
  بيان السرية

  موديست مارتينو: االسم

  بريا: النسب

  :الدراسة االبتدائية

  )الكامريون(مدرسة كوسريي العمومية : 1977 - 1972

  )مجهورية إفريقيا الوسطى(مدرسة نوتر دام دافريك ببانغي: 1978 - 1977

  :الدراسة الثانوية

  ثانوية ليسي دي مارتري ببانغي: 1986 - 1978

  :الدراسة اجلامعية

  شعبة القانون جبامعة بانغي: 1989 - 1986

  :التدريب املهين

  املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء، بانغي، قسم القضاء: 1991 - 1989

  :الشهادات

  )1977(شهادة الدروس االبتدائية األولية بالكامريون  •

   ببانغي1982شهادة دروس السلك األول يف  •

  )1986 (4شهادة البكالوريا من صنف أ •

  )1989(ة اإلجازة يف القانون اخلاص شهاد •

 1992شهادة إمتام دروس السلك الثالث باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء يف  •

  :النشاطات املهنية

  وكيل أول للمدعي العام باحملكمة العليا لبانغي: 1996مارس / آذار- 1995يناير /كانون الثاين •

  مهورية لدى احملكمة العليا لبانغاسومدعي عام اجل: 1997يوليو / متوز- 1996مارس /آذار •

  نائب أول لرئيس احملكمة العليا لبانغي: 1998أبريل / نيسان- 1997يوليو /متوز •

  مدعي عام اجلمهورية لدى احملكمة العليا ببانغي: 2000يناير / كانون الثاين- 1998أبريل /نيسان •

  غرفة االجتماعية مبحكمة االستئناف ببانغيمستشار ثاين بال: 2000 كانون األول - 2000يناير /كانون الثاين •

  مدعي عام ثاين لدى حمكمة االستئناف ببانغي: 2002فرباير / شباط- 2000ديسمرب /كانون األول •

  مدعي عام لدى حمكمة االستئناف ببوار: 2005سبتمرب / أيلول- 2002فرباير /شباط •

  ستئناف ببانغيمدعي عام لدى حمكمة اال: 2011يوليو / متوز- 2005سبتمرب /أيلول •

  مدير عام الدوائر القضائية: 2011منذ أيلول  •

  :نشاطات أخرى

  عضو اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان •

  مستشار قانوين مناوب هليئة األطباء واجلراحني وأطباء األسنان والصيادلة •



  قاضي باحملكمة العليا •

  :احللقات الدراسية

 باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء 1995يونيو /حزيرانمايو إىل / أيار3من " اإلدارة"حلقة دراسية حول  •

  )بانغي(

نظمتها مدرسة القضاء البحري للواليات املتحدة " القضاء العسكري وحقوق اإلنسان"حلقة دراسية حول  •

  األمريكية ببانغي

رب ديسم/ كانون األول2أكتوبر إىل / تشرين األول30من : القضاء اجلنائي األمريكي"حلقة دراسية حول  •

  . بالواليات املتحدة األمريكية1995

 2002أكتوبر / تشرين األول18سبتمرب إىل / أيلول23من " محاية حقوق اإلنسان"حلقة دراسية حول  •

  )فرنسا(باملدرسة الوطنية لإلدارة بباريس 

ة واملالية يف تبييض األموال واملخالفات االقتصادي"التدريب األفقي للقضاة وأطر وزارات االقتصاد و املالية حول  •

 بربازافيل 2010مارس / آذار26 إىل 22املنظم من طرف منظمة تنسيق قانون األعمال بإفريقيا من " القانون

  )الكونغو(

سبتمرب / أيلول24 إىل 13من " األشكال اجلديدة للجرمية الدولية يف إفريقيا الغربية والوسطى"دورة تدريبية حول  •

  )كوت ديفوار( بغران باسام 2010

  :الة العائليةاحل

  أعزب خبمسة أطفال •

  :الوضعية العسكرية

 89.02.1082أمت اخلدمة العسكرية، رقم الشارة  •

  :األومسة

  )2004(وسام االستحقاق جلمهورية إفريقيا الوسطى بدرجة فارس  •

  )2006(وسام التقدير جلمهورية إفريقيا الوسطى بدرجة ضابط  •

  )2009(جة ضابط وسام االستحقاق جلمهورية إفريقيا الوسطى بدر •

  :اهلوايات

  املطالعة والرياضة

  

 2001أغسطس / آب31بانغي يف 

  

  موديست مارتينو بريا


