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 ذاتيةسيرة  
 

 الزياني دةـ: مجي الكامـلاإلسم  -

 الحالة العائلية : متزوجة وأم لطفلين. -
 .شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة القانون المدني :العلمي المؤهل -

 : تدريس مادة القانون بمؤسسة دار الحديث الحسنية. المهام العلمية -

األعلى لمراقبة مالية     المهام االستشارية: مستشارة قانونية بالمجلس  -
 األوقاف العامة.

 

 التجربة المهنية واإلدارية: 

   مابوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المنازعات بمصلحة متصرفة 
 .0220يناير  15و  0222ماي  3 بين

  رئيسة مصلحة مراقبة العقود وااللتزامات بوزارة األوقاف والشؤون
 .0222 يونيو 32و  0220يناير  11اإلسالمية ما بين 

  رئيسة مصلحة الدراسات القانونية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
  .0221غشت  7و  0222فاتح يوليوز ما بين 

  رئيسة مصلحة الدراسات والتحليل بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .0222وأبريل  0222فبراير  22 مابين

  ماي  12لحديث الحسنية منذ بمؤسسة دار اأستاذة التعليم العالي مساعدة
0222. 
  15مستشارة قانونية بالمجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة منذ 

 .0212يوليوز 
 

 
 والعلمية اإلدارية األنشطة 

 .0225و   0220عضو لجنة األكرية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ما بين  -

 .0225مشروع مدونة األوقاف منذ إعداد لجنة عضو  -

 (.0225لجنة االستثمار بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )يناير عضو  -
 (.0221الوطنية للتعليم العتيق)فبراير  ةعضو اللجن -
لوزارة األوقاف والشؤون  انتقاء متصرفي اإلدارات المركزية نالجعدة عضو  -

 اإلسالمية.
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.بامتحانات الكفاءة المهنية  عدة لجانعضو  -
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ممثلة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمركز الوطني للمرأة والتنمية  -
 (.0223)دجنبر 

ممثلة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الملتقى الوطني للنهوض بأوضاع  -
 (. 0225المرأة )فبراير 

عن مؤسسة دار الحديث العلمية لمجلة الواضحة الصادرة  عضو اللجنة -
 الحسنية.

 

 التكوين والتداريب 

 األلمانية منظم من طرف مؤسسة كونراد أدناورتكوين في المنهجية والبحث  -
 .(1222طنجة )
 األلمانية منظم من طرف مؤسسة كونراد أدناورتكوين في المنهجية والبحث  -
  .(0225مراكش)

- Formation sur « La gestion de carrière et développement des compétences 

au féminin » organisée par l’ENA et  l’ISA (Mars – Avril 2004).     
-Formation sur « Les techniques opérationnelles de simplification » 

organisée par l’ISA en collaboration avec l’ENA de Paris et l’institut des 

simplifications (Mai 2004). 

 

 .0225أبريل  المسطرة المدنيةتكوين في  -
 .0221ماي تكوين في المنازعات العقارية  -
 

 األجنبية اتــاللغ 

 الفرنسية  -
 اإلسبانية -
 


