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  نعمان جاللمحمد دكتور

  ١٩٤٣- أسيوط  -جمهورية مصر العربية :   الميالدتاريخو مكان
  :  الحاليةالوظيفة .١

   -الحضارات برنامج الدراسات الدولية وحوار ى علوالمشرف الدراسات االستراتيجية مستشار
  م٢٠٠٣ فبراير -  البحرين للدراسات والبحوثمركز

 : السابقةالوظائف .٢

   ٢٠٠٢ جامعة البحرين فبراير - الدراسات الدوليةمركزدير  منائب •
   ٢٠٠٢ يناير - ٢٠٠١ أكتوبر  واالقتصادي  وزير الخارجية للتخطيط السياسيمساعد •
  ٢٠٠١ سبتمبر - ١٩٩٨ مايو الصين مصر لدى سفير •
  ١٩٩٨ مايو - ١٩٩٥ أبريل باكستان مصر لدى سفير •
 ١٩٩٢ لمصر لدى الجامعة العربية منذ ديسمبر  الخارجية والمندوب الدائموزير مساعد نائب •

  ١٩٩٥ مارس -
 ١٩٩٢ ديسمبر - ١٩٨٩ لدى األمم المتحدة أغسطس المناوب مصر مندوب •

  ١٩٨٥-١٩٨١ الهند -مستشار السفارة المصرية بنيودلهي  •
  : الوظيفيالتدرج .٣

 ةاإلدار حيث عمل بديوان عام وزارة الخارجية في ١٩٦٥ بالعمل الدبلوماسي من التحق •
 نائب ومكتبالقانونية والمعاهدات، وإدارات المعلومات، واآلسيوية، والمعهد الدبلوماسي، 

  .رئيس الوزراء ووزير الخارجية في فترات مختلفة
 -الكويت - عمل في عدة سفارات لمصر بالخارج ومنها سفارات مصر في كل من األردنكما •

وفي الوفد الدائم لمصر لدى  ١٩٨٥-١٩٦٩من  النرويج والهند -اإلمارات العربية المتحدة
 ١٩٩٢ –١٩٨٧ المتحدة بنيويورك من األمم

 :الخبرة في شئون المنظمات الدولية .٤

  شارك في وفود مصر لعدم االنحياز ومنظمة المؤتمر اإلسالمي في الفترة من  •
 وفي وفود مصر لدى جامعة ١٩٩٢-٨٧ وفي وفود مصر لدى األمم المتحدة ١٩٨٧-٨١

 .١٩٩٥-٩٢ة الدول العربي

 .٨٩-٨٧مستشار وفد مصر الدائم لدى األمم المتحدة  •

 .٨٩-٨٧مندوب مصر في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة  •
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 .٨٩-٨٨نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة  •

 .٩٢-٨٧ممثل مصر لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  •

 .٩٢-٨٩مندوب مصر المناوب لدى األمم المتحدة وزير مفوض و •

 .٩٥-٩٢مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية  •

 .١٩٩٢-٨٧ممثل مصر لدى اليونسيف  •

 .١٩٩٠-١٩٨٨مفاوض رئيس لوفد مصر لإلعداد لقمة الطفولة  •

 .١٩٩٠وعضو وفد مصر لقمة الطفولة  •

-٩٢ت العمل العربي المشترك ممثل مصر لدى مجلس الوحدة االقتصادية العربية ومنظما •
١٩٩٥. 

  : المناصب في إطار الدبلوماسية الثنائية .٥

 .١٩٩٣-٩٥سفير مصر لدى باكستان  •

 .٢٠٠١-٩٨سفير مصر لدى الصين  •

 .٢٠٠٢-٢٠٠١مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي واالقتصادي  •

ب رئيس عصمت عبدالمجيد نائ. مستشار ورئيس قسم الشئون العربية واآلسيوية بمكتب د •
 .٨٧-٨٥الوزراء ووزير الخارجية المصري 

 .٨٥-٨١مستشار سفارة مصر في الهند  •

 .٧٩-٧٥سكرتير أول سفارة مصر في النرويج  •

 .٧٥-٧٤ اآلسيويةرئيس قسم الشئون  •

 .٧٣-٧٢قنصل مصر في الكويت ثم اإلمارات  •

 .٧٢-٦٩سكرتير ثالث سفارة مصر في األردن  •

  : العلميةالمؤهالت .٦

 القاهرة من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ١٩٦٥م سياسية عام  علوبكالوريوس •
  .بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف

 جيد بتقدير من كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ١٩٧٤ علوم سياسية ماجستير •
   .جداً مع مرتبة الشرف

 التوصيةمرتبة الشرف األولى مع  ب١٩٨٠ في العلوم السياسية جامعة القاهرة عام دكتوراه •
  . مع الجامعات األجنبيةبالنشر والتبادل

  : مؤلفات منهاعدة صدرأ: المؤلفات .٧

  .)١٩٧٤مركز الدراسات االستراتيجية باألهرام ( والثقافة في الصين السياسة .١
  .١٩٧٨الهيئة العامة للكتاب ) مشترك( في النرويج والنمسا الديمقراطية االشتراكية .٢
  ).١٩٨٧الهيئة القومية للكتاب ( متغير عالمحياز في  االنعدم .٣
  )١٩٨٧الهيئة العامة للكتاب ( المعاصرة مصر الفكرية في التيارات .٤
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  ).١٩٨٨مكتبة مد بولي  (واليابان بين الصين الصراع .٥
  ).١٩٩٣الهيئة العامة للكتاب ( وحقوق اإلنسان مصر .٦
  ).١٩٩٣ستراتيجية باألهرام مركز الدراسات اال( والتطبيق النظرية اإلنسان بين حقوق .٧
 -مركز البحوث والدراسات السياسية ( االنحياز في مفترق الطرق وعدم المصرية السياسة .٨

  ).١٩٩٤ جامعة القاهرة أغسطس - السياسية والعلومكلية االقتصاد 
/  باالشتراك مع المستشار - العامة وتطور عالقات مصر الدولية الحياة حرب أكتوبر على أثر .٩

  ).١٩٩٤ أكتوبر -الهيئة العامة للكتاب  (المتوليي مجد. د
مركز البحوث والدراسات ( لحقوق اإلنسان العربي الدول العربية والميثاق جامعة .١٠

  ).١٩٩٤ جامعة القاهرة أكتوبر - السياسية كلية االقتصاد والعلوم -السياسية 
تيجية باألهرام مركز الدراسات االسترا (المستقبلية الدول العربية والتحديات جامعة .١١

  .واإلنجليزية، باللغتين العربية )١٩٩٥مارس 
 الهيئة - المكتبة الثقافية( والممارسات الحديثة اإلسالمية البروتوكول بين التقاليد قواعد .١٢

  ).١٩٩٥كتاب لالمصرية العامة ل
  .٢٠٠١، أعيد طبعه عام )١٩٩٧ للكتاب العامةالهيئة ( مشترك - مصر هوية .١٣
  .اإلنجليزية باللغة ١٩٩٨ الهور باكستان - ميلي سانج.  لمصرية الهوية اديناميكية .١٤
  ).١٩٩٧ القاهرة - سلسلة اقرأ المعارفدار ( األمن العربي مستقبل .١٥
  ) الهيئة العامة للكتاب( في نصف قرن الباكستانية المصرية العالقات .١٦
 ١٩٩٨ الهور باكستان - ميلي سانج.   إطار دوليفي المصرية الباكستانية العالقات .١٧

  . باللغة اإلنجليزية-
  .)١٩٩٩ القاهرة - دار المعارف -سلسلة اقرأ ( العربي في مفترق الطرق العالم .١٨
  .)٢٠٠٠ القاهرة -الهيئة العامة للكتاب  (اإلنسان العروبة واإلسالم وحقوق مصر .١٩
  .٢٠٠٢ القاهرة - دار المعارف - أقرأ سلسلة" محرر" بعيون مصرية الصين .٢٠
   دراسة - تطور العالقات الدولية ضوء الوطني في  على ميثاق العملنظرة .٢١

  .٢٠٠٢ البحرين جامعة -من مطبوعات مركز الدراسات الدولية ) ١(رقم 
   دراسة - باللغتين العربية واإلنجليزية - البحرين السياسي في مملكة النظام .٢٢

   .البحرين جامعة - مطبوعات مركز الدراسات الدولية من) ٢(رقم 
    التقاليد اإلسالمية والمجتمع الحديثبينبلوماسية  والدالبروتوكول  .٢٣

  .)٢٠٠٣ - الهيئة المصرية العامة للكتاب(
 مؤسسة األهرام - واالستراتيجية السياسية الدراساتمركز (  الحوار الدوليدبلوماسية .٢٤

  .)٢٠٠٣ القاهرة -
  مشترك مع- والمنطقة العربية في إطار دوليالبحرين استراتيجية علي مملكة نظرة .٢٥

 .)٢٠٠٣- البحرين للدراسات والبحوثمركز(  -الدكتور محمد بن جاسم الغتم 



 4

 القاهرة - دار التحرير للطباعة والنشر -كتاب الجمهورية (تأمالت دبلوماسي  .٢٦
٢٠٠٤.( 

المؤسسة العربية للدراسات " األنصاري نموذجاً: الجديدة في الفكر العربيالواقعية " .٢٧
 .٢٠٠٤ - بيروت -والنشر 

 الكتاب -نظرة إستراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار دولي  .٢٨
) مركز البحرين للدراسات والبحوث( مشترك مع الدكتور محمد بن جاسم الغتم -األول 
 .م٢٠٠٤

 الكتاب - على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار دولي إستراتيجيةنظرة  .٢٩
 )مركز البحرين للدراسات والبحوث(حمد بن جاسم الغتم  مشترك مع الدكتور م- الثاني
 .م٢٠٠٥

 الكتاب -نظرة إستراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار دولي  .٣٠
 )مركز البحرين للدراسات والبحوث( مشترك مع الدكتور محمد بن جاسم الغتم -الثالث 
 .م٢٠٠٦

 الكتاب - العربية في إطار دولي نظرة إستراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة .٣١
) مركز البحرين للدراسات والبحوث( مشترك مع الدكتور محمد بن جاسم الغتم -الرابع 
 .م٢٠٠٧

 الكتاب -نظرة إستراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار دولي  .٣٢
) والبحوثمركز البحرين للدراسات ( مشترك مع الدكتور محمد بن جاسم الغتم -الخامس 
 .م٢٠٠٨

 الكتاب -نظرة إستراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار دولي  .٣٣
) مركز البحرين للدراسات والبحوث( مشترك مع الدكتور محمد بن جاسم الغتم -السادس 
 .م٢٠٠٩

مركز ) محرر مشترك(النظرية والتطبيق واآلفاق المستقبلية : البنوك اإلسالمية .٣٤
 .٢٠٠٩، ٢٠٠٨راسات والبحوث طبعتان البحرين للد

 الدار المصرية اللبنانية، القاهرة -اإلسالم والمسلمون في القرن الحادي والعشرين  .٣٥
٢٠٠٧. 

  :وباللغة اإلنجليزية أصدر
1. Egyptian National Identity, Sang e meel lahore, Pakistan, 1997. 
2. Egyptian-Pakistan Relations Sang e meel, lahore, Pakistan, 1998. 
3. Arab Dialogue with the World Sang e meel, lahore, Pakistan, 2005. 
4. Arab and Muslim Issues in a Changing World (Jointly) with Dr. Mohamed 

J.K. Al-ghatam, Bahrain Center for Studies and Research, Kingdom of 
Bahrain, 2005 and second edition 2007. 
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 عن العديد من المقاالت واألبحاث التي نشرت في مجالت مصرية وعربية ودولية فضالً هذا
  . العربية واإلنجليزيةباللغات
  :كاديمية وصحفيةأ أعمال

  المتحدةبالواليات FDUوجرسيني جامعة فيرلي ديكنز ب" الدوليةالعالقات" في محاضر أستاذ •
  .١٩٩٢-١٩٨٩ أعوام

-١٩٩٤ كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - "اسيةالدبلوم" في محاضر أستاذ •
١٩٩٥. 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤ مملكة البحرين - كلية الشرطة الملكية - "التنظيم الدولي"أستاذ محاضر في  •

 . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مملكة البحرين - محاضر في جامعة العلوم التطبيقية أستاذ •

  .٢٠٠٩-٢٠٠٥) لتنظيم الدوليمادة ا(أستاذ محاضر األكاديمية الملكية للشرطة  •
باكستان والواليات قاء المحاضرات في جامعات الهند وإل من الندوات والعديد في شارك •

  .والصينالمتحدة 
 في صفحات الرأي بجريدة األهرام المصرية وبمقال أسبوعي في جريدة منتظم شبه كاتب •

رة بجريدة الحياة اللندنية وله عدة دراسات ومقاالت منشو سنوات ٤ لمدة المصريةالجمهورية 
  .بمملكة البحرينوالوطن والوسط واأليام  وأخبار الخليج اإلماراتيةوأخبار العرب 

 ثقافات التي تصدرها جامعة البحرين يناير عن الهوية والتحديث في مجلةبحوث في عدة  نشر •
 ٢٨رقم  رواق عربي التي يصدرها مركز القاهرة لحقوق اإلنسان عدد ومجلة، ٢٠٠٣البحرين
 ،٢٠٠٤وحقوق اإلنسان عام اإلسالم ،  مصر والتحول الديموقراطيهويةعن  ٢٠٠٢شتاء 

 .ومجلة دراسات إستراتيجية التي يصدرها مركز البحرين للدراسات والبحوث

  :منهاالعديد من الندوات الدولية  في شارك

  ٢٠٠١ بكين - السياسي االستشاري للشعب الصيني المؤتمر"  الحضاراتحوار" -
  ٢٠٠٢ المتحدة اإلمارات العربية جامعة"  الخليجية مع جنوب آسياالعالقات" -
  ٢٠٠٢ الصين - شنغهاي - الدراسات الدولية معهد"  الدوليةالعالقات الثقافي في العامل" -
 ٢٠٠٣أغسطس - باكستان - كراتشي - الشرق األوسطفي القوي الخارجية دور"  -

 - إسالم أباد -لمنظمة المؤتمر اإلسالمي التحدي واالستجابة :  الوسطية المستنيرة -
 .٢٠٠٤ يونيه -وزارة الخارجية الباكستانية 

 بمعهد شنغهاي للدراسات -األمن والتعاون والتحديث : ٢١تحديات الطاقة في القرن  -
 .٢٠٠٤ يونيه -الدولية 

 .٢٠٠٤ أكتوبر -  جامعة أسيوط-اإلسالم والعرب حوار أم تصادم  -

 .٢٠٠٤ جامعة أسيوط نوفمبر -ح السياسي في الوطن العربي المجتمع المدني واإلصال -

 .٢٠٠٦ تونس، يناير - الجولة الرابعة -الحوار اإلسالمي الياباني  -

 .٢٠٠٦فبراير /  يناير- نيودلهي -األمن في غرب آسيا  -
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  :نظم ندوات وورش عمل وتدريب حول

 عمل تدريبية  ورش٤ -العالقات العامة والبروتوكول وإدارة الوقت والمؤتمرات  -
  . مركز البحرين للدراسات والبحوث- بالبحرين ٢٠٠٦

 باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -التنمية البشرية في المنطقة العربية  -
 .٢٠٠٤ -بالبحرين 

 نوفمبر - المجلس القومي لحقوق اإلنسان بمصر -االستثمار والتنمية وحقوق اإلنسان  -
٢٠٠٥. 

 المجلس القومي لحقوق اإلنسان بمصر باالشتراك مع -وق اإلنسان اتخاذ القرار وحق -
 .٢٠٠٦ مارس - مركز حقوق اإلنسان -جامعة أسيوط 

 .٢٠٠٧ مركز البحرين للدراسات والبحوث -القيادة اإلستراتيجية  -

  .٢٠٠٧) جامعة البحرين (القيادة في القرن الحادي والعشرين  -
  : أضافيةمهام

  .٢٠٠٤ -بمصر  -اإلنسان  المجلس القومي لحقوق عضو -
  .١٩٩٧ - المجلس المصري للشؤون الخارجيةعضو -
 .٢٠٠٣  - مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية البحرينيةعضو -

  .٢٠٠٤ -عضو مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط -
 .٢٠٠٣  -  بالصين- فخري معهد شنغهاي للدراسات الدولية مستشار -

 ٢٠٠٦- ٢٠٠٥  –ة المصرية الباكستانية نائب رئيس جمعية الصداق -

  ة العالميضمت الموسوعة الدولية ألبرز الشخصيات -
  International Who’s Whoاسمه منذ منتصف التسعينات للقرن العشرين .  

 
 E -mail: galal_m@hotmail.com :يالبريد اإللكترون  

+20122136901 / +973-3-6669777 : ت  
 


