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ّرئيسّالمجلسّالدستوري،ّلسي دّكمالّفنيشل

 ّ

 :الــشهــادات 

 ، الجزائرللقضاء وطنيةدبلوم من المدرسة ال -

 ليسانس في الحقوق  -

بأطروحة عن                فرنسا، –من جامعة بربينيون  ماستر في القانون المقارن -
  " تبييض األموال وانعكاسه على االقتصاد الوطني"

العالي للتسيير  معهدوراه الّدولة قـيد اإلعداد في قانون األعمال بالشهادة دكت -
  الجزائر -والتخطيط 

 ّمسارّالمهنيال: 

 وكيل الجمهورية، األخضرية، والية البويرة  -

  1979 –بجاية  وكيل الجمهورية، -

 نائب عام مساعد، جيجل -

    1980-تبسة ، عامنائب  -

 1982-أم البواقي، عامنائب  -

   1993-ليا ـتشار بالمحكمة العمس -



 1998- مستشار بمجلس الدولة -

 2014ديسمبر  - ولةفة الثانية بمجلس الدّ رئيس الغر -

 2014سمبر دي –ولة نائب رئيس مجلس الدّ  -

 2016- ولةبعنوان مجلس الدّ  ، ُمنتَخبالمجلس الدستوريعضو  -

 2019أفريل16ّّرئـيسّالمجـلسّالدستوريّمنذّ -

 :ّالنشاطاتّالعـلمية 

 اون بالمدرسة العليا للقضاءأستاذ متع -

حول مواضيع في  ي مؤتمرات علمية وطنية ودوليةحاضرات فة دراسات ومعدّ  -
 القانون الجزائي، العام واإلداري.

الدستوري في الجزائر خاصة من خالل الّدفع بحوث حول الولوج إلى القضاء  -
 بعـدم الدستورية.
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