
  )إيطاليا(سي، أوغو يس
]باإلنكليزية: األصل[  

  السرية الذاتية

  التعليم والتدريب

  .حماسب عمومي معتمد   حىت اآلن١٩٩٣منذ عام 

مبا ( املدرسة العليا لالقتصاد واملالية –ماجستري يف جمال امليزانية واملالية   ١٩٩٠ – ١٩٨٩
  ).ث النوويةيف ذلك فترة تطبيقية من ثالثة أشهر باملعهد الوطين للبحو

  . املدرسة العليا لالقتصاد واملالية–ماجستري يف القانون اإلداري       ١٩٧٨ – ١٩٧٧

  ".La Sapienza" جامعة روما –شهادة يف االقتصاد واملالية   ١٩٧٥

. ل – املعهد التقين التجاري - )حماسب وخبري جتاري(دبلوم دراسي   ١٩٦٦
  ).روما( -لوزايت

  اخلربة العملية

  .مدير إدارة وكالة الفضاء اإليطالية   حىت اآلن٤/٢٠١٠منذ 

مستشار لشؤون املالية وامليزانية يف مكتب (مدير عام يف وزارة الثقافة   ٣/٢٠١٠ – ٢٠٠٧
  ).الوزير

يف " التدخالت العامة يف االقتصاد" املدير العام ومدير مصلحة نائب  ٢٠٠٧ – ١٩٩٧
  هيئة التفتيش– اليةوزارة االقتصاد وامل(مكتب احملاسب العام للدولة 

  ).العامة للشؤون االقتصادية

 –وزارة االقتصاد واملالية (مكتب احملاسب العام للدولة يف رئيس شعبة   ١٩٩٧ – ١٩٨٧
 شعبة السياسات العلمية -  العامة للشؤون االقتصاديةهيئة التفتيش

  ).والفضائية، واالتصاالت السلكية والالسلكية والصناعة واالبتكار

 - وزارة االقتصاد واملالية(مكتب احملاسب العام للدولة يف رئيس قسم   ١٩٨٧ – ١٩٧٩
  ). شعبة العالقات الدولية-  العامة للشؤون االقتصاديةهيئة التفتيش

 العامة للشؤون هيئة التفتيش - وزارة االقتصاد واملالية(مستشار مبتدئ   ١٩٧٩ – ١٩٧٧
  ). شعبة العالقات الدولية- االقتصادية

  ).شؤون املوظفني والشؤون العامة( وزارة السياحة –سكرتري أول   ١٩٧٧ – ١٩٧٠
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  اخلربة املهنية

عضو جملس مراجعي احلسابات يف الشركات العامة واخلاصة    حىت اآلن٢٠٠٦منذ عام 
  .)املؤسسات العلمية(

يف قطاع الفضاء (رئيس جملس مراجعي احلسابات يف الشركات اخلاصة    حىت اآلن٢٠٠٤منذ عام 
  .)االتصاالت السلكية والالسلكيةو

مدرس مشرف على دورات تدريبية للموظفني يف وزارة االقتصاد   ٢٠٠٤ – ٢٠٠١
  .واملالية

  . باريس–مراجع حسابات بديل لدى احتاد أوروبا الغربية   ١٩٨٩ – ١٩٨٧

  .عضو يف جملس مراجعي احلسابات يف املستشفيات   حىت اآلن١٩٨٧منذ عام 

  . املدارس الثانوية يفساباتاحلجملس مراجعي عضو يف   ١٩٨٧ – ١٩٧٧

  اخلربة الدولية

ونائب رئيس (عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية   ٢٠١٠ – ٢٠٠٨
  .)٢٠٠٩اللجنة يف عام 

  .رئيس جلنة االشتراكات املقررة التابعة لألمم املتحدة    ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠

  .شتراكات املقررة التابعة لألمم املتحدةنائب رئيس جلنة اال    ١٩٩٩ – ١٩٩٤

  .عضو جلنة االشتراكات باألمم املتحدة    ١٩٩٨ -١٩٩٠

شارك يف الوفد اإليطايل إىل املؤمترات العامة وجمالس اإلدارة التابعة   ٢٠٠٠ – ١٩٧٨
 وما ١٩٨٧عام (الفضاء األوروبية وكالة : ةللمنظمات الدولية التالي

األعوام من ( العامة لألمم املتحدة، اللجنة اخلامسة  واجلمعية- )بعده
مؤمتر لوكسمبورغ املعين بالرباءات األوروبية  و- )٢٠٠٠ إىل ١٩٧٩

مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبلدان النامية غري  و- )١٩٨٥عام (
مؤمتر األمم املتحدة املعين بالعقد الثالث  و- )١٩٨٩عام (الساحلية 
محاية برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن اتفاقية  و- )١٩٨٤عام (للتنمية 

 -)١٩٨٥ و١٩٨١ و١٩٧٩أعوام (البحر األبيض املتوسط من التلوث 
 األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األونكتاد اخلامس والسادس يمؤمترو
مؤمتر األمم املتحدة لتسخري العلم  و- )١٩٨٣ و١٩٧٩عاما (

اهليئات التابعة لالحتاد ، و)١٩٧٩ام ع(والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
جلنة املساعدة (األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

األعوام من اإلمنائية، الفريق الرفيع املستوى املعين بالسلع األساسية 
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منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  و- )١٩٨٧ إىل ١٩٧٨
 – )١٩٨٧إىل  ١٩٨٣األعوام من (ية والصندوق الدويل للتنمية الزراع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية و -) ١٩٨٠ إىل ١٩٧٨(واليونسكو 
  .)١٩٨٣ إىل ١٩٧٨األعوام من (

مندوب عن إيطاليا يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمنظمات الدولية   ١٩٨٧اعتباراً من عام 
 - )١٩٩٠ إىل ١٩٨٧األعوام من ( األوروبية ءوكالة الفضا: ةالتالي
عام (املنظمة األوروبية للبحوث الفلكية يف نصف الكرة اجلنويب و

 رئيس جلنة ٢٠٠١ إىل ١٩٩٧  من عام، يف الفترةوما بعده ١٩٨٧
األعوام من (متوسطة املدى  األورويب للتنبؤات اجلوية  واملركز- )املالية

األعوام  (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية و- )١٩٩٠ إىل ١٩٨٧
األعوام من (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  و- )١٩٩٦ إىل ١٩٨٣من 

 ١٩٨١األعوام من (مكتب الرباءات األورويب  و- )١٩٨٧ إىل ١٩٨١
االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة  و- )١٩٨٧إىل 

  .)١٩٨٨ إىل ١٩٧٨األعوام من ) (الغات(

  املهارات والكفاءات احلاسوبية

  .)باوربوينت وإكسيل ووورد الربيد اإللكتروين(ها عرفة باألدوات الرئيسية واستخدامم

  املهارات اللغوية

  اللغة األم  اإليطالية
  .قادر على التحدث والقراءة والكتابة بكلتيهما بطالقة  اإلنكليزية والفرنسية

  .قدرة حمدودة على التحدث ا لكن يقرأها ويكتب ا بسهولة  اإلسبانيةو

عاما (املدرسة العليا لإلدارة العامة (دورة دراسية يف اللغة اإلسبانية 
  .)١٩٨٨و١٩٨٧

  
__________________  


