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 مقاطعة هونان، الصين  مكان الميالد>

 الصينية  الجنسية>
 طفلالحالة االجتماعية> متزوج وله 

 

 خبرة العمل

 نائب األمين العام، منظمة آلكو    -م 4242

 هولندا ،السفارة الصينية في المستشار  م4242 –م 4238

، وزارة الشؤون قسم المعاهدات والقانونفي  السكرتير األول م4238 –م 4234
 الخارجية، جمهورية الصين الشعبية

 الواليات المتحدة األمريكية ،السفارة الصينية في السكرتير األول م4234 –م ;422

قسم المعاهدات والقانون، وزارة الشؤون في  السكرتير األول م ;422 –م :422
 الشعبية الخارجية، جمهورية الصين

قسم المعاهدات والقانون، وزارة الشؤون ، مدير شعبة القانون البيئي م:422 –م 4226
 الخارجية، جمهورية الصين الشعبية

 السفارة الصينية، هولندافي  السكرتير األول م4225 –م 4222



نائب مدير شعبة القانون الدولي العام، قسم المعاهدات والقانون،  م;;;3 –م 8;;3
 الشؤون الخارجية، جمهورية الصين الشعبيةوزارة 

قسم المعاهدات والقانون، وزارة  في السكرتير الثالث، الممحق، م8;;3 –م 3;;3
 الشؤون الخارجية، جمهورية الصين الشعبية

 الصين جمهورية ووهان، العادية، هواتشونغ جامعةالمعمم،  م::;3 –م 7:;3
 الشعبية

 التعليم

 م3;;3 –م ::;3، والقانون السياسية لمعموم الصين جامعة ،الماجستير في القانون .3
 م7:;3 –م 3:;3، العادية هواتشونغ جامعةالبكالوريوس )في المغة اإلنجميزية(،  .4

 

 األنشطة الرئيسية المتعددة األطراف

 المتحدة األمم في اتفاقية 35-32في مؤتمر األطراف  ينالصيني أحد أكبر المفاوضين -
 المناخ تغير بشأن اإلطارية

 المتحدة األمم في اتفاقية الثاني عشر في مؤتمر األطراف ينالصيني أحد أكبر المفاوضين -
 المناخ تغير بشأن اإلطارية

 المتحدة األمم في اتفاقية التاسع في مؤتمر األطراف ينالصيني أحد أكبر المفاوضين -
 المناخ تغير بشأن اإلطارية

 4229 المناخ تغير بشأن ابيك إعالن في الصينيين المفاوضين رئيس -



 اإلنساني لمقانون العرفية لقواعدا حول األحمر لمصميب الدولية المجنة مناقشة في المشاركة -
 الدولي

في الدولية  لمائيةري المجاا امدستخا نوقان حول اتفاقية المتحدة األمم مؤتمر في المشاركة -
 لمالحيةا رغي اضرألغا

 في التصرف أمان بشأن المشتركة االتفاقية العتماد الدبموماسي المؤتمر في المشاركة -
 المشعة النفايات في التصرف وأمان المستهمك الوقود

 

 المنشورات الرئيسية

 النشر دار ،م4222 يوليو الصينية،ممغة ب ،"الخارجي الفضاء قانون" في كتاب مساهمال .3
 .الصين ،قينغداو

 ،م7;;3 الصينية، بالمغة ،(التاسعة الطبعة" )العام الدولي القانون أوبنهايم " كتاب محرر .4
 .الصين ، الصينية الموسوعات نشر دار

 الموسوعة نشر دار ، م8;;3 الصينية، بالمغة المختصرة، الصينية الموسوعة ،في مساهمال .5
 .الصين الصينية،

 

 اللغات

 المغة الصينية )المغة األم(، المغة اإلنجميزية


