
 ) فرنسا(فنكلشتاين، جيل 

]بالفرنسية: األصل[  

  السرية الذاتية

  رئيسيمستشار 

  . فارسدرجةوسام الشرف من ،  شارانت-قاطعة بواتواإلقليمي مل احملاسبة ديوان

  األنشطة املهنية

  .شارك يف مجيع أعمال ودورات جلنة امليزانية واملالية  ٢٠٠٨أبريل /منذ نيسان

عضواً يف  سيساانتخبته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األ  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣
  .جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية

 الدائرة –مقرر التعليم املشترك بني االختصاصات القضائية   
  . تقرير عن تنظيم الرعاية–السادسة حملكمة احملاسبة 

 -قاطعة بواتومل ديوان احملاسبة اإلقليمياء على طلبه إىل بن عاد  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١
 عضو يف فريق الديوان املعين – مستشار رئيسي -شارانت 

  .الدوائر اإلقليمية للديوان/ باملستشفيات

 ٣٠ -٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١
  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

  :ملحق قضائي

يناير /نون الثاين كا١من (ملحق باحملكمة الكلية ملدينة تور 
  .)٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٣

 إىل ٢٠٠٣يوليه / متوز١من (حمكمة بواتييه الكلية يف نائب 
اجلمهورية  وكيل نيابة - )٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

جرائم املرور، القضايا املدنية، قضايا املخدرات، القضايا (
  .، ممثل اإلدعاء يف احملاكمات)العسكرية

  . إىل رتبة املستشار الرئيسيترقى  ٢٠٠٢عام 

  .مقرر اللجنة الوطنية آلداب املهنة باخلدمة العامة  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١

  . شارانت-  يف ديوان احملاسبة اإلقليمي ملقاطعة بواتوعين  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١

ديوان احملاسبة اإلقليمي يف وىل  مستشارا من الدرجة األعين  -١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢
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  . با دي كاليه- ملقاطعة نور   ١٩٩٩أغسطس / آب٣١

وقع عليه االختيار للدورة اخلارجية للمستشارين التابعني لديوان   ١٩٩٦يوليه / متوز١١
 كان ترتيبه األول بني املستشارين من -احملاسبة اإلقليمي 

  .الدرجة األوىل

  -١٩٩٥يوليه / متوز١

  ١٩٩٦أغسطس / آب٣١

الضمانات .  اإلدارة الوطنية– التحقيق اإلقليمي رئيس فريق
 اإلدارة العامة للجمارك -القطاع الصناعي واخلدمات؛

 ١٩( مكتب الربيد مبدينة رين –والضرائب غري املباشرة 
  . حمققا٧٠، )مقاطعة

  -١٩٩٣يوليه / متوز١

  ١٩٩٥يونيه / حزيران٣٠

عب دارة املهام اخلاصة يف باريس بصفته رئيسا لشإلملحق 
، )٥٦(، وأوريل ولوريان )٦٧(، وستراسبورغ )٠٢(الوون 
  ).٦٦(وبراد 

يونيه /فرباير إىل حزيران/شباط
١٩٩٣  

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

فرباير / شباط-١٩٩١  عامأواخر
١٩٩٣   

 اإلدارة اإلقليمية املشتركة – رئيس دائرة الشؤون القانونية
  . الدعاوى القضائية–للجمارك مبدينة نانت 

 كانون -١٩٨٨سبتمرب / أيلول١
  ١٩٩١ديسمرب /األول

 مراجعة حسابات الشركات، – مركز شوليه -مفتش مجارك 
  .إعادة التوطني الصناعيواملسائل الزراعية، و

 ٣١ -١٩٨٥سبتمرب / أيلول١
   ١٩٨٨أغسطس /آب

 اإلدارة اإلقليمية يف رواسي، مكلف مبراجعة –رك مفتش مجا
  .العمليات التجارية الدولية

 ٣١ -١٩٨٤سبتمرب / أيلول١
   ١٩٨٥أغطس /آب

  .٣٧ الدفعة –املعهد الوطين للجمارك 

  . أجنيه– مكتب األستاذ غوتييه –حمامي حتت التمرين    ١٩٨٣ و١٩٨٢عاما 

  األنشطة التعليمية اإلضافية

عام  إىل ١٩٩٠  عاممن) جممع شوليه( كلية احلقوق مبدينة أجنيه -دورة يف القانون اجلنائي 
جممع شوليه، وخالل نفس الفترة يف معهد اللغات األجنبية (، ودورة يف القانون التجاري ١٩٩٣
 ؛)التطبيقية

 ١٩٩٨اما ع(حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك مبدرسة احملامني املبتدئني مبدينة ليل و
 ؛)١٩٩٩و
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حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك والقانون اجلنائي املايل مبركز التدريب املهين و
 ؛)١٩٩٩ و١٩٩٨عاما (للمحامني مبدينة ليل 

 املعهد اإلقليمي لإلدارة مبدينة ليل -العامةاخلدمة  شؤون السوق وتفويض سلطاتدورة يف و
 ؛)١٩٩٧/١٩٩٩(

 -العامة اخلدمة  شؤون السوق وتفويض سلطاتبنائية املتعلقة حماضرات يف القضايا اجلو
 إىل السنة ٢٠٠١/٢٠٠٢من السنة األكادميية (كلية احلقوق، جامعة بواتييه، املاجستري، املرحلة الثانية 

  ؛)٢٠٠٩/٢٠١٠

 للطالب يف املرحلة –ودورة يف اإلدارة املالية وإدارة حسابات الدولة اتمعات اإلقليمية 
 السنة األكادميية – كلية احلقوق يف بواتييه –ة من املاجستري يف القانون واإلدارات العامة الثاني

٢٠٠٩/٢٠١٠. 

 املنشورات والدورات العامة

Droit douanier et politique agricole commune (Revue du Droit Rural 1991)  

L’audit douanier (in Colloque de l’IRA de Nantes / les 20 ans de l’IRA 

Cours de droit pénal général - polycopié Faculté de droit d’Angers 

Eléments de contentieux pénal des marchés et délégations ).قيد اإلعداد للنشر بالكلية (  

La formation continue des agents de la fonction publique de l’Etat - Publication du 
Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics 2008 (travail collectif) – 
Cour des comptes 

Marchés négociés et délit de favoritisme : les risques in Revue Contrats publics janv. 
2009 

Le délit de favoritisme : quel avenir ? in Revue Contrats publics février 2009 

L’audit de performance – Rencontres Droit et Gestion Publique – Faculté de droit de 
Poitiers (9 fév. 2010) 

  األنشطة املهنية األخرى

) الدائرة السادسة يف حمكمة احملاسبة(مقرر لدى التعليم املشترك بني االختصاصات القضائية 
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٧فرنسا، بشأن تنظيم الرعاية يف 

 ؛)٢٠٠٦/٢٠٠٩(يف حمكمة احملاسبة عضو يف فريق املستشفيات و

 ؛ )٢٠٠٦عام (اخلدمة العامة، مقرر جلنة التحقيق يف تكاليف وأداء و

  ؛)٢٠٠٥عام  إىل أواخر ٢٠٠١من عام (مقرر اللجنة الوطنية آلداب املهنة باخلدمة العامة و

 ؛)٢٠٠١عام (النتخابية مقرر اللجنة املعنية حبسابات احلملة او

عام  إىل ١٩٨٨من عام  - رابطة أصحاب األعمال-يف شوليهومستشار يف حمكمة العمل 
١٩٩٢.  
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  سيسااألالتعليم 

، جامعة بواتييه ومعهد العلوم القانونية )الوظائف القضائية(درجة املاجستري يف القانون اخلاص 
 يف بواتييه؛

 جتماعي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة نانت؛دبلوم الدراسات العليا يف القانون االو

 .٣٧ املعهد الوطين للجمارك، الدفعة وطالب سابق يف

_______________  


