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 رماسا :الشهرة اسم

 لورانس :االسم

 - الثاني: االسم

 أنثى :االجتماعي النوع

 1965شباط/فرباير  16 :الوالدة تاريخ

 بلجيكا :الجنسية
 أوروبا الغربية وغريها :ةاإلقليمي ريياالمع

  ثانية جنسية
 :(وجد إن)

- 

 أرملة العائلي: الوضع

 /لفة أالقائم

 :اءئمة بقاال
 القائمة ألف

 الفرنسية:اللغة األم اللغات:
 متوسط (حمكية) متوسط (كتوبةم) اإلنجليزية -

 كدمؤ  - )حمكية( اللغة األم مؤكد -( اللغة األم ة)مكتوب الفرنسية -
 )حمكية( مبتدئ )مكتوبة( متوسط :اهلولندية أخرى -

 مبتدئ )حمكية( )مكتوبة( مبتدئ :اإلسبانية 
   
   

 

دعت احلاجة إىل  إذا الرجاء النةخ/اللصق - (األحدث من بدءًا) املةتحصلة املؤهالت ؤسةة،امل التاريخ، :العلمية المؤهالت
 التمزيد من املدخ

      - 1989 /يوليوتموز 
 (معهد الدراسات األوروبية، بروكةيل) للقانون األورويب بروكةيل معهد :ةاملؤسة -
   كبريبتمّيز   – القانون األورويب ةتري متخصص يفماجدة شها :املؤهالت املةتحصلة -
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       - 1988 تموز/يوليو

 احلرةجامعة بروكةيل  :املؤسةة -
 بريكمتّيز   –ماجةتري يف احلقوق        :املؤهالت املةتحصلة -

        - 1985 تموز/يوليو
  احلرةجامعة بروكةيل  ة:املؤسة -
 كبري متّيز   –قوق بكالوريوس يف احل :املؤهالت املةتحصلة -

 (األحدث من بدءًا) أخرى معلومات الوظيفي، اللقب ،العمل صاحب خ،التاري :المهنية الخبرة
 ن املدخالتم ددعت احلاجة إىل مزي اإذ /اللصقالنةخ الرجاء -
 حةب االقتضاءالرتشح ضمن القائمة ألف أو القائمة باء، ة برب الرجاء حتديد عالقة اخل -

 ... - 2019نيسان/أبريل 

 ولة بلجيكا، القضاء د                 :صاحب العمل -
 بروكةيل استئناف حملكمة  األوىل ةيةرئلا :اللقب الوظيفي -
 ن حيث عدد األشخاص.ا مكأكرب حمكمة استئناف يف بلجيإدارة  :معلومات أخرى -

 (نائيةجلاائر دو لاو  ودوائر اجلنح التحقيقيةالدوائر ة )اجلنائي املةائليف  اإلجراءات الرئيةيةتويل 
ل، والضرائب، واألسواق، واألسرة املدنية، واألعمااحملكمة )عمل املةائل األخرى من و 

    .(والشباب
وبا لى احلدود بني أور عمقّرها املكّونة من لغّتني وثقافتني و  لوحيدةحمكمة االستئناف ا سؤ تر 

وبالتايل طّورت مهارات  .(لفرنةيةة باقناطوأوروبا اجلنوبية ) (ناطقة باللغة اهلولنديةالشمالية )
   م.والتحكيم وتشارك األفكار والقي اإلصغاء وفهم االختالفات واملصاحلة

 ددة االختصاصات والثقافات.العمل ضمن فرق عمل متع
2012 - 2019 

 دولة بلجيكا، القضاء ل:صاحب العم -
 اجلنائية بانار الون بو  وحمكمةاجلنائية وكةيل بر حمكمة رئيةة  :اللقب الوظيفي -
جلرائم خطورة مبا فيها بشكل ئية خاصة حاكمت أكثر احمكمة جنا 30أكثر من  سؤ تر  :ىمعلومات أخر  -

    قاصرين.وتعذيب ال نةانيةاإلغري واملعاملة  طفالاألنةاء و ال قتل خاص
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  . "بلجيكايف  اليهوديتحف امل"اإلرهابية املعروفة باسم  كمةا احمل سؤ تر 
الصرب  عالنزاع م يف سياق ووسوفان كأللبنةان حماكمة اغتيال رئيس رابطة حقوق اإل ترؤس

   .(بلجيكا إىلملف أحالته الةيدة كارال ديل بونيت ) يف يوغوسالفيا الةابقةاحلرب يف إطار 
يف سياق  2001 الوالية القضائية العاملية يف عامعلى أساس املشاركة يف احملاكمة األوىل 

  ."بوتاريمن  األربعة" بادة اجلماعية يف رواندا املعروفة مبحاكمةاإل

2007 - 2011 

 دولة بلجيكا، القضاء :صاحب العمل -
 روكةيل باستناف قاضية، حمكمة  :ييفاللقب الوظ -
ائم احتيال وجرائم تضمنت جر ضخمة جنائية حماكم  ،أعالهاحملاكم باإلضافة إىل  ترؤس               :معلومات أخرى -

 ةخدر املاملواد و  األسلحةب واالجتاررهاب ذات طابع دويل مثل تبييض األموال ومتويل اإل مالية
ي ف يةالعقار القروض خملفات أزمة باإلضافة إىل             ."بانكسيتي"بقضية يما ُسّم

2014 - 2019 
 دولة بلجيكا، القضاء :صاحب العمل -
 رئيس حمكمة االستئناف  مةاعدة :اللقب الوظيفي -
   بروكةيل. ف ستئناحمكمة ا ستعتمدها اليتس األول يف اخليارات ومةاعدة الرئيالنصح  تقدمي :معلومات أخرى -

2007 - 2011 

 دولة بلجيكا، القضاء :صاحب العمل -
 مونزاستئناف قاضية، حمكمة  :يفيالوظ اللقب -
 قضايا ضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة واألطفال وغريها منيف الق اجلنحمةائل  علىالعمل  :معلومات أخرى -

 .ّمدء املتعاالعتدا
                                               ."كارثة خيةلينخنييف حماكمة " ضاً املشاركة أي

2005 - 2007 

 دولة بلجيكا، القضاء :صاحب العمل -
  االبتدائيةبروكةيل حمكمة ، رئيسالنائبة  :اللقب الوظيفي -
 احملّكمني  ليةؤو مةاملشاركة يف إدارة القةم اجلنائي وتويل  :معلومات أخرى -
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2000 - 2007 

 دولة بلجيكا، القضاء :صاحب العمل -
 االبتدائية بروكةيل حمكمة قاضية،  اللقب الوظيفي: -
وكذلك  "شنايدرحماكمة " يُسّ ، مبا فيه ما املايل الدويلالقانون اجلنائي كمات دة حما ترؤس ع :ومات أخرىمعل -

 .لتمويل نشاطات غري شرعيةىن مبخططات دولية معقدة احملاكم املالية اليت تع

1997 - 2000 

 دولة بلجيكا، القضاء :صاحب العمل -
 االبتدائية شارلورواحمكمة متدرجة قضائية،  يفي:الوظ اللقب -
       :معلومات أخرى -

 

 1999و 1990

 االحتاد األورويب :صاحب العمل -
 (كل مرّة  أشهر 6مفوضية االحتاد األورويب )لقةم القانوين يف متدرجة يف ا :الوظيفيقب الل -
       :معلومات أخرى -

 

1995 - 1997 

 صب اخلاالعمل للحةا :لعملصاحب ا -
 االبتدائية  شارلوروائرة دا، قاضي نائبة :اللقب الوظيفي -
       :معلومات أخرى -

 

1991 - 1997 

 صااخلب العمل للحةا :صاحب العمل -
 حمامية، نقابة حمامي شارلوروا :اللقب الوظيفي -
       :معلومات أخرى -
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1989 - 1991 

 صب اخلاالعمل للحةا :صاحب العمل -
 ثني باللغة الفرنةيةامي بروكةيل املتحدابة حمية، نقحمام :اللقب الوظيفي -
 للقانون األورويب والقانون الدويل لربوكاميشال و ل يف مكتب مالع :معلومات أخرى -

 

 
 

  رىأخ مهنية نشاطات
 إىل مزيد من املدخالتدعت احلاجة  إذا /اللصقالنةخ ءالرجا  -

2011 - ... 

   يبينيضر الن هد احملاسبني واملةتشاريعمجملس االستئناف يف  يسنائبة رئ :النشاط
2011 - 2018 
            يف معهد مدققي حةابات الشركاتجلنة االستئناف  نائبة رئيس  النشاط:
2006 - 2010 
   الدولية عمليات التبينلدى اجمللس األعلى للتبين، مةؤولة عن  خبرية:  النشاط
1996 - 2006 
      قليمياستعراض القانون اإلحترير  ئةهيعضو   النشاط:
1996 - 1997 
 يف وازو بريةل املعتمدين العامني  احملاسبنيعية مج ة يف شؤون الديون لدىسيطو   : النشاط
1994 - 2002 
 الروروا شرئيةة اللجنة العلمية لنقابة احملامني الشباب يف    النشاط:
1993 - 1997 
 املصاعب اليت تةاعد النةاء اللوايت يواجهَن  "إنفو فامي" املنظمة اليت ال تبغى الربح ىلد حمامية متطّوعة   :النشاط
1993 - 1995 
 العليا  اإلقليمية شارلوروامدرسة يف احلقوق،  ةحماضر    :النشاط
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1989 - 1993 
 (European Law Papers) أوراق القانون األورويب حتريرية لدىسكرترية    :النشاط

 

 صلة األكثر المنشورات
 

 2010 :la valse à trois temps:e; lenteur, célérité et chronophobi réaction d’un magistrat assis:e délai raisonnableL 
 Les Droits de l’Homme et l’efficacité de laيف  ورهاب الزمن: رقصة ثالثية( عجلةء و ممارس؛ بط رد فعل قاضهلة املعقولة: امل)

Justice ص. 2010 الرسييه، 2009كانون األول/ديةمرب  10يف  ضاةلقلة ينقابالمعية اجل، إجراءات املنتدى املنظم من قبل ،
 ؛يليها وما 267

 2002 :volontaires ayant entraîné une incapacité ssures du juge correctionnel en matière de coups et bleRôle 

permanente (مدة اليت أدت إىل إعاقة دائمةتعجلروحات املقاضي اجلنح يف مةائل الضرب وا دور ،) حكم صادر عن  ورقة عن
       ؛ما يليهاو  118ص. ، 2002، إقليميةحقوق حمكمة االستئناف يف لييج، جملة 

 1996 :mentsLe créancier d’ali (غذيةدائن األ)  يفLe surendettement civil ،Formation permanente CUP ،1996 ،
   ا يليها؛وم 367، ص. 1اجمللد 

 1990 :La responsabilité des administrateurs de sociétés (اتمةؤولية مدراء الشرك) يس احلايل الرئفورج،  بالتعاون مع ميشال
  .DAOR  ،1990ل، لدى الفرنةية يف بروكةيلنقابة احملامني املتحدثني ب

 

 

 

 

 

 

 صلة األكثر الندوات

 

 دورات التدريبية المعتمدةوال المسابقات
 

 2019 مقيّم رئيةي اضيق: شهادة 
 2011 حمكمة جنائية  رئيس: شهادة 
 2007 ؛محاية الشبابس إجراءات مؤهلني لرتؤ جنح : شهادة لقضاة 
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 2005 : ؛  ري التنفيذينيللقضاة غ دارةاإلشهادة يف 
 2000 ؛قاضي حتقيق: شهادة 

  يف بروكةيل؛ امنياحملجني يف نقابة  املتدر بني احملامني ميحماألفضل  بولزجائزة : 1991
صورية من ة يف حمكمة بالفرنةية واإلجنليزي فريق عن أفضل مرافعة أفضلجائزة فردية ألفضل حمامي و الألوىل اائزة اجل: 1989
   إيطاليا. يب يف فلورنةا يف ملعهد األورو تنظيم ا

 
  ات مهنية والمشاركة في دراسات:، اجتماعدورات تدريبية

  ؛ل النزاعاتاليب البديلة حلاألسيف إطار تبادل  قضاة جزائريني : اجتماع2020كانون الثاين/ يناير 
  تجواب اس)، رئيس حمكمة جنائيةملنصب  للتقّدملنيل شهادة للقضاة خمصص : تدريب 2019األول/ دسيمرب كانون

للرئيس وتوجيه النقاشات(، تدريب من تنظيم معهد التدريب والشهود، الةلطة االستنةابية  اءرب ، االستماع إىل اخلنياملتهم
 القضائي؛

  يف  قاضيالتوقعات التقنية للعناصر الشرطة القضائية على تدريب  :2020باط/ فرباير شو  2019األول/ دسيمرب كانون
 م احملاكم اجلنائية؛الشرطي أماشهادة قيق اجلنائي و تكوين قضية جنائية، سري التح

 جمتمعاتنا، ممول من االحتاد األورويب  تطورل اً وفق مقارنة أورويب ملهنة القاضي برنامجاملشاركة يف  :2019 نوفمربشرين الثاين/ ت
 يف فرنةا؛ بني جامعات لييج وبلجيكا ولورينبالتعاون 

 بإدارة  "حقوق اإلنةان وسلم العقوبات يف الغربالتفكري يف "ي حول ع حبث كند: املشاركة يف مشرو 2019/ سبتمرب أيلول
 ؛باولو أوتاوا وساو يتمشرتكة بني جامع

  2019مورفوسيس، ادار نشر ميت، فن العدالةع املشاركة يف مشرو : 2019أيلول/ سبتمرب. 
  حمكمة جنائية؛إنشاء وانيني حول ع قضاة تاياجتماع م  :2019أيلول/ سبتمرب 
  استجواب ) جنائيةحمكمة رئيس تدريب للقضاة للحصول على شهادة للتقدم ملنصب : 2018تشرين األول/ أكتوبر

معهد التدريب ، تدريب من تنظيم (اتالنقاشس وتوجيه ، االستماع للخرباء والشهود، الةلطة االستنةابية للرئينياملتهم
   ؛القضائي

 20 /؛اإلجراءات يف احملكمة اجلنائية" حول أسئلة العدالة" ع اإللكرتوينلموقلمقطع : تةجيل 2018يونيو  حزيران 
 7  على حمطة  "ذو فيوةجيل مقابلة لربنامج "ت: 2018شباط/فربايرRTBF ؛نائيةاجلاكمة احمل حول سري 
 14 دويل من تنظيم جامعيت ليون وسانت مؤمتر، أسس العقوبات يف احملكمة اجلنائية: 2017يةمرب ون األول/ دكان  15و 

 ، يف ليون، فرنةا؛املدرسة الوطنية للقضاة، بالتعاون مع إتيني
 وحمكمة االستئناف  التمييز ةكمحبضور رؤساء حم ،مةتقبل مبىن بولريت: تنظيم نقاش حول 2014ن األول/ أكتوبر تشري

وزارة العدل االحتادية لك  وكذنيقابة احملامني، وقادة سياسييف بروكةيل، ورئيس نالفرنةية  ودائرة الدرجة األوىليف بروكةيل 
   ومصلحة املباين؛

  ؛قوانني حول البطالننواب حول مةودة جملس الة خبرية جلةة للجنة العدل يف بصفة قاضيحضور : 2012حزيران/ يونيو 



8 

 17  جمموعة  إطار تقييميف امة للقضاء املصلحة االحتادية الع، مداخلة يف "الفةاد رميجت: "2008تشرين الثاين/ نوفمرب
  (؛ GRECO) الدول املناهضة للفةاد

 2 م كهل من املالئم احلنح وباألخص يف موضوع: "اكم اجلحم : إدارة ورشة عمل حول سري2008ن األول/ أكتوبر تشري
   على؛من تنظيم اجمللس القضائي األ "؟اإلصالحيات املطبقة يف جمال على جرائم وفقاً للقوانني واألعراف

 23 املغريب، –البلجيكي مداخلة يف إطار خطة العمل لتعزيز التعاون اإلداري ، ييض األموالتب: 2008يو حزيران/ يون 
  ؛املصلحة االحتادية العامة للقضاء

 5  ةوالصحاف احلاليني ةالقضابني العالقة  –التأثريات اخلارجية واألخالقيات "، مداخلة حول موضوع 2007متوز/ يوليو" 
   ألعلى؛اجمللس القضائي ا جتماع من تنظيما

 30  دورة تدريبية من تنظيم "جلةات احملكمة اجلنائية سياقتبادل اخلربات املهنية يف " مداخلة يف إطار؛ 2007أيار/ مايو ،
 اجلنائية؛  جمللس القضائي األعلى حول اإلجراءاتا

  للمجلس ، اجلنائي االقتصادي واملايلائي واإلجراءات اجلنائية والقانون تنظيم برامج تدريبية للقضاة يف القانون اجلناملشاركة يف
 على؛األالقضائي 

 1998" من تنظيم نقابة حمامي لودز، بولندا. ندوة، "انني اجملتمعية اخلاصةالقو الشفافية يف : مداخلة حول 

 املتلقاةيبية بعض الدورات التدر 

 ؛األسريوالقانون  الشباب: محاية 2020ير وشباط/ فربا 2019اين/ نوفمرب رين الثشت 

 رنةية؛زية والفباإلجنلي ، مؤمتر دويلينااإلرهاب الةيرب : 2019ن األول/ أكتوبر تشري 

 يف البحوث الدولية حول مكانة العدل يف  ، تفكريحكومة القضاة: اهتام، ميزة وحتليل نقدي: 2019ول/ أكتوبر تشرين األ
  ؛تمعاجمل

 12 ر ، مؤمتاألورويب الحتادل حلقوق األساسيةااالستجابة القضائية لإلرهاب على ضوء ميثاق : 2018نيةان/أبريل  13و
باريس، بالفرنةية واإلجنليزية، بالتعاون مع االحتاد األورويب،  معهد التدريب القضائيو  ةللقضا ةالوطنياملدرسة م أورويب، تنظي

 فرنةا؛

 6 وبية من تنظيم الرسييه ، دورة تدرياألضرارتعويض : 2018ير فربا شباط/ 27وUCL؛ 

 6 ول تطور القانون اجلنائي، من ح، ندوة ضي سنة، بعد مة الرشوة الثاينمكافح قانون: 2017 ول/ أكتوبرتشرين األ 20و
 ؛UCLتنظيم الرسييه و

 3  بأي مثن؟ةالنوعي ةلاالعد: 2017 توبركين األول/ أتشر : 

 27 للمةتقبل؟ ةلاالذكاء االصطناعي: أي عد: 2017 نيةان/ أبريل  

 31   ؛صياغة خطة إدارية: 2017كانون الثاين/ يناير 

 28  يف القانون اجلنائي، من تنظيم  اتحول التغري  حلقة دراسية، قانون مكافحة الرشوة الثاين: 2016نيةان/ أبريلUCL ؛ 
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 12  لقضاة لة ينقابجلمعية الام ندوة من تنظي ،أي مةتقبل للمجلس القضائي األعلى: 2016شباط/ فرباير(ASM)؛  

 23 فرنةا، باريساملدرسة الوطنية للقضاة، التبين الدويل: 2008تشرين األول/ أكتوبر  24و ، 

 

 مهنية ومنظمات جمعيات في عضوية

 2014 - ( 2014ومديرة عام ... عضو) لقضاة لة ينقابلجمعية الل(ASM)  من كل االختصاصات  قضاةهي مجعية و
 اطنني.حيرتم حقوق املو فعال  مبتناول اجلميع و عديلنظام افع عن تد

 2010 - ...  تلف أاحاء العا م ناطقني بالفرنةية تدعى لقضاة من خم على اإلنرتنتمنتدى حواري املشاركة يفJugenet، 
 .مببادرة من قاٍض كندي

 1998 -  ...الية.عضو يف مركز تطبيق القانون العام يف املةائل اجلنائية وامل 
 1997 - ية شرفية... حمام.   

 

 مةواألوس الجوائز

 وسام امللك ليوبولد 
 

 الشخصية اتهتماماال

 

  جلمعية تنقلة الدشات املمبادرة يف عضوASBL ات وهدفها االجتماعي هو توفري استخدام الدش الربح اليت ال تبغى
 هم يف وضع هش؛ الذين لألشخاص

 ة عضو يف مجعيASBL Pétales   إعطاء صوت لألشخاص الذين يعانون من واليت هدفها االجتماعي اليت ال تبغى الربح
 وأهلهم؛ّلق اضطرابات التع

 واملوسيقى على أنواعها. الةينماو  املةرحو  صدقاءالتواصل مع األ    
 

 الصلة ذات أخرى وقائع

 

 

 
 


