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 سيرة ذاتية

 
   معلومات شخصية

 
 االسم:عائدة الجلولي     
 مكان الوالدة: قفصة /تونس    
 19/08/1980تاريخ الميالد:   
  تونسية  الجنسية:   

 عزباء الحالة االجتماعية:    
 تونس 2100العنوان :محكمة االستئناف قفصة   
  jallouli2000@gmail.com:بريد الكتروني   
 المهنة: موظفة في وزارة العدل التونسية   
    2499652400216:الهاتف  

        ========================================= 
 

 :الشهائد 
 .كلية العدالة البريطانيةمن  شهادة في دورة اعداد مستشاري تحكيم -
شهادة في اجتياز دورة اعداد مستشاري التحكيم التجاري الدولي من طرف المركز التونسي للتحكيم  -

 .2017: نوفمبر و الوساطة 
 شهادة قيد بجدول اعداد المحكمين للفئة ج طبقا لالئحة االدارة الدولية. -
 للدكتوراه .: سنة ثانية من الشهادة الوطنية  : باحثة في الدكتوراه في القانون 2017-
 : شهادة الماجستير في القانون الخاص 2013/2014 -
 : شهادة االستاذية في القانون 2008/2009-
 : شهادة البكالوريا شعبة اداب  2001/2002-
 

 الدورات التدريبية:

 الوطنية لتكوين االطارات الشبان. دورة تدريبية في مجال التنمية البشرية تحت اشراف االكادمية -
 

 العضويات:

 لمركز التونسي للتحكيم و الوساطة.عضوية ا -

 ية.عضوية المركز االستشاري العداد المحكمين الدوليين بالشرق االوسط و الدول العرب -

 كلية العدالة البريطانية.عضوية  -

 الشبان. عضوية في االكاديمية الوطنية لتكوين اطارات -
 
 
 العمل الجمعياتي: 

  الكشافة التونسية مشاركة في  -

  (2016)  عضوة في جمعية ثقافية تنشيطية : عالم المواهب  -
 )2011(لسكو فرع قفصة تونسا انخراط صلب جمعية اليونسكو - 
 )2007/2009 عمل تطوعي صلب الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات - 
 

 خبرات عملية:
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" بالتعاون مع وزارة العدل National Centre for state courts "شهادة تربص من  -
 التونسية.

-  
 المشاركة في االنتخابات التشريعية التونسية  بصفة مكونة -
  بصفة رئيس مركز.المشاركة في االنتخابات التشريعية التونسية  -
 المشاركة في عملية فرز االصوات االنتخابية في الدورة االنتخابية التشريعية  - -
 بصفة مكونة في االنتخابات الرئاسية الرئاسية  المشاركة -
 بصفة رئيس مركز لرئاسيةالمشاركة في االنتخابات التشريعية ا -
 الرئاسية االنتخابية في الدورة االنتخابية االصوات فرزالمشاركة في عملية  -
 2011منذ سنة  )محكمة االستئناف والية قفصة (موظفة في وزارة العدل -
 
 الحاسوب: -

 شهادة تكوين في االعالمية 
 Windows،Word،Excelاستخدام االنترنت و 
 

     اللغات:
     
 محادثة  كتابة           قراءة                                   

 ممتاز         ممتاز       ممتاز           العربية:          
 متوسط         متوسط         متوسط              اإلنجليزية: 

  متوسط      ممتاز          ممتاز         الفرنسية:
 

 


