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 السيرة الذاتية
 ثيلني :العائلة اسم

 كريسرت األول: االسم

 هانس األوسط: االسم

 ذكر الجنس: نوع

 7491كانون األول/ديسمرب  8 الميالد: تاريخ

 سويدي :الجنسية
 جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى :اإلقليمية المعايير
  :الثانوية الجنسية

 وجودها( حالة في(
      

 متزوج :االجتماعية الحالة
 القائمة‘/ألف’ القائمة

  ‘باء’
 ‘ألف’القائمة 

 السويديةاللغة األم:   اللغات
      مستوى متقدم الشفوية(  (     مستوى متقدم  : )املكتوبة( اإلنكليزية -
      مستوى أساسي الشفوية(  (     مستوى أساسي  : )املكتوبة(  الفرنسية -
      مستوى أساسي الشفوية(  (     مستوى أساسي  : )املكتوبة( األلمانية  أخرى لغات -

 (باألحدث)املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء  املؤهلاملؤسسة،  املؤهل،على تاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت
 خرىأ خاناتا لزم ملء إذ يُرجى االستنساخ واللصق -

80/5791 –  80/5790 
 كلية احلقوق يف هارفارد        املؤسسة: -
 .احلقوقماجستري يف  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

87/5709 – 80/5791 
 جامعة لوند    املؤسسة: -
  بكالوريوس يف احلقوق )ليسانس يف احلقوق( املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

 (باألحدث)مع البدء  معلومات أخرى العمل، اللقب الوظيفي، ، جهةالتاريخ :العملية الخبرة
 احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة  بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلايُرجى 
 الوقت الراهنحتى  - 87/5770
 حمكمة استئناف سكانيا و بيلكينجى يف ماملو  العمل: جهة -
 ستئناف أقدم )يف إجازة(قاضي ا اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -
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 الوقت الراهنحتى  - 81/1858
 جملس أوروبا  العمل: جهة -
  اإلنسان حلقوق األوروبية للمحكمة خمصص قاض اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

87/1880 – 51/1851 
 األمم املتحدة  العمل: جهة -
 املتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق جلنة يف عضو يفي:اللقب الوظ -
        :معلومات أخرى -

51/1883 – 80/1880 
 األمم املتحدة  العمل: جهة -
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة لدى خمصص قاض اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

87/1885 – 55/1883 
 االحتاد األورويب  العمل: جهة -
 صربيا بلغراد، القانونية، واملشورة السياسات مركز مدير اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

80/1888 – 80/1885 
 السويد اخلارجية، الشؤون وزارة  جهة العمل: -
 -ب شرقي أوروبا اإللكرتونية جنو  مبادرة) أوروبا شرق جنوب يف االستقرار معاهدة رئيس اللقب الوظيفي: -

eSEEUROPE) 
        :معلومات أخرى -

80/5770 – 83/1888 
 األمريكية املتحدة الواليات وحكومة األورويب االحتاد  جهة العمل: -
 اإلعالم وسائلل العليا التنظيمية اهليئة) واهلرسك البوسنة يف املستقلة اإلعالم للجنة العام املدير اللقب الوظيفي: -

 (البالد يف
   :معلومات أخرى -

87/5779 – 81/5770 
 اإلحتاد األورويب  جهة العمل: -
 واهلرسك البوسنة يف الدستورية املؤسسات إنشاء مشروع فريق قائد اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

58/5775 – 58/5770 
 حكومة السويد  جهة العمل: -
 العدل وزارة يف دولة وزير اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -
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87/5778 – 80/5770 
 حمكمة استئناف سكانيا و بيلكينجى يف ماملو  جهة العمل: -
 قاضي استئناف اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

87/5700 – 83/5700 
 حكومة السويد  جهة العمل: -
 (الدولية شعبةال) العدل وزارة يف نوينقا مستشار اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

80/5700 – 51/5707 
 حمكمة استئناف سكانيا و بيلكينجى يف ماملو   جهة العمل: -
 قاضي استئناف مساعد  اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

83/5791 – 80/5790 
 اف سكانيا و بيلكينجى يف ماملوحمكمة استئن   جهة العمل: -
 كاتب قانوين   اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

89/5791 – 81/5791 
 حمكمة إقليم لوند    جهة العمل: -
 كاتب قانوين   اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

 :األخرى المهنية األنشطة
 إذا لزم ملء خانات أخرى يُرجى االستنساخ واللصق  -

83/5771 – 55/1855 
 اجملرمني تسليم وقانون احلدود أمن وقانون اخلاص، الدويل القانونو  املدين، القانون حول خمتلفة جلان رئيس  النشاط:

80/5709 – 87/5775 
 السويدية املسلحة للقوات اإلنساين الدويل لقانونا مستشار  النشاط:

87/5790 – 87/5775 
 من وغريها البيانات، محاية وقانون املدين، والقانون االجتماعي، التأمني قانون حول خمتلفة جلان أمني   اط:النش

 اجملاالت القانونية                 
 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر

  وتعليقات املدرسية، والكتب ختصصية، دراسات  - 7
Sverige som rättsstat [Sweden and the rule of law - تيمربو(  1007 ستوكهومل القانون، وسيادة السويد( 

 (وشركاه رومثان ب. فرد) 7414 نيويورك،بروزيليوس(،  اندرس مع) السويدي القضائية اإلجراءات قانون
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 املواد )خمتارة(  - 1
FN:s MR-kommitté – i teori och praktik -  :9رقم  1070 – 1004، لة القانونيةاجمل ،ا  وتطبيق نظريا  جلنة حقوق اإلنسان ،

868-888 . 
Krigsförbrytartribunalen i Haag: Genomfört uppdrag eller kostsamt misslyckande? - ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة 

 616، 3رقم  1008 – 1001اجمللة القانونية،   ؟مكلف فشل أو منجزة مهمةهل كانت  :السابقة
 ؛(فميتكا نيمان كاترين مع") واهلرسك البوسنة يف السالم لعملية التنظيمية اإلعالم وسائل قوانني أمهية: القانون وسيادة عالماإل وسائل

 840-814، 3رقم  1000-7444اجمللة القانونية، 
 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية
 ةالدولي احملامني نقابة القضاة، منتدى رئيس نائب 1000-1007
 السويد ، Sällskapet för Domstolsforskning- القضائية لبحوثا مجعية رئيس 7441-7441
 واألوسمة الجوائز

 7416 الدراسية هارفارد بواس فرانكمنحة  – 7
 7418 الدراسية منحة فولربايت - 1
 7411 االستثنائية لوند جامعة جائزة - 3

 الشخصية االهتمامات
 والتنس لفواجلو  والتاريخ، األدب،

 


