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المسار المهني

تشونغ:العائلةاسم

هو-تشانغ األول:االسم

األوسط:االسم

َ  ذ ك رالجنس:نوع َ

١٩٦٧شباط/فرباير ١٧الميالد:تاريخ

كوري:الجنسية
آسيا/احمليط اهلادي:اإلقليميةالمعايير
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
القائمة ألف 

اللغة الكوريةاللغة األم: اللغات
ّ متقد ممستوىالشفوية)(ّ متقد ممستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية-
أساسيمستوىالشفوية)(أساسيمستوى: (املكتوبة)الفرنسية-
>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار: (املكتوبة)أخرىلغات-

)باألحدث(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء املؤهلاملؤسسة، املؤهل،على تاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

السنة)-(الشهر٢٠٠٥/ ٠٩–٠٤/٢٠٠٥
املقارن والعام، يف جامعة هونغ كونغمركز القانون املؤسسة:-
باحثأستاذ املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

السنة)-(الشهر٢٠٠٢/ ٠٦–٠٩/٢٠٠١-
قسم القانونكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية،املؤسسة:-
باحثأستاذ املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

السنة)-(الشهر١٩٩٣/ ٠٢–٠٣/١٩٩١-
ال القضائياملؤسسة:- التابع للمحكمة العليا يف كوريامعهد البحوث والتدريب يف ا
قاضاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

السنة)-(الشهر١٩٩١/ ٠٢–٠٣/١٩٨٩-
جامعة سيول الوطنيةاملؤسسة:-
امتحان احملامني الكوريني الثاين والثالثنيّ   خر يج و ،املاجستري يف القانون الدويلاملؤهالت) احلاصل عليها:املؤهل (-
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السنة)-(الشهر١٩٨٩/ ٠٢–٠٣/١٩٨٥-
جامعة سيول الوطنيةاملؤسسة:-
إجازة يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

)باألحدث(مع البدء رىمعلومات أخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 
السنة)-(الشهرإلى اليوم–٠٨/٢٠١١-
)كمة اخلمري احلمرا حم(الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، العمل:جهة-
ع لألمم املتحدةبقاض دويل تااللقب الوظيفي:-
الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبودياعضو :معلومات أخرى-

اكم كمبودياحملدوائر االستثنائية اليفعضو جلنة القواعد والقواعد اإلجرائية 

السنة)-(الشهر٢٠١١/ ٠٨–٠٣/٢٠١٠-
كوريامجهوريةيفالقضائيةالسلطةالعمل:جهة-
العليااحملكمةيف قاضاللقب الوظيفي:-
والقضايا، األوىلالدرجةحماكميف نائيةالقضايا اجلأحكاميف االستئنافقضاياعنمسؤول:معلومات أخرى-

باالنتخاباتاملتعلقةاجلنائية

السنة)-(الشهر٢٠١٠/ ٠٢–٠٣/٢٠٠٨-
كورياجلمهوريةوالتجارةاخلارجيةالشؤونوزارةالسلطة القضائية يف مجهورية كوريا، و العمل:جهة-
مستشار قانويناللقب الوظيفي:-
النمسافيينا،يفالدوليةاملنظماتلدىكورياجلمهوريةالدائمةالبعثةإىلَ رسل  ُ أ  :معلومات أخرى-

السنة)-(الشهر٢٠٠٨/ ٠٢–٠٣/٢٠٠٤-
هورية كورياالسلطة القضائية يف مجالعمل:جهة-
العليااحملكمةيف قاضاللقب الوظيفي:-
، وعن                 األوىلالدرجةحماكميف نائيةالقضايا اجلأحكاميفاالستئنافقضاياعنمسؤول:معلومات أخرى-

كوريايفالعليااحملكمةيفاالستئنافقضايايفالقضائيةثو البح

السنة)-(الشهر٢٠٠٤/ ٠٢–٠٣/١٩٩٦-
السلطة القضائية يف مجهورية كورياالعمل:جهة-
حمكمة حملية قاض يف اللقب الوظيفي:-
واملدنيةنائيةاجلقضاياالعنمسؤول:معلومات أخرى-

السنة)-(الشهر١٩٩٦/ ٠٢–٠٣/١٩٩٣-
كورياجلمهوريةالدفاعوزارةو ، السلطة القضائية يف مجهورية كورياالعمل:جهة -
الكوريةاجلويةللقواتالتابعةالعسكريةاحملكمة، قاضاللقب الوظيفي:-

نائيةاجلقضاياالعنمسؤول:معلومات أخرى
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:األخرىالمهنيةاألنشطة
لء خانات أخرىُ                             ي رجى االستنساخ واللصق إذا لزم م-
السنة)-(الشهر٢٠١١–٢٠٠٧-

:ال القضائيأستاذ حماضرالنشاط التابع للمحكمة العليا يف كوريامعهد البحوث والتدريب يف ا
 وويلزلرتاإجنيفواجلنائيةاملدنيةاإلجراءاتقواعدتعليم
السنة)-(الشهر٢٠٠٨–٢٠٠٥-

:املوحدةكورياقواننييفالبحوثجلنةعضوالنشاط
الصناعيكايسونجمعاملدنيةاإلجراءاتقواعدشروعمصياغة

التجاريةمركز كايسونج لتسوية املنازعاتإلنشاءحبوث
بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر

٠٢/٢٠١٤دونغا،شني،"اإلنسانحلقوقاآلسيويةاحملكمة"إنشاء
معهد،٢٠١٣-٢٠١٢العامليةالقانونيةالقضايا،"الوطنيةالتشريعاتمقابلالدوليةالعدالة: املتحدةالتابعة لألمماملختلطةاحملكمة"

٢٠١٣ية، يف كوريا التشريعالبحوث
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

القانون،كليةمندسونريتشار . سويليام،Asia Law Talk،"الدوليةاجلرائمحماكمةيفاملختلطةاحملاكمتواجههااليتالتحديات"
١٠/٢٠١٣

العملجلنةو االستثنائيةوالدوائراالستثنائية،الدوائرموروثاتخمتلفة حول نظروجهات،"االستثنائيةالدوائريفالدويلالفقه"
١٢/٢٠١٢اإلنسان،حلقوقالكمبودية

األمحرالصليب،اإلنساينالدويلالقانونيف صيفية دورة،"يةالدولاجلنائيةاحملاكمقبلمنالدويلاإلنساينلقانوناوتطبيقاستخدام"
٠٧/٢٠١٢الكوري،
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
ال يوجد
واألوسمةالجوائز
ال يوجد

الشخصيةاالهتمامات
املسلحةالنزاعاتيفوخاصةاجلنائية،القضايايفواألطفالللنساءاإلنسانحقوقمحاية
الصلةذاتاألخرىقائقالح

٠٢/٢٠١٤، هونغ كونغالتشريعات الوطنية"، جامعة مدينة مقابلالدوليةالعدالة: املتحدةلألممالتابعة املختلطةاحملكمة"عنحماضرة
لس خطاب ٠٥/٢٠١٣،"الدوليةاجلنائيةواحملكمةاملتحدةألممالتابعة لاخلاصةاحملاكم"كوريا،جلمهوريةالوطينأمام ا
"،لتطبيق القانون اإلنساين الدويل يف احملاكمات الصورية التعليميةاحلادية عشرةمسابقة الصليب األمحر "من يف الدورة النهائيةمشاركة

٠٣/٢٠١٣، الصليب األمحر هلونغ كونغو ،للصليب األمحر الدوليةاللجنةاليت تنظمها 


