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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ

 

 الجمهورية التونسيــة :اســم الدولــــة  

 المنصف بن محمد بن صالح بن محمد :االســم بالكامـــل  

 بتونس 2796نوفمبر  62 :مكان وتاريخ الميالد  

 تونسية :الجنسية 

 متزوج وأب لبنت عمرها عام ونصف :ة االجتماعية الحال

مقر الدراسات القانونية والقضائية التابع  –قاض باحث  :الوظيفة الحاليــة 
 لوزارة العدل وحقوق اإلنسان

 

البلفيدير تونس  2006نهج المدينة المنورة  8عدد  :العنوان 
 العاصمة تونس

 

 – 0062292867262 – 0062292867670 :الهاتف 
0062292867270 - 0062292867620  

مراحل الدراسة والشهادات * 
 :التعليم االبتدائي :   العلمية

 2786إلى سنة  2798زاولت تعليمي االبتدائي من سنة  -
 .بالمدرسة االبتدائية بالسمران

 :التعليم الثانوي 
 

إلى سنة  2780زاولت تعليمي الثانوي بداية من سنة  -
انوي أبن شرف ، وتم تتويج تلك بالمعهد الث 2776

خالل " آداب " المرحلة باإلحراز على شهادة البكالوريا 
 .2776 – 2772الدورة الرئيسية للسنة الدراسية 

إلى سنة  2776زاولت تعليمي العالي بداية من سنة   - :التعليم العالي 
بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ، وقد  2772

لى شهادة األستاذية في الحقوق أفلحت في الحصول ع
 ". شعبة قضائية " 

كنت األول  2779 – 2772في مستهل السنة الجامعية  -
طالبا تم اختيارهم حسب ملفات الترشيحات  26من بين 
وقع إدراج أسماؤهم ضمن  –مترشحا  260من بين 

قائمة الطلبة الذين حضيت مطالب ترسيمهم بالسنة 
شعبة قانون العقود )األولى من المرحلة الثالثة 

 .بالقبول( واالستثمارات
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 
 

 الجمهورية التونسيــة :اســم الدولــــة  

 مــيجمحمد الل :االســم بالكامـــل  

 نابل 22/2/2700 :مكان وتاريخ الميالد  

 مدير المصلحة العدلية / وكيل الدولة العام  - :يفة الحاليــة الوظ
 . بوزارة العدل  

 

 .قاضى بالمحكمة االبتدائية فى روان - :الوظائف السابقــة  
مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية  -

 .بقرمبالية 
 .قاضى ناحية بقرمباليــة   -
 .مستشار بمحكمة اإلستئناف بتونس   -
 .وكيل ثم رئيس المحكمة االبتدائية بقرمبالية   -
 .رئيس دائرة بمحكمة اإلستئناف بتونس   -
 .مدير الدراسات بالمعهد االعلى للقضاء   -
 .رئيس ديوان وزير العدل   -
 .مدعى عام بالمصالح العدلية بوزارة العدل   -
 مدعى عام مدير عام للدراسات والتشريع  -

 . بوزارة العدل

 .إجازة الحقوق والعلوم السياسية   - :الت  العلمية  المؤه
 

التعويض عن الضرر البدنى في القانون التونسى  - :المؤلفات 
 .المقارن 

مجموعة من الدرسات القانونية في مجلة القضاء   - :البحوث 
والتشريع التى تصدر عن وزارة العدل بمجلة 

ق االحداث القانونية التى تصدر عن كلية الحقو
 .والعلوم السياسية بتونس 

 
 

 الفرنسيـــة  - :اللغــات 
 االنجليزيـة  -

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 تونس/ نابل   -
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ

 الجمهورية التونسيــة :اســم الدولــــة  

 ومىالسيد الطيب الل :االســم بالكامـــل  

 تونس العاصمة 22/20/2727 :مكان وتاريخ الميالد  

 .بتونس  االستئنافالرئيس األول لمحكمة  - :الوظيفة الحاليــة 

 .2728بتونس  االبتدائيةقاضيا مقررا بالمحكمة  - :الوظائف السابقــة  
 .2796قاض ناحية تونس   -
 . 2727قاضيا مكلفا بدائرة الشغل بسوسة   -
 .2792قررا بالمحكمة العقارية قاضيا م  -
 .2798بتونس  االستئنافمستشار بمحكمة   -
 .2797وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس   -
 .2782رئيس محكمة ناحية تونس  -
مساعد مدعى عام بوزارة العدل مكلف بالتشريع   -

 .2782والدراسات 
 .2786مدعى عام بوزارة العدل رئيس دائرة التشريع   -
 . 2780مدير ديوان وزير العدل   -
 . 2787مستشار محكمة التعقيب   -
 .2770للقضاء بتونس  األعلىمدير عام المعهد   -
 .2776رئيس المحكمة العقارية   -
 . 2788خبير في الشؤون القانونية لدى الجامعة العربية   -
مشروع توحيد المصطلحات  بإعدادأحد أعضاء اللجنة المكلفة  -

 .التابعة لمجلس وزراء العدل العرب  القانونية
 .حتى اآلن  2776خبير بمنظمة العمل الدولية   -

من المدرسة العليا للحقوق  األستاذيةحاصل على شهادة   - :المؤهالت  العلمية  
. 

 .شهادة قاضي من المعهد العالي ببيروت   -
 .شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة   -

عقد الشغل الفردى   -الوراق التجارية الوسيط في ا - :المؤلفات 
 .والقضاء الشغلى 

عدة دراسات في مادة القانون الخاص نشرت بمجلة   - :البحوث 
 االجتماعيالقضاء والتشريع بتونس ومجلة الدفاع 

 . االجتماعيالصادرة عن المنظمة العربية للدفاع 

 الفرنسيـــة  - :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

والية إريانة  6080نهج المرسى حى االستقالل إريانة  6 -
 922006/ تونس  -
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 ـــــــــــ
 

 الجمهورية التونسيــة :اســم الدولــــة  

 موسى مبروك بن :االســم بالكامـــل  

 ة دوز بتونسمدين - 20/26/2760 :مكان وتاريخ الميالد  

( العينى الشهرمحكمة)سام رئيس المحكمة العقارية قاض  - :الوظيفة الحاليــة 
 .كاتب عام وزارة 

 .2790قاضي متمرن  - :الوظائف السابقــة  
قاضي مقرر لدى المحكمة العقارية والمحكمة االبتدائية بالعاصمة   -

2790. 
 .2792( نزاعات الشغل ) رئيس مجلس العرف  -
 .2799( محكمة جزئية ) قاضي ناحية   -
 .2782مستشار لدى محكمة إستئناف تونس العاصمة   -
 . 2786وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس   -
 .2788مستشار لدى محكمة التعقيب النقض  -
 .2787رئيس دائرة مدنية بمحكمة اإلستئناف   -
 .2772مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية   -
بمحكمة النقض ( قانون العمل ) رئيس الدائرة االجتماعية   -

2776 . 
 . 2770رئيس الدائرة المدنية بمحكمة التعقيب   -
 .2772( محكمة الشهر العينى ) رئيس المحكمة العقارية   -
 .استاذ القانون المدني بالمعهد األعلى للقضاء  -

 .2727من الجامعة التونسية االجازة في الحقوق   - :المؤهالت  العلمية  
 .دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص   -
من الجامعة ( علوم االجرام ) دكتوراه المرحلة الثالثة   -

 . 2788التونسية 
 .بصدد اعداد رسالة دكتوراه دولة في القانون المدني  -

 .االختصاص الدولي للمحاكم التونسية  - :المؤلفات 
 (.البيئة ) الجزائى في حماية المحيط  دور القضاء  -
 .عقد الكراء بين القانون العام والنصوص الخاصة  -
 .االعالن بالحكم  -

مبدأ الشرعية في التشريع الجنائى االسالمى والقانون   - :البحوث 
 .2788( رسالة جامعية كلية الحقوق بتونس ) الوضعى 

 الفرنسية  - :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/  تليفون

نهج حمادي الجزيرى محمد الخامس  2المحكمة العقارية  -
  2006تونس العاصمة 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 الجمهورية التونسيــة :اســم الدولــــة  

 رضا خماخــم :االســم بالكامـــل  

 تونس -فاقس ص 68/2/2706 :مكان وتاريخ الميالد  

 ( .درجة تعقيب ) قاض من الرتبة الثالثة  - :الوظيفة الحاليــة 
 

 .قاضي بالمحاكم اإلبتدائية  - :الوظائف السابقــة  
 .مستشار بمحكمة اإلستئناف بصفاقس   -
 .مساعد الوكيل العام بمحكمة اإلستئناف بصفاقس  -
رئيس خلية مدير للدراسات والنشر بمركز   -

 .ت القانونية والقضائية بوزارة العدلالدراسا
 

 .2790بكالوريا آداب   - :المؤهالت  العلمية  
في الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية  اإلجازة -

 .شعبة القانون الخاص  2797بتونس 
لتكوين األساتذة بأكاديمية  العاليشهادة من المعهد   -

 .2776فرساي بفرنسا 
 

 :القضائي في تونس  حاإلصال  - :المؤلفات 
 .2776 الخارجيالوكالة التونسية لالتصال     

 . 2772النفقة بعد تنقيح  أحكام  - 
 2779مجلة حماية الطفل أداة للبيداغوجيا الجماعية   -

. 
 . 2779العدالة الجزائية في تونس    -
اإلجراءات الجزائية في تونس تشريعا وفقها    -

 . 2779وقضاء 

نشر العديد من المقاالت والدراسات باللغتين العربية   - :البحوث 
 .والفرنسية بدوريات تونسية وأجنبية 

 

 الفرنسية  - :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 الجمهورية التونسية  -
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 استبيـان
 الفقـه والقضــاء فيدليـل الخبـراء العرب 

 ـــــــــــ
 

 ونسيــةالجمهورية الت :اســم الدولــــة  

 محمد الحبيب الشريف :االســم بالكامـــل  

 66/2/2702 :مكان وتاريخ الميالد  

 .2776بوزارة العدل  اإلنسانرئيس خلية حقوق  - :الوظيفة الحاليــة 
 

 االبتدائيةقاض لدى المحكمة الناحية والمحكمة   - :الوظائف السابقــة  
 . االستئنافومحكمة 

س فريق االستشارات بمركز قاض باحث ثم رئي  -
الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل 

2776- 2776. 
 

 .في القانون  األستاذية  - :المؤهالت  العلمية  
 .شهادة الكفاءة  بممارسة مهنة المحاماة   -
شهادة الدراسات المعمقة للدكتوراه في القانون   -

،  قانون مدنى، تجارى ، قضائى) الخاص الشامل 
 (.دولي ، جزائى ، علوم إجرام 

كتاب تشريع األحوال الشخصية والمدنية في تونس   - :المؤلفات 
2789 . 

كتاب التعليق علي دستور الجمهورية التونسية   -
2776 . 

 2776كتاب صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق    -
. 

 .2779كتاب التعليق علي مجلة االحوال الشخصية    -
 .2779تعليق علي مجلة حماية الطفل كتاب ال  -
كتاب االمر بالدفع بين سرعة الفصل وتوفير   -

 . 2778الضمانات 

 - :البحوث 

 الفرنسية  - :اللغــات 

 :العنوان 
 

 تونس/  2002شارع باب بنات / وزارة العدل   -

 


