
      محكمة التعقيب
)كتبة الدوائر السادة)/?أعضاء النيابة السادة)?المستشارون السادة)/?رؤساء الدوائر السادةالدائرةاليوم

2012عائدة البرقاوي2400فاتن بن االمين     هندة العالقي2303نازك كادة1

112/4مريم البكوش103/3تجاري/مدني

2015عائدة اسكندر2314ليلى الشابيمفيدة الصولي2203البشير المطوي18االثنين

93/3نائلة العباسي82/2اجتماعي/مدني

احمد الغالي
2016سميرة بوشوشة2403منتصر صفطةمنير وردليتو2112جمال العبيدي22

فتحي اسكندرانيجناحي
نجالء نصير

115/4محمد الفخفاخ51/1

ام العز  عمران
2000امال بن نصر2101عماد بوخريصمحمد العفيف الجعيدي2407ماجدة بن غربية11

60/1عيسى ساسي119/4جناحي

صالحة النحالي
2011ليلى الرياحي2401سفيان بوزيدزهير حسني2116رجاء الفخفاخ36

سميرة الحويويجناحي

2016جميلة مسعود2402سارة بوطبةسعاد الشبار2109وسيلة الكعبي30

ثريا الداهشمدني

2011عائدة الحلواني2314سميرة قرمانيتوفيق الجريدي2310احمد الرحموني23

93/3ثريا بن منا68/2

سامية العابدمدني/عقاري

محمد الورهاني

2018/2017توزيع العمل للسنة القضائية 



رؤساء الدوائر السادةالدائرةاليوم

?/(
المستشارون السادة

?

أعضاء النيابة السادة)

?/(
)كتبة الدوائر السادة

2000امال بن نصر2403لطفي الواقعماجدة الرياحي2214مصطفى كمال العالني2

115/4سامية القطاري98/3استعجالي/ مدني

الثالثاء
2011توفيق المناصري2104بديع الحكيمامال العرفاوي2309الهادي العياري12

57/1سلوى التميمي74/2جنائي

صباح يحي
2016منيرة المانعي2401علي عباسفلاير عزوز2409نعيمة رحيم28

113/4عفاف عالشيخ134/4جناحي

2012علي العمراوي2421نبيل غرس هللافاطمة الخميري2210فوزي ساسي35

133/4ريم دفدوف89/2جنائي

عسكريتعقيب 

2015عائدة اسكندر2103هاجر الخالديالهام البناني2307وسيلة التليلي16

58/1زكية بن بريك99/3مدني استحقاق

2016جالل العنتير2404الطاهر العبيديعادل بوصفارة2419المنذر اللومي20

116/4عبد الرزاق الباهوري128/4جنائي

امال باالمين

2014سنية العبداوي2101لطفي العابديبلقاسم كعوان2209عادل االندلسي27

60/1مفيدة محجوب83/2جنائي

2011عائدة الحلواني2404محمد بالحاج عمرفاتن خيراهلل2105لمياء الحمامي32

116/4راضية المنتصر56/1مدني



المستشارون السادة)/?رؤساء الدوائر السادةالدائرةاليوم
?

)كتبة الدوائر السادة)/?أعضاء النيابة السادة)

2011توفيق المناصري2209مليكة باكيرسهام الصمادحي2219مفيدة الشوالي8

88/2بسمة بودن69/2شخصي/ مدني االربعاء

2016منيرة المانعيحياة اليعقوبيرياض الغربي2111عبد المجيد بوريقة9

57/1ماهر كّنو52/1جنائي

توفيق سويدي
2012امال بن نصر2209شكري الدردوديايمان الشرفي2106سارة العياري7

88/2هالة البجار55/1مدني

2014سنية العبداوي2403علي عباسسهام الشاهد2418الحبيب بالحاج5

115/4زهرة الحجري126/4مدني

2012عائدة البرقاوي2314لطيفة العرفاويامال عباسي2201جليلة نصر هللا24

93/3رجاء الخضراوي85/2مدني 

2015محمد الحبيب2400هاجر المحرزيمفيدة الطلحاوي2306شادية الصافي3

بسمة العبساويتجاري/ مدني 
2000كريمة الغزواني2209محمد الزواويمحمد الحبيب السالمي2120محرز الزواوي33

كمال الهذيليجناحي
حليم النيال

88/2عدنان عبد اللطيف67/1

علي المولدي الشورابي
2011ليلى الرياحي2402بسمة العيدوديهندة عباس2310كوثر السعدي37

114/4امال المالكي97/3شغل اجتماعي

2012علي العمراوي2101لطفي العابديعلية القاطري2405جمال المستيري31

محمد رضا بن طالب

رؤساء الدوائر السادةالدائرةاليوم
المستشارون السادة)/?
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2016جالل العنتير2421لطفي البدويماجدةالفهري2117سلوى الزين21

133/4سرور البرشاني46/1استعجالي/ مدني 

133/4نادرة بن سالمالخميس

شفيقة الحجالوي
2016جميلة مسعود2401سفيان بوزيدهناء سحنون2115منيرة النحالي13

133/4وداد بن موسى48/1جناحي

 ابراهيم الغرياني

2012علي العمراوي114/4منية بن عليمحمد بن منصور2100اسماء ديلو25

2402منيرة حبيب61/1جنائي

رفيقة النابلي

2014سنية العبداوي2101عماد بوخريصكوثر الشريفي2207عبد المجيد عمارة38

لطيفة الحضيريجناحي
2016منيرة المانعي2404محمد بلحاج عمرعدنان الهاني2420جميل بن عياد15

116/4منية عمار128/4اتهام

امال عاشوروتعقيب عسكري
2011توفيق المناصري2403لطفي الواقععبد القادر غزاز2218المنجي شلغوم26

115/4حمادي الرحماني72/2جناحي

ابراهيم الحرباوي
2000كريمة الغزواني2404الطاهر العبيدينجالء المصمودي2213المنصف الكشو4

116/4اسيا العياري75/2تجاري/مدني 

نجوى الغربي
2014سميرة بوشوشة2314سميرة القرمانيعبد الباسط الخالدي2102محمد عماد بن عبد الجليل

93/3كمال بوكثير1459/1

محمد الصالح الجديجنائي
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2015محمد الحبيب2103هاجر الخالديسنية الدبابي2107حياة البصلي19الجمعة

الطاهر شمام

التلمودي58/1انور الكعلي54/1اجتماعي/شغل 

مفيدة اليعقوبي

2016جميلة مسعود2314لطيفة العرفاويرؤوف ملكي2312لطيفة البغدادي6

93/3رضا الوسالتي95/3اجتماعي/شغل

ريم منية البحري
2016جالل العنتير57/1بديع الحكيمسامي الداهش2423الحبيب سعادة29

2104شكري كمون123/4اتهام

محمد رؤوف اليوسفي
2000كريمة الغزواني2421نبيل غرس هللاعبلة شعبان2217سلوي النهدي10

133/4هاجر العياري71/2مدني

حياة الخماسياستعجالي
2011ليلى الرياحي2209شكري الدردوري392416

125/488/2جناحي

2014سميرة بوشوشة2402بسمة العيدوديماهر كريشان2311روضة اوبيش17

114/4عمار الطرودي96/3جنائي

كمال القرجي
2012عائدة البرقاوي2209محمد الزواوياسيا الفرشيشي2313محمد كمال دويك34

88/2منيرة سحنون94/3جنائي

زينب لغلوغ


