
اب�ث أدت  � �  مور إل�ي �  أو�ني ة الدستور�ة ال�مني لدى كسف�ي  
ي  الشعب�ة الد�مقراط�ة الجزائ��ة الجمهور�ة

د�سم�ب  21 ��  
ة منصب تقلدت  .2021 ق شؤون مكتب مستشاري كب�ي ال�ش  

منصب شغلت ثم ،2021 د�سم�ب  إ� أغسطس من األدى�   
ي  الخارج�ة وز�ر مساعد نائب

ق  شؤون مكتب �� من األدى�  ال�ش  
منصب شغلت ذلك، قبل . 2021 ج��ل�ة  إ� 2020 اوت  

ك التنف�ذي للمكتب تنف�ذ�ة مديرة شؤون لمكاتب المش�ت  
ق آس�ا ووسط جنوب  وشؤون األدى�  ال�ش   

ي  إ� 2016 مايو  من
ي  البعثة رئ�س نائبة كانة ،2018 جان��

��  
إ� 2014 من .باألعمال القائم منصب تولت ثم ، كندا أوتاوا  

2016 ، نصف شؤون لمكتب التنف�ذ�ة المديرة منصب  شغلت  
ي  الجزء ي  البعثة رئ�س نائب منصب كذا و .الغرىب

سفارة ��  
ي  المتحدة الوال�ات 

2014 إ� 2011 الجزائرمن �� . 

اب�ث عملت � ي  إل�ي
�ة للموارد كمديرة واشنطن العاصمة �� ك التنف�ذي للمكتب  الب�ش شؤون لمكاتب المش�ت  

ق إدارة كمسؤولة  اإلدار�ة؛ للشؤون ال�تابة لوك�ل خاصة مساعدة و آس�ا ووسط جنوب  وشؤون األدى�  ال�ش  
ي 
ي  الجزء نصف شؤون مكتب �� �  و  .الغرىب ي  موظفة منصب اولهما الدولة، كاتب ف��ق  ضمن  وض�فتني

��  
كاتب لسف��ات واللوجست�ات  اإلعداد عن مسؤولة مساعدة وكذا الطوارئ وعمل�ات  االتصاالت  مركز  

 .الدولة

ي 
ي  إدار�ة كمستشارة عملت الخارج، ��

الوال�ات  لـبعثة الدول�ة الموارد إدارة  مسؤولة أب�ب، بتل  السفارة ��  
ي  للناتو  المتحدة

ي  إدار�ة مسؤولة ؛ بروكسل  ��
ي  العامة القنصل�ة  ��

ي  عامة خدمات  وكمسؤولة ؛ تورنتو  ��
��  

ي  القنصل�ة
�  المهن�ة تج��تها ابتدأت  و  .كونغ هونغ  �� ي  بجولتني

ي  ومار  سفارة ��
ي  العامة القنصل�ة و��

��  
 .كورا�او

اب�ث تحمل � ي  و مستشار وز�ر رتبة إل�ي
الجديرة للخدمة الرئاس�ة الرتبة  جائزة ع� تحصلت  2022 ��  

ي  ل�سا�س شهادة ع� متحصلة انها كما .بالتقدير
وقد .1987 عام بارنارد كل�ة من الس�اس�ة العلوم ��  

ي  عل�ا دراسات دورات  ع� حصلت
العامة والشؤون للمواطنة ما�س��ل  كل�ة من لدول�ةا العالقات  ��  

ا�يوز بجامعة وجة �ي  ،و بطالقة الفر�س�ة اللغة تتكلم .س�ي � � .ج دان�ال من م�ت أو�ني  


