
 فنكلشتاين، جيل )فرنسا(

 ]األصل: بالفرنسية[

 السيرة الذاتية

 معلومات شخصية: 

 (عشرة يف باريس )الدائرة الرابعة 8591أيلول/سبتمرب  3 مولود بتاريخ
 أبناء 4اجلنسية فرنسية، متزوج، 
 قاضي يف الشؤون املالية

 وسام الشرف من درجة فارس

 األنشطة المهنية 

 2182منذ نيسان/أبريل 
 

 2182نيسان/أبريل  2

 

 يس جلنة امليزانية واملالية.ئر 
 

مكلف  شارانت -بواتويف منطقة أكيتان لمحاسبة الغرفة اإلقليمية ل، أولمستشار 
 بالقطاع الصحي.

 2181كانون األول/ديسمرب 
 

 2112كانون األول/ديسمرب   3

 الدولة.أعيد انتخابه عضوا يف جلنة امليزانية واملالية  للمحكمة اجلنائية 
 

انتخبته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي عضوًا يف جلنة امليزانية واملالية 
 .(2181-2111) التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية

مستشار  - شارانت -مقاطعة بواتو، لمحاسبةالغرفة اإلقليمية لبناء على طلبه إىل  عاد 2119كانون األول/ديسمرب   8
اإلقليمية الغرف / احملاسبةغرفة يف  فريق املعين باملستشفياتالعضو يف  –رئيسي 

 .للمحاسبة

 31 -2113كانون الثاين/يناير   8
 2119تشرين الثاين/نوفمرب 

 انتداب قضائي:

إىل  2113كانون الثاين/يناير   8ملدينة تور )من حمكمة الدائرة الكربى منتدب لدى 
 .(2113 حزيران/يونيه 31

 31إىل  2113متوز/يوليه  8بواتييه )من  منتدب لدى حمكمة الدائرة الكربى ملدينة
)جرائم املرور، القضايا املدنية، اجلمهورية وكيل نيابة  - (2119تشرين الثاين/نوفمرب 

 .اجلنائية( قضايا املخدرات، القضايا العسكرية، ممثل اإلدعاء يف احملاكمات



 .أولإىل رتبة مستشار  ترقى 2112

 .تصنيفمستشار خارج ال 2118كانون الثاين/يناير   8

 مقرر اللجنة الوطنية آلداب املهنة باخلدمة العامة.

 شارانت. -مقاطعة بواتو ، لمحاسبةل ةاإلقليميالغرفة ُعّين يف  8555أيلول/سبتمرب  8

 -8551أيلول/سبتمرب  2
  8555آب/أغسطس  38

با دي   -قاطعة نور م ،لمحاسبةل ةاإلقليميالغرفة يف من الدرجة األوىل أول مستشار 
 كاليه.

  -لمحاسبة لغرفة اإلقليمية لوقع عليه االختيار للدورة اخلارجية للمستشارين التابعّي ل 8551متوز/يوليه  88
 كان ترتيبه األول بّي املستشارين من الدرجة األوىل.

 -8559متوز/يوليه  8
 8551 آب/أغسطس 38

اإلدارة  - دوائر الصناعيةلضمانات والل اإلدارة الوطنية –رئيس فريق التحقيق اإلقليمي 
 .مقاطعة( 85مع اإلقامة يف مدينة رين ) –العامة للجمارك والضرائب غري املباشرة 

 -8553متوز/يوليه  8
 8559حزيران/يونيه  31

ة للقيام هبام إعادة تنظيم مصاحل ُشعبأحيل إىل مصلحة باريس اخلاصة بصفته رئيسة 
وإدارة  (.11(، وبراد )91(، وأوريل ولوريان )12(، وسرتاسبورغ )12الوون )

 التحقيقات.

شباط/فرباير إىل حزيران/يونيه 
8553 

 –كان ترتيبه اخلامس   –وقع عليه االختيار للعمل يف إدارة التفتيش الرئيسية للجمارك 
 دورة تدريبية.

شباط/فرباير  -8558أواخر عام 
8553  

 –اإلدارة اإلقليمية املشرتكة للجمارك مبدينة نانت  –رئيس دائرة الشؤون القانونية 
 .املتابعات القضائية اجلمركيةمسؤول 

كانون   -8511أيلول/سبتمرب  8
 8558األول/ديسمرب 

اعية، وإعادة مراجعة حسابات الشركات، واملسائل الزر  –مركز شوليه  -مفتش مجارك 
 التوطّي الصناعي.

 38 -8519أيلول/سبتمرب  8
  8511آب/أغسطس 

العمليات التجارية مبصلحة مراقبة ، مكلف ياإلدارة اإلقليمية يف رواس –مفتش مجارك 
 الدولية.

 38 -8514أيلول/سبتمرب  8
  8519آب/أغطس 

 .32الدفعة  –املعهد الوطين للجمارك 

 .هأجني –تييه نمكتب األستاذ غو  –التمرين قيد حمامي   8513و 8512عاما 

 

  



 األنشطة التعليمية اإلضافية

، ودورة يف 0991عام إىل  0991 عام شوليه( منفرع كلية احلقوق مبدينة أجنيه )  - اجلنائي العامقانون اليف دروس  -
 (؛خالل نفس الفرتة اللغات األجنبية التطبيقيةيف ، و (شوليهفرع القانون التجاري )

 (؛0999و 0991مبدرسة الطلبة احملامّي مبدينة ليل )حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك  -
حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك والقانون اجلنائي املايل باملركز اإلقليمي للتدريب املهين للمحامّي مبدينة ليل  -

 (؛0999و 0991)
 (؛0991/0999املعهد اإلقليمي لإلدارة مبدينة ليل ) -العامةوتفويض سلطات اخلدمة مومية دروس يف الصفقات الع -
كلية احلقوق يف بواتييه،   -وتفويض سلطات اخلدمة العامة  موميةحماضرات يف املنازعات اجلنائية املتعلقة بالصفقات الع -

 (؛1119/1101إىل السنة  1110/1111املاجستري، املرحلة الثانية )من السنة األكادميية 
 كلية احلقوق يف بواتييه.  –( 1112/1111ماجستري املرحلة األوىل ) –أعمال تطبيقية يف قانون الصفقات العمومية  -

 المقاالت والدروس المنشورة:

 .0990جملة القانون الريفي، قانون اجلمارك والسياسة الزراعية املشرتكة يف:  -
 انت، يف الذكرى العشرين للمعهد اإلقليمي لإلدارة.التدقيق اجلمركي، يف: ندوة املعهد اإلقليمي لإلدارة يف ن -
 دروس يف القانون اجلنائي العام، مطبوعة، كلية احلقوق يف مدينة أجنيه. -
 .1101، كلية احلقوق يف بواتييه 1الصفقات العمومية وتفويض اخلدمات العامة. ماجستري يف عناصر املنازعة اجلنائية  -
 1111يف عام وكفاءهتا نشر جلنة التحقيق يف تكلفة اخلدمات العامة للدولة، وففي اخلدمة العامة املتواصل ملتدريب ال -

 مجاعي(عمل )
 .1119 /جانفييناير : جملة العقود العامة،يف ،: املخاطرجنحة احملاباةو التفاوض يف الصفقات  -
 .1119العقود العامة فرباير : جملة : أي مستقبل؟ يفجنحة احملاباة -

 ة المهنية األخرىاألنشط

 عضو اللجنة اإلقليمية للتسجيل والغرفة اإلقليمية التأديبية حملافظي احلسابات التابعة حملكمة استئناف مدينة بواتييه. -
 املتعلقة مبدارس التجارة واإلدارة.  للتدريب يف االختصاصات القضائية املشرتكة مقرر اللجنة التوجيهية  -
 (؛1112/1119احملاسبة )كمة حمعضو فريق املستشفيات يف  -
 (؛ 1112مقرر جلنة التحقيق يف تكاليف وأداء املرافق العامة، )عام  -
 (؛1112إىل أواخر عام  1110مقرر جلنة آلداب املهنية باخلدمة العامة )من  -
 (؛1110مقرر اللجنة املعنية حبسابات احلملة االنتخابية )عام  -
 .0991إىل عام  0911من عام  - لعمرباب الأقسم  -مستشار يف حمكمة العمل يف شوليه -

  



 األساسيالتعليم 

 القضائية(، جامعة بواتييه ومعهد العلوم القانونية يف بواتييه؛ماسرت يف القانون اخلاص )املسارات املهنية  -
 دبلوم الدراسات العليا يف القانون االجتماعي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة نانت؛ -
 .11الوطين للجمارك، الدفعة  طالب سابق يف املعهد -


