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 الّسيرة الذّاتّية
  

: المعطيات الشخصّية
 . أخمذ عظىم:الاظم والللب- 

خ الىالدة -  .  بالليروان12/07/1954:  وميانهاجاٍس

ت:  الّصفت- ُّ  .وصٍش الشؤون الّذًي

ت- ُّ  . أبىاء3متزّوج وله :  الحالت اإلاذه

 

 :المسار المهني
ت مىز - ُّ  .2017 ماسط 17 وصٍش الشؤون الّذًي

غ ماّدة - اث اللاض ي"التي اظدبذلذ حعمُتها الخلا " أدب اللاض ي" جذَس ُّ باإلاعهذ ألاعلى " أخالك

ت  ُّ  . إلى آلان2004 / 2003لللضاء بذاًت مً الّعىت الذساظ

ت واإلاالُت سئِغ  -  .2016أهخىبش   18 إلى2014 ط ماس 24 مً الهُئت العلُا للشكابت ؤلاداٍس

ت الخىوعُت مً - ٍّ م ؤلاداسي للجمهىس
ّ
 .2014 ماسط 23 إلى 2012 ماسط 06  اإلاىف

ت - ُّ  .2016 إلى ظىت 2004 / 2003 عضى اإلاجلغ العلمي للمعهذ ألاعلى لللضاء مً العىت الذساظ

 . عضى ظابم باإلاجلغ العلمي للمعهذ ألاعلى للمداماة-

 .2011  دٌعمبر 26لى إ 2011 ماسط 07مً  وصٍش أمالن الذولت  -

 .2011 ماسط 06 إلى 2011 حاهفي 18 مً  لذي وصٍش اإلاالُت ميلف بأمالن الذولتالذولتواجب   -

 .2011 حاهفي 17 إلى 2000 ظبخمبر 16 مً ببنزسث الاظخئىاف   الشئِغ ألاّوٌ إلادىمت-

 15 إلى 1995 ظبخمبر 16 مً (جشكُت إلى الشجبت الثالثت) باإلايعخير الابخذائُتإلادىمت   سئِغ ا-

 .2000ظبخمبر 
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ت الابخذائُتإلادىمت  سئِغ ا- ًّ  .1995 ظبخمبر 15 إلى 1989بش ظبخم 16 مً باإلاهذ

 15 إلى 1988 ظبخمبر 16مً  (جشكُت إلى الشجبت الثاهُت)الابخذائُت بالليروان إلادىمت  سئِغ ا-

 .1989ظبخمبر 

 .1988 ظبخمبر 15 إلى 1984 أهخىبش 02 كاض ي هاخُت الليروان مً -

ت بالليروان مً - ُّ ت باإلادىمت الابخذائ ُّ  ظبخمبر  30 إلى 1980 أهخىبش 02 سئِغ الذائشة الجىاخ

 ظبخمبر  30 إلى 1981 أهخىبش 02 بالخىاصي مع سئاظت مجلغ الشغل بزاث اإلادىمت مً 1984

1984 

ت بالليروان - ُّ ت باإلادىمت الابخذائ ُّ ت والجىاخ ُّ  02مً . (الشجبت ألاولى) كاض ي عضى بالذائشجين اإلاذه

 .1980 ظبخمبر 30 إلى 1978أهخىبش 
 

 : التكوين األكاديمي
 

ت بخىوغ دوسة حىان -  ًّ  .1977ؤلاحاصة في الحلىق مً ولُت الحلىق والعلىم الاكخصاد
 .1979 شهادة الىفاءة إلاهىت اإلاداماة ظىت -

 

 :المشاركات العلمية
 

عا إلااّدة - اث اللاض ي"فــ" أدب اللاض ي" مجمىعت الّذسوط اإلاللاة باإلاعهذ ألاعلى لللضاء جذَس ُّ  "أخالك
ضماهاث اظخلالٌ اللضاء في ضىء ألاخيام الجذًذة اإلاىظمت للمجلغ ألاعلى " مداضشة بعىىان -

للُذ بصفاكغ ًىم " لللضاء
ُ
، في إطاس الُىم الذساس ي اإلاىظم مً طشف حمعُت 2016 أهخىبش 01أ

 .الحلىكُين بصفاكغ والفشع الجهىي للمدامين بصفاكغ

اث وخلىق ؤلاوعان مً خالٌ الصحُفت "مداضشة بعىىان_  للُذ بالليروان في إطاس "الحٍش
ُ
 أ

ت  ُّ ت الذول ًّ ت التي هظمتها وصاسة الشؤون الذًيُت ًىمي الىذوة اإلاىلذ في  دٌعمبر 15 و14العىٍى

 ."صحُفت اإلاذًىت ومبادئها"دوستها الثالثت وألاسبعين خٌى 

ت" مداضشة بعىىان _ ُّ اث اللاض ي في جىوغ والذٌو العشب ُّ خُت ألخالك للُذ ًىم " الجزوس الخاٍس
ُ
 22أ

ت بالخعاون 2013ماسط  ُّ ت التي هظمها مشهض الذساظاث اللاهىهُت واللضائ ُّ  بمىاظبت الىذوة الذساظ

ت للخعاون اللاهىوي الذولي ُّ  .مع اإلاؤّظعت ألاإلااه
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اث اللاض ي مً اإلاىظىس ؤلاظالمي"مداضشة بعىىان _  ُّ للُذ باإلاعهذ ألاعلى لللضاء ًىم " أخالك
ُ
 25أ

ت2013حاهفي  ُّ  . بمىاظبت الذوسة الذساظُت خٌى أخالكُاث اإلاهً اللضائ

بمىاظبت اإلالخلى اإلاىظم مً وخذة " اللاهىن اإلاذوي بين ألاصالت واإلاعاصشة" مداضشة بعىىان _

البدث في اللاهىن اإلاذوي بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بخىوغ خٌى معائل في فله اللاهىن 

 .2012 هىفمبر 29اإلاذوي الخىوس ي اإلاعاصش ًىم 

ت ومجلت الالتزاماث والعلىد" مداضشة بعىىان _ ت والخجاسٍّ ُّ للُذ بمذًىت " مجلت اإلاشافعاث اإلاذه
ُ
أ

ل 16ظىظت بمىاظبت اإلالخلى اإلاىظم ًىم   مً الفشع الجهىي للمدامين بعىظت خٌى 2010 أفٍش

ت عت العامت في ؤلاحشاءاث: مجلت اإلاشافعاث اإلاذهُت والخجاٍس  .الشَش

ت اإلاىظم مً _ ش الخمهُذي بمىاظبت اإلالخلى اإلاخعلم بالجذًذ في خلىق اإلالىُت الفىٍش  إعذاد الخلٍش

ل 02طشف مشهض الذساظاث اللاهىهُت واللضائُت ًىم   .2010 أفٍش

ش الخمهُذي للملخلى الذولي _ في إطاس " اللضاء في الليروان واإلاغشب ؤلاظالمي" إعذاد الخلٍش

 05 ورلً ًىم 2009الخظاهشاث اإلالامت بمىاظبت اخخُاس الليروان عاصمت للثلافت ؤلاظالمُت ظىت 

 .2009دٌعمبر 

بمىاظبت اإلالخلى اإلاىظم مً اإلاعهذ ألاعلى " جلذًش غشامت الطشد الخعّعفي" مداضشة بعىىان _

 .2009 حاهفي 24ًىم " كضاء الشغل"لللضاء خٌى 

للُذ " خمعىن عاما مً فله اللضاء اإلاذوي"بمىاظبت ملخلى " كضاء وكضاة" مداضشة بعىىان _
ُ
أ

 اإلاىظم مً وخذة البدث في اللاهىن اإلاذوي بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت 2008 ماي 08ًىم 

 .بخىوغ

للُذ باإلاعهذ ألاعلى لللضاء ًىم _
ُ
خصائص اللضاء " بعىىان 2006 ماي 05 مداضشة أ

ني خٌى اللضاء الاظخعجالي" الاظخعجالي  .بمىاظبت الُىم الذساس ي الخيٍى

ت اإلاىظم مً طشف مشهض _ ش الخمهُذي بمىاظبت اإلالخلى اإلاخعلم بدلىق اإلالىُت الفىٍش  إعذاد الخلٍش

ت ًىمي  ُّ ل 21 و20الذساظاث اللاهىهُت واللضائ  .2006 أفٍش

ت؟" مداضشة بعىىان _ ُّ ل 12أللُذ ًىم " مجلت الالتزاماث والعلىد مجلت إحشائ  2006 أفٍش

ام  ًّ ت مجلت الالتزاماث والعلىد اإلاىعلذة أ ل 15 و14 و13 و12بمىاظبت ملخلى مائىٍّ  2006 أفٍش

ت بخىوغ ُّ ت الحلىق والعلىم الّعُاظ ُّ  .اإلاىظم مً وخذة البدث في اللاهىن اإلاذوي بيل
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للُذ باإلاعهذ ألاعلى لللضاء ًىم _
ُ
سكابت اللاض ي على الاخخباس " بعىىان 2006 ماسط 10 مداضشة أ

ت العخماده في العمل اللضائي ُّ ت خٌى " وآلاثاس اللاهىه ُّ ي  ".الاخخباساث"بمىاظبت الذوسة الخيٍى

للُذ باإلاعهذ ألاعلى لللضاء ًىم _
ُ
بت عً " بعىىان 2006 فُفشي 03 مداضشة أ

ّ
الحلىق اإلاترج

ت ُّ ت ألادب ُّ ت خٌى " اإلالى ُّ ت"بمىاظبت الذوسة الّذساظ ُّ ت ألادب ُّ بت عً اإلالى
ّ
 ".الحلىق اإلاترج

للُذ مداضشة _
ُ
حشائم ألاهترهذ اإلااّظت " بعىىان 2005 ماي 13 باإلاعهذ ألاعلى لللضاء ًىم أ

 .بمىاظبت الُىم العلمي" بدلىق الخألُف

للُذ باإلاعهذ ألاعلى لللضاء ًىم _
ُ
جلذًش غشامت الطشد " بعىىان 2005 فُفشي 26 مداضشة أ

 .بمىاظبت الُىم العلمي خٌى كضاء الشغل" الخعّعفي

للُذ باإلاعهذ ألاعلى لللضاء ًىم _
ُ
: اللضاء الاظخعجالي" بعىىان 2004 ماسط 06 مداضشة أ

 .بمىاظبت الُىم العلمي خٌى اللضاء الاظخعجالي" اإلافهىم اللاهىوي وؤلاحشاءاث

باللجىت الىطىُت اإلايلفت باكتراح إظىاد حائضة سئِغ الجمهىسٍت العاإلاُت للذساظاث عضى _  

 . ممثال عً وصاسة العذٌؤلاظالمُت
للُذ ًىم " مفهىم دولت اللاهىن واإلاؤّظعاث" مداضشة عىىانها _

ُ
ت 2002 ماي 30أ ُّ  باإلاذسظت الىطى

مخه خٌى 
ّ
ً ضّباط الششطت اإلاعاعذًً ببنزسث خالٌ اإلالخلى الزي هظ حهاص ألامً وخلىق "لخيٍى

 ".ؤلاوعان في دولت اللاهىن واإلاؤّظعاث

ص اللاض ي وضماهاث الخىفُز" مداضشة عىىانها _ للُذ ًىم " جخصُّ
ُ
 بمىاظبت 2002 فُفشي 07أ

مخه وصاسة العذٌ والبىً اإلاشهضي الّخىوس ي جدذ عىىان 
ّ
: الاظخخالال الجبري للّذًىن "اإلالخلى الزي هظ

 ".ؤلاحشاءاث والّضماهاث

بمىاظبت اإلالخلى العلمي اإلاىظم مً طشف " الخىصَع اللضائي إلادصٌى البُع" مداضشة جدذ عىىان _

ت  ُّ ت للعذٌو اإلاىّفزًً بمذًىت اإلايعخير خالٌ العىت اللضائ ُّ  .1999/2000الهُئت الىطى

خىاطش خٌى ظلىط الذعىي بمشوس الّضمً بمىاظبت هظشها في هطاق أخيام " مداضشة جدذ عىىان _

للُذ باإلايعخير ًىم " كىاهين الّضمان الاحخماعي
ُ
مخه 1998 هىفمبر 14أ

ّ
 خالٌ اإلالخلى العلمي الزي هظ

 .مدىمت الاظخئىاف باإلايعخير

للُذ ًىم _
ُ
ل 05 مداضشاث خٌى خصائص اللضاء الاظخعجالي أ  في أعماٌ 1996 أفٍش

ً
 مشترهت

 .اإلالخلى العلمي للمعهذ ألاعلى لللضاء باإلايعخير
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ت) دساظت _ ُّ للُذ ًىم  (باللغت الفشوع
ُ
غ خٌى 2001 ماي 17أ  خالٌ الّذوسة الثاهُت اإلاىعلذة بباَس

ت مً خالٌ فله اللضاء الخىوس ي جأظِعا على أخيام  ُّ ت والفى ُّ ت ألادب ُّ ف في ماّدة اإلالى ِّ
ّ
ؤل

ُ
خلىق اإلا

 .1994 فُفشي 24ــــــــــــذد اإلاؤّسخ في 36اللاهىن عـــ
 

 :المشاركات الدولّية
 
 

 .2009 ماي 05 إلى 03من : (ألاردن)عّمان 

ت ضمً  ًّ ت الثالثت لللضاة في مجاٌ اللىاهين الاكخصاد ُّ ت ؤلاكلُم ُّ ب        اإلاشاسهت في الذوسة الخذٍس

بُت في إطاس  ت في "ظلعلت الذوساث الخذٍس ًّ ب اللضائي في مجاٌ اللىاهين الاكخصاد مششوع الخذٍس

ت ُّ   ".الذٌو العشب

 

 .2008 جوان 14 إلى 2008 جوان 11من : (املغرب)الّرباط 

ت الخابع لبرهامج ألامم اإلاّخدذة ؤلاهمائي  ُّ مها بشهامج إداسة الحىم في الذٌو العشب
ّ
ت هظ ُّ ي     دوسة جيٍى

ت ومعهذ اللضاء الفشوس ي، ورلً كصذ جمىين اللضاة في البالد  ُّ بالخعاون مع وصاسة العذٌ اإلاغشب

زاعاث 
ّ
ما مً خالٌ البّذ في الن ُّ ت مً الاظخجابت بشيل أفضل إلى جدّذًاث العىإلات وال ظ ُّ العشب

ت مً أحل معاعذتها  ُّ عّضص كذساث الذٌو العشب ٌُ ذ مً الّذساًت وؤلاهصاف، وهى ما  ت بمٍض ًّ الاكخصاد

ت ًّ ش كذساث اللضاء في مجاٌ جطبُم اللىاهين الاكخصاد  . على جطٍى
 

حدة ألامريكّية)فرجينيا 
ّ
 .2007 ماي 04 إلى 2007 أفريل 30من  (الوالًات املت

ت والبراءاث  يي للعالماث الّخجاسٍّ مها اإلاىخب ألامٍش
ّ
ت هظ ُّ ي ت " USPTO"    دوسة جيٍى ُّ وألاوادًم

لُا  ت لذي كضاة دٌو شماٌ إفٍش ت الفىشٍّ ُّ ت للملى ُّ جدذ عىىان  (جىوغ والجضائش واإلاغشب)العاإلا

ت" ت الفىشٍّ ُّ  ".دوس اللضاة في جطبُم خلىق اإلالى
 

 :2001 نوفمبر 07 إلى 05من : (ألاردن)عّمان 

ت ُّ ت لفائذة كضاة الّذٌو العشب ت الفىشٍّ ُّ ت للملى ُّ مت العاإلا
ّ
متها اإلاىظ

ّ
ت هظ ُّ ي  .    دوسة جيٍى

 

 :2001 أكتوبر 31 إلى 29من : (ثونس)ثونس 

داد 
ّ
ب اإلادامين بالّخعاون مع اج ت ضمً بشهامج دولي لخذٍس ت الفىشٍّ ُّ ت للملى ُّ      دوسة جأهُل

 .اإلادامين العشب
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 :2001 ماي 22 إلى 21من : (سويسرا)جينيف 

ت  ت الفىشٍّ ُّ ت للملى ُّ مت العاإلا
ّ
متها اإلاىظ

ّ
ت ثاهُت لفائذة كضاة الّذٌو الّىامُت هظ ُّ ي     دوسة جيٍى

ت ُّ ت الّصىاع ُّ  .بمشاسهت اإلاعهذ ألاعلى لللضاء الفشوس ي بالّخعاون مع اإلاعهذ الىطني الفشوس ي للملى
 

 :2001 ماي 18 إلى 14من : (فرنسا)باريس 

ت  ت الفىشٍّ ُّ ت للملى ُّ مت العاإلا
ّ
متها اإلاىظ

ّ
ت ثاهُت لفائذة كضاة الّذٌو الّىامُت هظ ُّ ي     دوسة جيٍى

ت ُّ ت الّصىاع ُّ  .بمشاسهت اإلاعهذ ألاعلى لللضاء الفشوس ي بالّخعاون مع اإلاعهذ الىطني الفشوس ي للملى
 

 :2000 جوان 27 إلى 21من : (فرنسا)باريس 

ت  ت الفىشٍّ ُّ ت للملى ُّ مت العاإلا
ّ
متها اإلاىظ

ّ
ت أولى لفائذة كضاة الّذٌو الّىامُت هظ ُّ ي       دوسة جيٍى

ت ُّ ت الّصىاع ُّ  .بمشاسهت اإلاعهذ ألاعلى لللضاء الفشوس ي بالّخعاون مع اإلاعهذ الىطني الفشوس ي للملى

   

: الّلغات
 
ت*  ُّ . العشب

ت*  ُّ  .الفشوع


