
1/2 

 بيان السيرة

 هبلول :العائلة اسم

 عبد القادر األول: االسم

 بن علي األوسط: االسم

ر الجنس: نوع  ذك

 91/99/9191 الميالد: تاريخ

 تونسي :الجنسية
يا :اإلقليمية المعايير ق ري  أف
  :الثانوية الجنسية

 وجودها( حالة في(
 ال توجد

 تزوجم :االجتماعية الحالة
 القائمة‘/ألف’ القائمة

  ‘باء’
مة قائ ف’ ال  ‘أل

 العربيةاللغة األم:   اللغات
توى : )املكتوبة( اإلنكليزية - س توسط م توى الشفوية( (  م س سي م سا   أ
توى : )املكتوبة(  الفرنسية - س قدم م ت توى الشفوية( (  م س قدم م ت   م

 (باألحدث)املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء  املؤهلاملؤسسة،  املؤهل،على احلصول تاريخ  :التعليمية المؤهالت
 أخرى خاناتا لزم ملء إذ يُرجى االستنساخ واللصق -

 2791 شباط/فبراير 12
 كلية القانون والعلوم السياسية واالقتصادية بتونس العاصمة   املؤسسة: -
 ملهنة احملاماة شهادة األهليةاملؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
- 12/2791 
 وزارة العدل  املؤسسة: -
  النجاح يف مباراة توظيف القضاة )الرتبة األوىل يف الفوج(املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
- 21/2799 
 كلية القانون والعلوم السياسية واالقتصادية بتونس العاصمة  املؤسسة: -
  القانون اخلاص )باللغة الفرنسية(شهادة الليسانس يف املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

 (باألحدث)مع البدء  معلومات أخرى ، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ :العملية الخبرة
 احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة  بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلايُرجى 
- 1112-1122 
 اإلنسان والعدالة االنتقالية وزارة العدل وحقوق  العمل: جهة -
 1199تشرين األول/أكتوبر  9مدعي عام لدى حمكمة االستناف بتونس العاصمة اعتبارا من  اللقب الوظيفي: -

إىل  1112أيلول/سبتمرب  91ناف مبدينة قابس من ئمدعي عام لدى حمكمة االست -إىل اآلن 
  1199أيلول/سبتمرب  01
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- 1111/1112 
 لعدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةوزارة ا  العمل: جهة -
 رئيس الدائرة اجلنائية لدى حمكمة االستئناف مبدينة صفاقس اللقب الوظيفي: -
- 2771-1111 
 وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  العمل: جهة -
 91مبدينة صفاقس ملدة مخس سنوات اعتبارا من مدعي اجلمهورية لدى احملكمة االبتدائية  اللقب الوظيفي: -

مدعي اجلمهورية لدى احملكمة االبتدائية بالقريوان ملدة سنتني اعتبارا  - 9119 أيلول/سبتمرب
 9110 أيلول/سبتمرب 91من 

- 2717-2771 
 وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  العمل: جهة -
 حملكمة االبتدائية بسيدي بوزيدمدعي اجلمهورية لدى ا اللقب الوظيفي: -
- 2711/2711 
 وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  العمل: جهة -
 قاضي التحقيق لدى احملكمة االبتدائية مبدينة صفاقس اللقب الوظيفي: -

، قاضي لدى احملكمة 9199كانون الثاين/يناير  09إىل  9191تشرين األول/أكتوبر  9من   :معلومات أخرى
 البتدائية مبدينة صفاقس، مكلف برئاسة الدائرة اجلنائيةا

 :األخرى المهنية األنشطة
 يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى -

 :استاذ باملدرسة العليا للقضاء بتونس العاصمة  النشاط 
 :اإلشراف على البحوث اجلامعية  النشاط 
 :درسة العليا للقضاءإلقاء حماضرات يف إطار نشاط امل  النشاط 

 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر
 1111 دراسة مقارنة لالتفاقية األوروبية لتسليم األشخاص واالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، سرياكيوس، حزيران/يونيه

 بالموضوع صلة الدراسية الحلقات أكثر
 1190تشرين األول/أكتوبر  11رهاب اليي نُمم يف تونس العاصمة يف حول مشروع قانون مكافحة اإل شاركة يف املؤرمر الدويامل

"مجهورية تونس واحملكمة اجلنائية الدولية" اليت نممتها الرابطة الدولية للقانون اجلنائي يف تونس العاصمة دراسية الاملشاركة يف احللقة 
 1190تشرين الثاين/نوفمرب  91و 99يومي 

( يف IRZللتعاون القانوين الدوي )حول السجون يف تونس، اليي نممته وزارة العدل واملؤسسة األملانية  رئاسة جلسة يف املؤرمر الدوي
 1190كانون الثاين/يناير   91و  91تونس العاصمة يومي 

 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية
 رابطات القضاة التونسيني

 واألوسمة الجوائز
 

 الشخصية االهتمامات
 م خاص ومعرفة كبرية باالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اهتما

 الصلة ذات األخرى الحقائق
 

 


