة -
 الحبيب العبيدي -
 محمود بوحفصي -
 مندريس المازني -
 محمد القالل -
  :المصاعد: اإلختصاص   محمد الجرايه -
  :الكهرباء الصناعية: اإلختصاص   لطفي بن نصر -
 الهادي واز -
 حسن خذير -
 المبروك بن حميده -
 نيازي المسدي  -
 محمد الحبيب التكاري -
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 حسن عروس -
  :كهرباء البناء: اإلختصاص   أحمد اللطيفي -
  :التسخين المركزي والتكييف والتبريد: اإلختصاص   علي مسعاوي -
 محمد التيجاني التركي -
 محمد مكشاحة -
 نبيل شاطر -
  :اإلنفجارات والحرائق: اإلختصاص   بوعلي حامدي -
 خالد الطويل -
 الطاهر بن ذياب -
 نورالدين بن حميدة -
  :البترول والغاز: اإلختصاص   محمد راشد بن عزوز -
  :الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع والمناجم: اإلختصاص   لغوميرضا الش -
 فتحي بلقايد -
 الشريف ياسين -
مراقبة وتحليل طرق التعليب وحفظ المواد : اإلختصاص   محمد علي الجريدي -  :الغذائية
  :نجارة البناء: اإلختصاص   محمد الحبيب زفزوف -
 محمد لطفي جعفر -
 عياشي الخروبي -
  :نجارة األثاث واألواني الخشبية: اإلختصاص  الهاديالصحبي بن محمد عبد الحميد  -
 حمزة العنابي -
  :صناعة العطورات ومواد التجميل: اإلختصاص   فتحي كدوس -
  :الملكية الصناعية: اإلختصاص   فوزي المقنم -
 آمال بوبكر -

  :األكرية والشؤون التجارية: اإلختصاص   :التجارة : المجال  الخامس
 علي بن ضيف الله -
 عمر األرقش -
 لي سويسيع -
 صديق األرقش -
تدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية : اإلختصاص   :تكنولوجيا المعلومات واإلتصال : المجال  السادس عباس بن شعبان -   :واأللكترونية
 سارة بن الغة -
  :شبكات اإلتصال : اإلختصاص   الدين القمري محمد عز -
-    تلوث التربة والمياه والهواء: اص اإلختص  :البيئة والتلوث :المجال  السابع   الحبيب كبير:  
 الهادي العباسي -
  :الضجيج واإلزعاج: اإلختصاص  عبد القادر باوندي  -
 محمد الحسين التركي -
  :التصرف والمحاسبة: اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية : المجال  الثامن محمد ناصر الخذيري -
 محمد الناصر غرسلي -
 لطفي بن زكري -
 الجملعبد الهادي  -
 جمال الدين بن رمضان -
 رياض السطنبولي -
 علي فقيه -
 محمد خالد بن عياد -
 فطومة بن خذر  -
 سامي الفقي -
 عبد الرؤوف الضاوي -
 عبد اللطيف بوغمورة -
 عبد الله الهدة -
 البشير نهدي -
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 محمد هشام الرايس -
 فوزي السنوسي -
 محمد شوقي الزيلي -
 نورالدين الوشني -
 صالح الذهيبي -
 شكري خنفير -
 حياة العبيدي -
 محمد نجيب ذياب -
 يوسف النوري -
 محمد لطفي الكافي -
 رضا المجبري -
 مرشد القالل -
 منيرة التليلي -
 حاتم نقرة -
 عبد الرزاق بوثور -
 فتحي سعيد -
 سمير قطران -
 رشيد الشلي -
 طارق السويسي -
 شريفة الزواري حرم غربال -
 مصطفى مرايحي -
 محمد دالي حسن -
 محمد لطفي الزرزري -
 علي خليفي -
  :جباية الذوات الطبيعية والمؤسسات: اإلختصاص   محمد حويذق -
 علي بن محمد -
 عبد اللطيف عباس -
 نصر قادري -
  :العمليات المصرفية والشؤون البنكية: اإلختصاص   الهاشمي البرقاوي -
  :عمليات البورصة: اإلختصاص   البشير العكاري -
 محمد الهيشري -

  :التأمين على المنشآت والمنقوالت: اإلختصاص   :التأمين : المجال التاسع 
 حسن كداشي -
 إسماعيل شعيب -
  :التجهيز الفندقي والخدمات الفندقية: اإلختصاص   :الفندقة والمطاعم : المجال العاشر  نعيمة بنسالم -
  :فن خطوط: اإلختصاص   :الفنون والثقافة واإلعالم والرياضة : المجال الحادي عشر  جالل الدين بن محمد -
 عبد العزيز شيدة -
  :الشغل والعالقات المهنية: اإلختصاص   :الشؤون اإلجتماعية : ثاني عشر المجال ال األزهر جاء بالله -
  :والخسائر الناجمة عنهالنقل الجوي لألشخاص والبضائع : اإلختصاص   :النقل : المجال الثالث عشر  يونس غجاتي -
  :والخسائر الناجمة عنهالنقل البحري لألشخاص والبضائع : اإلختصاص   نجيب عباس -
 حمادي الشماخي -
 حمد الشاذلي صانشوم -
 الطيب بحرون -
 سمير الميالدي -
 محمد إلياس مامي -
 سحبان بن فضل -
 مصطفى شعبان -
  :الطب الباطني: اإلختصاص   :الصحة : المجال الرابع عشر   العادل الجريدي -
  ):أمراض المفاصل والعظام ( علم الرثية : اإلختصاص   سامي العالقي -
  :الطب الشرعي: اإلختصاص   حياة بن سدرين -
  منجي زهيوةال -
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  :طب الشغل: اإلختصاص 
  :جراحة األعصاب: اإلختصاص   محمد إلياس بن مرزوق -
  :جراحة العظام والكلوميات: اإلختصاص   عدنان السالمي -
  :طب النساء والتوليد: اإلختصاص   لطفي النويصري -
  :تقدير الضرر البدني: اإلختصاص   علي بابا -
 مصطفى الجريدي -
 المنصف حمدون -
 سمير الكشباطي -
  :الطب البيطري: اإلختصاص   مد بالقاضيأح -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   2المحكمة االبتدائية بتونس  محمد بن منادي -
  :المعدات السيارة : االختصاص   : جمالصناعة والطاقة والمنا: المجال الرابع   حسونة الجويني  -
ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت : االختصاص   حسونة البزازي -   :الصناعية 
  :الكهرباء الصناعية : االختصاص   بدر الدين األسمر -
  :الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع والمناجم : االختصاص   فرحات نصيبي -
  :نجارة البناء : االختصاص   علي عباس -
  :تلوث التربة والمياه والهواء : االختصاص   : البيئة والتلوث: المجال السابع  حفحوفعلي  -
 أنور القطيطي -

  :الشغل والعالقات المهنية : االختصاص   : الشؤون اإلجتماعية: المجال الثاني عشر  
  :طب الشغل : االختصاص   : الصحة: المجال الرابع عشر   عبد الله رابح -
  :تقنيات البناء : االختصاص   :والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   بتدائية بأريانةالمحكمة اال  حافظ معلى -
 صالح زروق   -
 عز الدين فرحات   -
 سالم زخامة   -
 العادل الطيب   -
 محمد شورى   -
 جمال بالطاهر   -
 علي الشافعي    -
 مرشد بن صالح   -
  :الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة : االختصاص   محمد علي قميحه   -
 فتحي البرقاوي -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   األسعد الشابي -
 نصر صولة -
 صالح التركي -
 مصباح فرج -
 كمال شريط -
 الهادي سحنون -
   :األكرية: االختصاص   :الشؤون العقارية: المجال الثاني  محمد الناجي برتكيز -
 محمد بن مومن بالطاهر -
  :الفالحة : االختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  بختة الجمالي -
 الطاهر الدريدي -
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  :المعدات السيارة : االختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع 
 محمد الصالح الفجاري -
 لطفي الحاج صالح -
  :ميكانيك السفن والبواخر: االختصاص   علي األسود -
  :ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية: االختصاص   زهير العريبي -
 محمد الطاهر قويدر -
 محمد الهادي يوسفي -
  :الكهرباء الصناعية : االختصاص   إبراهيم الصغير -
 شكري الفريقي -
  :التسخين المركزي والتكييف والتبريد: االختصاص   محمد المنصف باباي -
  :الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع والمناجم : االختصاص   وح القاللفت -
 بلحسن الغول -
مراقبة وتحليل طرق التعليب وحفظ المواد : االختصاص   محمد األمين الوحيشي -   :الغذائية 
 محمد الحبيب الخياطي -
  :تآكل المعادن ومراقبة جودتها : االختصاص   دنيا الكشو -
  :لكية الصناعية الم: االختصاص   عزالدين التريكي -
  :تدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية واأللكترونية : االختصاص   :تكنولوجيا المعلومات واإلتصال: المجال السادس  محمد زبونة -
 عبد الجبار بالرحومة -
  :شبكات اإلتصال : االختصاص   محمد بوزيد -
  :التصرف والمحاسبة : ختصاص اال  : الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  توفيق حليلة -
 نزار العلويني -

 المنجي السمعلي -
 عماد النوري -
 محمد دريدي -
 عبد الرزاق الصويعي -
 عادل بن حماد -
 منير ثرية -
  :جباية الذوات الطبيعية والمؤسسات : االختصاص   محمد بسباس -
  :العمليات المصرفية والشؤون البنكية : االختصاص  مصطفى الفخفاخ -
  :التأمين على المنشآت والمنقوالت : االختصاص   : التأمين: لمجال التاسع ا الحبيب بن خليفة -
 محمد زهير بورقيبة -
  :والخسائر الناجمة عنه النقل البحري لألشخاص والبضائع : االختصاص   : النقل: المجال الثالث عشر حاتم ورغي -
 محمد العيادي -
 شوقي الرايس -
 بلقاسم طرشون -
  :طب وجراحة األسنان : االختصاص   :الصحة: المجال الرابع عشر  فتحي عطية -
  :الطب البيطري: االختصاص   بديعة الجمالي -
 مصطفى الغربي -
  : تقنيات البناء: االختصاص   :والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية ببن عـــروس أحمد شبشوب -
 محمد لقمان العوني   -
 عثمان شحمة   -
 محمد عرفة   -
 عبد السالم حفيظ   -
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 رضا قاسم   -
  :الطرقات والجسور واألنفاق : االختصاص   الحبيب المرواني   -
  :المواني البحرية : اإلختصاص  محمد بن صالح البنزرتي -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   فتحي بن عائشة -
 سامي الزرلي -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات: االختصاص   جودة أسماء الغالي -
 عماد الزواري -
 أحمد بن لطيفة -
  :األكرية : اإلختصاص  : الشؤون العقارية: المجال الثاني   علي الشتوي -
  :تقييم العقارات : االختصاص   نورالدين األحمر -
  :الفالحة : اإلختصاص  : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  الفاضل الفري -
 نبيل حمادة -
  :المياه الجوفية : اإلختصاص  عبد العزيز الشمسي -
  :المعدات السيارة : اإلختصاص  : الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  محمد بن سعد -
 عبد الحميد بنور -
 جالل الذيب -
 علي الورتاني -
 عبد التواب نفاتني -
  :المصاعد : اإلختصاص توفيق العياري -
  :الكهرباء الصناعية : اإلختصاص  توفيق الصفاقسي -
  إبراهيم المؤدب -

  :الحديد واألسالك الفوالذية : اإلختصاص
  :النسيج : اإلختصاص  محمد فريد الهرلي -
  :األكرية والشؤون التجارية : اإلختصاص  : التجارة: المجال الخامس    عبد العزيز بوغديري -
  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص  : لجبايةالشؤون المالية والمحاسبة وا: المجال الثامن  محمد محرزي -
 مختار شلغاف -
  :العمليات المصرفية والشؤون البنكية : اإلختصاص  فتحي الحمروني -
 محمد ناجي -
  :الشغل والعالقات المهنية : اإلختصاص  : الشؤون اإلجتماعية: المجال الثاني عشر بوكفحمادي  -
  :الناجمة عنه النقل البحري لألشخاص والبضائع والخسائر :اإلختصاص  : النقل: المجال الثالث عشر  محمد الجوابي -
  :علم السموميات : اإلختصاص  : الصحة: المجال الرابع عشر عمار قصداوي -
  :تقنيات البناء : االختصاص   :راضيوالمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بمنوبــة  عبد الرزاق الهذيلي -
 األمين وسالتي   -
  :التزويق الداخلي : االختصاص   عبد المجيد الجويني   -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   محمد توفيق الرايسي -
 عبد المجيد حبوبي -
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  :الفالحة : اإلختصاص  : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث 
  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص  : الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  ي الغزوانيسام -
  :تقنيات البناء : االختصاص   :والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بنابل  دائرة قضاء محكمة االستئناف بنابل مراد كنو -
 محمد تكالي   -
 محمد علي لطيف   -
 محرز بنهمام   -
 البشير بومنجل   -
 عدنان السويسي   -
 عبد الحميد الجزيري   -
 سالم عطية    -
 ماهر حمام   -
 محمد المالط   -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   محمد بن شيخة   -
 محمد المنزلي -
 أمين حيدر -
  :تخطيط المدن والشؤون العمرانية : االختصاص   ضاندلندة بن تركية حرم بن رم -
 : قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص  عاشور الزواوي -
 حسين األسود -
 الحبيب الفرجاني -
 الصادق داود -
 محمد الساحلي -
 خالد مبارك -
 الفهري الضحاك -

 الياس بن رمضان -
 الطاهر المهذبي -
 رضا الشريف -
 عبد الحميد نابي -
 محمد الصالح الصالحي -
  : تقييم العقارات :اإلختصاص  :الشؤون العقارية: المجال الثاني  مجدي مطر -
  : الفرائض :اإلختصاص  محمود بن عابدة -
  : الفالحة :اإلختصاص  : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث   الجديدي الحاليلي -
  : المعدات السيارة:اإلختصاص  :اجمالصناعة والطاقة والمن: المجال الرابع  محمد رضا الحاج سالم -
 فوزي بوتيتي -
 محمد الحبيب األرناؤوط -
  : ميكانيك السفن والبواخر:اإلختصاص  الحبيب محرز -
  : الكهرباء الصناعية :اإلختصاص  منير الحالئلي -
 محمد الككلي -
  : التسخين المركزي والتكييف والتبريد :اإلختصاص  إلياس سكاح -
  : واللباس التقليدي  الزربية:اإلختصاص عماد الحاليلي -
  : التصرف والمحاسبة :اإلختصاص  :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  محمد الضحاك بن الهادي شابي -
 محمد كمال ستهم -
  : التجهيز الفندقي والخدمات الفندقية :اإلختصاص  :الفندقة والمطاعم: المجال العاشر كوثر بالراشد حرم بودن -
 فوزي الفري -
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  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   محكمة االبتدائية بقرمباليةال
 أحمد القربي   -
 فتحي العريبي   -
 جالل بوعبيدي   -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   غسان بنرحيم   -
 ي خضيرةالعرب -
 أحمد شباح -
 توفيق منصور -
  :الفرائض: اإلختصاص   :الشؤون العقارية: المجال الثاني    كريم شقرون -
  :الفالحة : اإلختصاص   : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  عبد المنعم بالزي -
 عبد القادر حواص -
 جمال الدين قديش  -
 حمودة بوقفة -
  :ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية : اإلختصاص   : الصناعة والطاقة والمناجم: رابع المجال ال محمد السبري -
  :التسخين المركزي و التكييف و التبريد: اإلختصاص  حاتم العجيلي -
  :المصاعد : اإلختصاص   جميل البيرسو -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيغال العامة والهندسة المدنية البناء واألش: المجال األول  المحكمة االبتدائية بزغــــوان سامي الهرقلي -
  خميس جميله -

  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص 
  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث  العربي ابن موقو -
 شمحمد قرا -
  :ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية: االختصاص  :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  نجيب الدرويش -
البناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية ببنزرت  دائرة قضاء محكمة االستئناف ببنزرت  محمد األمين بعزاوي -   : تقنيات البناء : االختصاص   :  والتهيئة الترابية وقيس األراضيوالمعمارية
 محمد الحبيب الدريدي   -
 عمار جامعي   -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   كمال بن يونس  -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   رجاء الّلزام -
  :األكرية: ص اإلختصا  : الشؤون العقارية : المجال الثاني   عبد الرؤوف بن ناصف -
  :تقييم العقارات : اإلختصاص   رشيد آالن فاروق البكوش -
  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث  محمد فوزي بن عيسى -
 علي علوي -
  :المعدات السيارة : اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم : المجال الرابع  الصادق نوايقي -
 الل علميةج -
 محمد الزغواني -
  فتحي جالصي -
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  :ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية : اإلختصاص 
  :البترول والغاز: اإلختصاص  فرحات السحباني -
  :التصرف والمحاسبة: اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية : المجال الثامن  محمد األسعد الخذيري -
  :تقدير الضرر البدني : اإلختصاص   :الصحة: رابع عشر المجال ال مراد النيفر -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بباجــة  دائرة قضاء محكمة االستئناف بباجـــة  رضا كدوس -
 يل القيزاني  عبد الجل -
 رضا المبزعية   -
 مولدي السماوي   -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص  محمود العالني    -
 محمد الزغالمي -
 عبد الرؤوف التركي -
 محمد لطفي المازني -
 عمر فطحلي -
  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث  الشاذلي الجندوبي -
 محمد الرياحي -
 رضا الطرخاني -
  :المعدات السيارة : اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم : المجال الرابع  الطاهر منصوري -
 شكري زيتون -
 عمر الجلجلي -

  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية : المجال الثامن 
 فرحات العمري -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بالكاف  اء محكمة االستئناف بالكــافدائرة قض صالح الدين حناشي -
 عبد الحميد الهراغي   -
 علي هشام ابن عرفه   -
  :ة المعمارية الهندس: االختصاص   عبد الحميد الصيفي -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   كمال الخماسي -
 الطاهر البناني -
 حسن حجري -
  :الفرائض : اإلختصاص   :الشؤون العقارية : المجال الثاني  عمار سماعلية -
  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث  خالد هميلة -
 بنضيفعزالدين  -
 إبراهيم الجالصي -
 عبد الدائم شيبوب -
 عبد المنعم بنضيف -
  :المعدات السيارة : اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم : المجال الرابع  محمد الهبيل -
  :الكهرباء الصناعية : اإلختصاص   عبد الجليل الكالعي -
  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص   :ية الشؤون المالية والمحاسبة والجبا: المجال الثامن  عبد الجليل الفضيلي -
 األسعد بربوش -
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  :تقنيات البناء : االختصاص   :والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بسليانة  خالد الهراغي -
 سعيد بالطيب   -
 كمال بنعامر   -
 حمدة الوسالتي   -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص  عبد الوهاب بوناب   -
  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث  عبد الرزاق الوسالتي -
 حمادي الوافي -
 عزالدين الحالق -
 خليفة بنهنيه -
 إبراهيم العياري -
 محمد الصالح بن حفيظ -
 عيسىمحمد علي بن الميزوني  -
 عزالدين نمري  -
 حسني السعيدي -
  :المعدات السيارة : اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم : المجال الرابع  الحسين بوليفي -
  :ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية: اإلختصاص   الطاهر الجندوبي -
  :ن التجارية األكرية والشؤو: اإلختصاص   :التجارة : المجال  الخامس عبد السالم حسن -
  : تقنيات البناء : اإلختصاص   :والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بجندوبة  دائرة قضاء محكمة االستئناف بجندوبة رابح تليلي -
  عامر بن فطوم -

  :عقارات قيس األراضي وقسمة ال: االختصاص 
  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث  الحبيب مالك -
 علي بنمنصور -
 زياد صالحي -
 محمد الزعيبي -
  :المعدات السيارة : اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم : المجال الرابع  بلقاسم بلحي -
 علي سالمي -
  :األكرية والشؤون التجارية : اإلختصاص   : التجارة :المجال الخامس  شاكر الشرفي -
  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية : المجال الثامن  رابح التليلي -
 الطيب المزريقي -
  :الشغل والعالقات المهنية : اإلختصاص   :الشؤون اإلجتماعية: المجال الثاني عشر  محمد الحبيب الماجري -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بالقصرين  دائرة قضاء محكمة االستئناف بالقصرين حمد المنجي الحاجيم -
 محمد الحسني    -
 الصديق نجاحي   -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   محمد الصغير حاجي   -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   محمد عثيمن -
 مصطفى السعداوي -
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  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري : المجال الثالث 
 الناصر غديفي -
  :المعدات السيارة : ص اإلختصا  :الصناعة والطاقة والمناجم : المجال الرابع  عبد العزيز جباري -
 محمد الحبيب العلوي -
  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية : المجال الثامن  رضا درعه -
دنية البناء واألشغال العامة والهندسة الم: المجال األول   المحكمة االبتدائية بسوسة  دائرة قضاء محكمة االستئناف بســوسة صالح السلماوي -   :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضي
 حلمي مديمغ   -
 منصور بن الحاج خليفة    -
 محمد علي بن فرج   -
 بلقاسم العريبي   -
 الحبيب سالمي   -
 صالح الدين ونيس    -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   فوزي الدبابي   -
 أبو حامد محمد بيار -
 زمصطفى قزق -
 صالح الدين اإلمام -
  :تخطيط المدن والشؤون العمرانية : االختصاص  عز الدين غداس -
 :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   عبد الحميد كعبية -
  :تقييم العقارات : اإلختصاص   :الشؤون العقارية: المجال الثاني   محسن الغربي -
 فتحي النجار -
 محمد الحبيب عبد الرحمان -

  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  لالهاشمي المعال -
 الهاشمي إبراهم -
 محمد توفيق الغربي -
 محمد الخياري -
  :المياه الجوفية : اإلختصاص   علي بودبوس -
  :المعدات السيارة : اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم : المجال الرابع  محمد القزاح -
 السهيليالمنصف  -
 محمد السيد إبراهم -
  :ميكانيك السفن والبواخر : اإلختصاص  عز الدين بوهالل -
 نورالدين عثمان -
  :الكهرباء الصناعية : اإلختصاص   محمد منير بيار -
  :التسخين المركزي والتكييف والتبريد : اإلختصاص   محمد ابن األزرق -
 توفيق ابن عبد الجليل -
  :ت والحرائق اإلنفجارا: اإلختصاص  فتحي العياشي -
  :نجارة األثاث واألواني الخشبية : اإلختصاص   فرج رحيم -
  :األكرية والشؤون التجارية : اإلختصاص   :التجارة: المجال الخامس  عبد السالم الشايب -
 رضا زغوان -
  :صناعة وصيانة المعدات اإلعالمية : اإلختصاص   :تكنولوجيا المعلومات واإلتصال: المجال السادس  إبراهيم خضر -
 لطفي النابلي -
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  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن 
 محمد رضا العامري -
 محمود العياري -
 رضا زعتير -
 فرج بن الشيخ -
 عبد الرزاق رزيقة -
 علي التومي -
 المختار بنعمر -
 محمود محجوب -
قل البحري لألشخاص والبضائع الن: اإلختصاص   :النقل: المجال الثالث عشر نوفل بوزقرو -   :والخسائر الناجمة عنه 
 عز الدين قاسم -
  :الطب الشرعي : اإلختصاص   :الصحة: المجال الرابع عشر  سالم الجزيري -
 ماجد الزمني -
  :الجراحة العامة : اإلختصاص   تسنيم المصمودي -
  :تقدير الضرر البدني : اإلختصاص   مصطفى كحيلة -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   2تدائية بسوسة المحكمة االب  جاب الله الصخري -
 حمدة زواري   -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   محرز طراد   -
  :الفالحة : اإلختصاص   :بات والصيد البحريالفالحة والمياه والغا: المجال الثالث  ماهر المطيبع -
 محمد بن محمد -
 عامر عبد الله -

  :المعدات السيارة : اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع 
ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت : اإلختصاص  محمد رقية -   :الصناعية 
  :الكهرباء الصناعية : اإلختصاص   عبد الرحمان عطية -
  :التسخين المركزي والتكييف والتبريد : اإلختصاص   ل الدين فرج اللهجال -
  :الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع والمناجم : اإلختصاص   محمد الكحالء -
  :التصرف والمحاسبة : اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  محمد الصغير قايد -
 هشام بن عمر -
النقل البحري لألشخاص والبضائع والخسائر : اإلختصاص  :النقل: ل الثالث عشر المجا الحبيب زيان -   :الناجمة عنه 
  :تقنيات البناء : االختصاص   : راضيوالمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بالقيروان  دائرة قضاء محكمة االستئناف بالقيروان  مصطفى بن فطوم -
 محمد عبد الرزاق طراد   -
 محمد نجيب نقرة   -
  :الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة: االختصاص   الشاذلي المنزلي   -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص   مصطفى جامعي -
 سليم طقطق -
  :الفالحة: االختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  علي بودن -
 علي خضر -
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 جالل فرج الله -
 أبوبكر عالني -
  :المعدات السيارة : االختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  جوهر العجيمي -
ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت : اإلختصاص   محمد بوسريح -   :الصناعية
 عبد الرزاق التركي -
  : المركزي والتكييف والتبريدالتسخين: اإلختصاص  عمار ميساوي -
  :المعادن النفيسة واألحجار الكريمة والمصوغ: اإلختصاص   خالد طرودي -
  :الصناعات المعدنية التقليدية: اإلختصاص   محمد ناصر الدين الخضراوي -
  :األكرية والشؤون التجارية : االختصاص   :التجارة: المجال الخامس  محمد الهادي بن محمد الشابي -
  :التصرف والمحاسبة : االختصاص   : الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  ويليمحمود الط -
 محمد عز الدين عبد الكافي -
 محمد المنصف هاليلي -
 المنذر نقرة -
  :طب وجراحة األسنان : االختصاص   . الصحة :المجال الرابع عشر محمد عماد الدعلول -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بالمنستير  ف بالمنستيردائرة قضاء محكمة االستئنا  فاتح علويني -
 المنجي الحزقي   -

 شبيل حميدة   -
 الصادق البكوش    -
 المعز فنتر   -
  :سانة المسلحة والهياكل الحاملةالخر: االختصاص   مصطفى الصوفي   -
 زهير جدة -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص  عادل القنوني -
 محمد لطفي اإلمام -
 محمد العاتي -
  :الفالحة : االختصاص   : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  كمال بودخان -
 محمد موسى -
 خليفة بوزقرو الحساني -
 بوراوي بريانه -
  :المعدات السيارة : االختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  اوييوسف الز -
 فرج سامي البنزرتي -
 لطفي بن صالح -
 فرج بقة -
 خالد العريبي -
 الطاهر بالحاج صالح -
  :ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية: االختصاص  حمادي الجويلي -
 محمد بن خديجة -
  :الكهرباء الصناعية  : اإلختصاص  منير بن علي بوعتور -
 حافظ عوين الشايب -
  :التسخين المركزي والتكييف والتبريد : اإلختصاص   عبد الرحمان كرير -
 صالح بوريقة -
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  :صناعة الخشب : اإلختصاص 
  :الحديد واألسالك الفوالذية : اإلختصاص   الهادي الغضاب -
   :المعادن النفيسة واألحجار الكريمة والمصوغ: اإلختصاص   خميس حمودة -
 رضا بن فرج -
 الحبيب الحذيري -
 الشادلي بشير -
 الشاذلي بن ضيا -
  :الخياطة وصناعة المالبس : اإلختصاص   فيصل بن ضيا -
  :النسيج : اإلختصاص   جالل عبد الرحمان -
  :األكرية والشؤون التجارية : االختصاص   :التجارة: المجال الخامس  أحمد قعليش -
  :صناعة وصيانة المعدات اإلعالمية : االختصاص   :جيا المعلومات واإلتصالتكنولو: المجال السادس  عبد اللطيف القاتي -
  :التصرف والمحاسبة : االختصاص   : الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  كمال المصباحي -
 سالم الغمراسني -
 محمد الناصر نويرة -
 سالم بوجناح -
  :ية والمؤسسات جباية الذوات الطبيع: اإلختصاص   عبد العزيز مرزوق -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بالمهدية  سالم حرز الله -
 منير الحاج خليل   -
 الحبيب التركي    -
  لطفي بن علية   -

  :مارية الهندسة المع: االختصاص 
  :تقييم العقارات : اإلختصاص   :الشؤون العقارية: المجال الثاني  نور الدين بيوض -
  :الفالحة : اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  حمدان صوة -
  :حجار الكريمة والمصوغ المعادن النفيسة واأل: اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم :المجال الرابع  محمد الذهبي -
  :تقنيات البناء : االختصاص   :والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بصفاقس  دائرة قضاء محكمة االستئناف بصفاقس  المنصف شراقة -
 جميل العش   -
 محمد الكشو   -
   محمد عبيده -
 التوفيق القالل   -
 التوفيق الكراي   -
 عبد المجيد خماخم    -
 سمير بن عياد   -
 محمد المنصف شيخ روحه   -
 منصف بلعج    -
 محمد الغمقي    -
 عبد العزيز غربال    -
 الحبيب الخراط    -
 محمد عميش   -
 محمد الرقيق  -
  :الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة : االختصاص   هدى الفخفاخ   -
  مود شوريمحمد بن مح -



  4767صفحـة   2018 نوفمبر 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   91عــدد 

  :الهندسة المعمارية : االختصاص 
 منصور عمارة -
 محمد فتحي بن خضره -
 عادل العش -
 نور الدين عبيد -
 الكراي السماوي -
 محمد الّلومي -
 فرحات المذيوب -
 منير اللومي -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   عادل القالل -
 البشير عبد الناظر -
 محسن بوزيد -
 عبد الحفيظ الفخفاخ -
  البقلوطيالتوفيق -
 محمد الهدار -
 نجيب المطيبع -
 محمد العكروت -
 العادل كشيدة -
 مصطفى المسلماني -
 كمال الرقيق -
  :األكرية: اإلختصاص   :الشؤون العقارية : المجال الثاني   نزار كريشان -
 الطيب عثمان -
   صالح غريبي-    ز الشريف عبد العزي-   ناجي العايدي-   محمد المسدي-   منصف دمق-  :تقييم العقارات: اإلختصاص  جميل بللعج -
 محسن خماخم -
 إلياس المذيوب -
 محمد بن محمد ولها -
 محمد السالمي -

  :الفرائض : اإلختصاص 
  :الفالحة : االختصاص   : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  محمد بن رمضان -
 الهادي البقلوطي -
 محمد المنصف العموري -
 المنجي معلى -
 محسن الفخفاخ -
 ة بن محفوظهال -
 محمد بن سعيدة -
 رشيد الشرفي -
  :المعدات السيارة : االختصاص   : الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع   سالم الدالي -
 خليفة الزواري -
 عبد المجيد المسلماني -
 زهير المكور -
 يوسف الفندري -
 نورالدين البوكادي -
 محمد زين العابدين بن بللعج -
 نورالدين العيادي -
 جمال اللحياني -
 سمير الزريبي -
 عبدالحميد خماخم -
  :ميكانيك السفن والبواخر: اإلختصاص  محمد نجيب الطريقي -
  :ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية: اإلختصاص  زهير العيادي -
 عارف المعالج -
 المنصف قطاطة -
 عماد بلعج -
  :الكهرباء الصناعية: اإلختصاص  منير بوعتور -
 محمد بنحسونه -
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  :رباء البناءكه: اإلختصاص 
  :التسخين المركزي والتكييف والتبريد: اإلختصاص  عبداللطيف الحشيشة -
  :اإلنفجارات والحرائق: اإلختصاص  جمال السياله -
  :البترول والغاز: اإلختصاص  علي بوعزيز -
  :نجارة البناء : اإلختصاص محمد بن عمر -
  :الطولة والسمكرة واللحام: اإلختصاص  الحبيب حمزة -
  :حدادة البناء: اإلختصاص  سمير شعبان -
  :تلوث التربة والمياه والهواء : االختصاص   :البيئة والتلوث: المجال السابع  حافظ عمار -
 خالد المذيوب -
  :التصرف والمحاسبة : االختصاص   : الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  سمير الجوة -
 كمال القسنطيني -
 سامية السالمي -
 محمد بن صالح -
 عبد الرؤوف غربال -
 محمد العلوش -
 كمال مقني -
 عبد الفتاح سويسي -
 عبد الوهاب بن عبد الله -
 نورالدين الفوراتي -
 عبدالقادر فقير -
 محمد العادل الوكيل -
 عادل قصارة -
 سنية الزغل حرم العموص -
 عبد الجليل بوشعالة -

  :العمليات المصرفية والشؤون البنكية : االختصاص 
النقل البحري لألشخاص والبضائع والخسائر : اإلختصاص   :النقل: المجال الثالث عشر محمد دمق -   :الناجمة عنه
 عماد تقتق -
 لطفي مقني -
 حفظ الله جابالي -
 المنصف التومي -
  :الشحن والتفريغ والمناولة: اإلختصاص  الصادق بن حريز -
 محمد جمعة الطويل -
  :التغذية: اإلختصاص   :الصحة: المجال الرابع عشر حافظ بن عمر -
  :  أمراض األعصاب : اإلختصاص  لقبي  فتحية ا -
  :الطب الشرعي: اإلختصاص  رشيد الهنتاتي -
  :طب الشغل : اإلختصاص  سمير معتوق -
 عواطف دربال حرم السالمي -
 فائزة جردق حرم الهنتاتي -
 منير العيادي -
  :جراحة األعصاب: اإلختصاص  دلندة الرباعي -
  :جراحة المسالك البولية: اإلختصاص خالد الهنتاتي -
  :جراحة العظام والكلوميات : اإلختصاص  حمد نبيل المهيريم -
  :جراحة األطفال: اإلختصاص أحمد الشعبوني -
  :طب العيون : اإلختصاص  فتحي ولها -
 جمال الفقي -
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  :طب األذن واألنف والحنجرة: اإلختصاص
 سهيل السالمي -
 سمير العش  -
 محمد المختار دريرة -
  :لبدنيتقدير الضرر ا: اإلختصاص  نورالدين الفراتي -
 زهير الحمامي -
  :طب وجراحة األسنان : اإلختصاص  رياض القلسي -
  :زرع وتقويم األسنان: اإلختصاص  محمد الفوزي اللومي -
  :الهندسة المعمارية : االختصاص  : اضيوالمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األرالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول  2المحكمة االبتدائية بصفــاقس  جمال الدين بن جماعة -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات: اإلختصاص  سمير بوهالل -
  :األكرية: اإلختصاص   :الشؤون العقارية: المجال الثاني  علي الجدي -
  :الفالحة: اإلختصاص  :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  عبد العزيز سعد الله -
  :المعدات السيارة: اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  ليالساسي بنع -
  :صناعة األسمدة والمواد الكيميائية: اإلختصاص  مصطفى الطريقي -
  :الملكية الصناعية: اإلختصاص  الصادق العش -
  :والمحاسبةالتصرف : اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن   زهير المراكشي -
 عبد العزيز القرمازي -
 عبد الستار الفقير -

 عبد الرحمان مقني -
  :لبناءتقنيات ا: االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بقابس  دائرة قضاء محكمة االستئناف بقابس  مخلص العجيلي -
 الهادي حامدي   -
 كمال بوعود    -
 زهير شعبان   -
 علي الصويعي    -
  :الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة: االختصاص   نائلة الحناشي   -
  :الهندسة المعمارية: االختصاص   حافظ عزيز -
 المنصف الهواري -
 خميس الساحلي -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   مراد الحزامي -
 عماريبلقاسم ال -
 محمد بن علي محمود -
 الصويعي فاسي -
  :الفالحة: اإلختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  عز الدين عبد القادر -
 بريك بنصالح -
 محمد بنعمر -
  :المعدات السيارة: اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  محمد الهادي صهببي -
  المغربيجمال المنوبي -
 صبري الثابت -
  :الكهرباء الصناعية: اإلختصاص  محمد جبنون -
 توفيق المؤدب الحمروني -
 عبد السالم سعيد -
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  :تلوث التربة والمياه والهواء: اإلختصاص   :البيئة والتلوث: المجال السابع 
  :المحاسبةالتصرف و: اإلختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  إكرام الثابتي -
 محمد العروسي القريني -
 الطاهر المعاوي -
 لمين عبد الواحد -
 محمد نجيب ونان -
  : تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بقبلي عبد الجليل بوشاعة -
 ز معمر  عبد العزي -
 :الهندسة المعمارية : االختصاص  نور الدين بن مزهود   -
  :المعدات السيارة: اإلختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  لزهر بوعزيز -
  محمد بنمحمد -
  :تقنيات البناء : االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيشغال العامة والهندسة المدنية البناء واأل: المجال األول   المحكمة االبتدائية بقفصة  دائرة قضاء محكمة االستئناف بقفصــة األمجد بن طالب -
 علي قروي   -
 الحسين جبار   -
  :الهندسة المعمارية: االختصاص  رضا سليمي   -
  :الفالحة: االختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  نبيل الجميل -
 لي زواريع -

  :المعدات السيارة: االختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع 
 جالل خدومة -
  :الكهرباء الصناعية: اإلختصاص محمد المختار غوار -
  :كهرباء البناء: اإلختصاص  جفال خوالديه -
  :األكرية والشؤون التجارية: االختصاص   : التجارة: المجال الخامس  سمير بن علي بالطيب -
 مراد كراولي -
  :التصرف و المحاسبة: االختصاص   : الشؤون المالية و المحاسبة و الجباية: المجال الثامن  بناجي طرابلسي -
  :تقنيات البناء: ختصاص اال  : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بتوزر  عبد الوهاب اللطيف -
 سلطان الكرامتي -
  :الهندسة المعمارية: اإلختصاص  فاروق خنتوش -
  :المعدات السيارة : االختصاص   : الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  رضا الرقيق -
  :األكرية والشؤون التجارية: االختصاص   : التجارة: المجال الخامس  كمال مخلوف -
  : تقنيات البناء: االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد  رة قضاء محكمة االستئناف بسيدي بوزيددائ  العرابي الناجي -
 محمد وحيد الهرابي   -
 عبد اللطيف سعيدي   -
  اسماعيل حمدوني   -
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  :الهندسة المعمارية: ص االختصا
 محمد عاشور حراثي -
 كمال شابي -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات : االختصاص   مبارك صياحي -
 أحمد الحمدوني -
  :الفالحة : االختصاص   :الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  المنجي األشهب -
  :المعدات السيارة : االختصاص   :مالصناعة والطاقة والمناج: المجال الرابع  علي قاسمي -
 محمد المنجي عمامي -
  :الكهرباء الصناعية: اإلختصاص الوردي خدمي -
  :األكرية والشؤون التجارية: اإلختصاص  :التجارة: المجال الخامس  الحمدي لحفاوي -
  :تقدير الضرر البدني: االختصاص   : الصحة: المجال الرابع عشر  فهمي شقراوي -
  :تقنيات البناء: االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بمدنين  ائرة قضاء محكمة االستئناف بمدنيند  عبد الرحمان كدوس -
 إبراهيم الحمروني   -
 سهيل المبسوط   -
 نور الدين عبادي   -
 الحسين محمد   -
 لناصر  جمال ا -
 زهير الشهباني   -
 الجيالني العيدودي   -
 عبد الله الفرجاني   -
  سعد بنعثمان   -

  :قيس األراضي وقسمة العقارات: االختصاص 
 محفوظ دالي -
 عمر عتيق -
 علي القعموري زيان -
  :الفالحة: االختصاص   : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  علي المجبري -
 يوسف عامر -
 مختار مناكريال -
 سعد التليلي -
 زهير بايونس -
 نصر التميمي -
 محمد بن ساسي -
  :المعدات السيارة: االختصاص   : الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  عبد الرزاق عشعش -
 كمال الباروني -
 المنجي بن حميدة -
 صالح الصانعي -
  :الكهرباء الصناعية: اإلختصاص  جمال عبد الناصر معتوق -
 ميالبشير السال -
  :الصناعات المعدنية التقليدية: اإلختصاص  فتحي الرمة -
  :التصرف والمحاسبة: االختصاص   :الشؤون المالية والمحاسبة والجباية: المجال الثامن  فؤاد عبد الحنين -
 الطاهر بن موسى -
والخسائر النقل البحري لألشخاص والبضائع : االختصاص   : النقل: المجال الثالث عشر  سعيد المولود ضيف الله -   :الناجمة عنه 
  :تقدير الضرر البدني: االختصاص   :الصحة: المجال الرابع عشر  فتحي الباروني -
 محمد عبد الحكيم كرشيد -
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  :نيات البناءتق: االختصاص   : والمعمارية والتهيئة الترابية وقيس األراضيالبناء واألشغال العامة والهندسة المدنية : المجال األول   المحكمة االبتدائية بتطاوين
 نصر بوخشيم   -
  :قيس األراضي وقسمة العقارات: اإلختصاص  بوبكر خبير   -
  :الفالحة: االختصاص   : الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري: المجال الثالث  الهاشمي الفاتح -
 عطية الخف -
  :يارةالمعدات الس: االختصاص   :الصناعة والطاقة والمناجم: المجال الرابع  محمد بوفلغة -
 الفاتح الفيتوري -
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل  البشير بوصفة -   .2018 أكتوبر 31تونس في   .التونسية

غازي الجريبي              وزير العدل   لسنة 420 من األمر الحكومي عدد 7عمال بأحكام الفصل   . بوظائف رئيس كتابة محكمة التعقيبكلف السيد عثمان الشارني، متصرف عام كتابة محكمة،   .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى   
بخطة مدير باألمر  يتمتع المعني 2018 ماي 7 المؤرخ في 2018  لسنة 420 من األمر الحكومي عدد 27عمال بأحكام الفصل   .ظائف رئيس كتابة المحكمة االبتدائية بتونسبو ،كلفت السيدة روضة المبروك، متصرف رئيس كتابة محكمة  .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .إدارة مركزية
بخطة باألمر  تتمتع المعنية 2018 ماي 7 المؤرخ في 2018   .مدير إدارة مركزية

 لسنة 420 من األمر الحكومي عدد 7عمال بأحكام الفصل   .محكمة، بوظائف رئيس مكتب اإلجراءات الجزائية بمحكمة التعقيبكتابة كلفت السيدة سعيدة بن الحاج حسن، متصرف رئيس   .2018  نوفمبر8قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 
 لسنة 420 من األمر الحكومي عدد 20عمال بأحكام الفصل   .بوظائف رئيس كتابة محكمة االستئناف بمدنينيب بوشهوة، متصرف رئيس كتابة محكمة، كلف السيد الحب  .2018  نوفمبر8قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .كاهية مدير إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بخطة 2018 ماي 7 المؤرخ في 2018
كلف السيد الحبيب بنمساهل، متصرف كتابة محكمة، بوظائف   .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .المحكمة العقارية بقفصةفرع رئيس كتابة كلف السيد عماد سعيدي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف   .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .تدائية بأريانةبوظائف رئيس كتابة المحكمة االبكلف السيد رضا بودربالة، متصرف مستشار كتابة محكمة،   .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .محكمة، بوظائف رئيس كتابة المحكمة االبتدائية بسوسةكلفت السيدة الزهرة مسعودي، متصرف مستشار كتابة   .2018  نوفمبر8العدل مؤرخ في ر قرار من وزيبمقتضى     .بوظائف رئيس كتابة المحكمة االبتدائية بقبليكلف السيد الهادي العابد، متصرف رئيس كتابة محكمة،   .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .بوظائف رئيس كتابة المحكمة االبتدائية ببنزرتف السيد نبيل الشايب، متصرف مستشار كتابة محكمة، كل  .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .كاهية مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 ماي 7 المؤرخ في 2018   .رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية ببنزرتكلفت السيدة لمياء الخماسي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف   .2018  نوفمبر8ر العدل مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .ئيس كتابة فرع المحكمة العقارية بتطاوينر




