
  غانم النجار االستاذ الدكتورسيرة ذاتية مختصرة 
  
  السياسية بجامعة الكويت مأستاذ العلو*
  2002و  1999أستاذ زائر بجامعة ھارفارد *
  حاضر في العديد من الجامعات األجنبية و العربية*
  1990-1987عضو اللجنة الدستورية لمنظمة العفو الدولية *
آسيوية و أفريقية  تقصي الحقائق في عدة دولترأس و شارك في العديد من لجان *

  و عربية
 ممثل األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان لشؤون حقوق اإلنسان في الصومال*

  2008وحتى    2001منذ 
وشارك في   2003شارك في عدة مھمات دولية إنسانية في العراق منذ أبريل *

تھاكات قوات االحتالل للقانون الدولي إصدار العديد من التقارير الدولية التي تثبت ان
  .االنساني

  تعرض لالسر والسجن في العراق ابان فترة االحتالل العراقي لبلده الكويت*
  خبير دولي معتمد لدي العديد من المنظمات الدولية*
 مركز الدراسات االستراتيجية و المستقبلية بجامعة الكويت مؤسس و مدير*

1999-2003  
  1990-1986التنفيذية للجمعية العربية للعلوم السياسية عضو اللجنة *
  1991حاصل على الجائزة الدولية لحقوق اإلنسان في نيويورك ديسمبر *
  واشنطن -عضو مجلس أمناء المعھد العربي للدراسات الدولية*
  1988مقرر مؤتمر التنظيمات األھلية العربية بالقاھرة *
  لندن -اتيجيةعضو المعھد الدولي للدراسات االستر*
  نيويورك-بجامعة كولومبيا" 2000الخليج "عضو مشارك في المجموعة البحثية *
  تونس -الھيئة العلمية للمجلة العربية لحقوق اإلنسان سابق عضو*
  جامعة الكويت -عضو ھيئة التحرير لمجلة العلوم االجتماعية*
  عضو الجمعية البريطانية لدراسات الشرق األوسط*
  بريطانيا - دراسات االنتخابيةعضو جمعية ال*
  القاھرة - عضو مجلس أمناء مجلة سواسية*
  األردن -عضو الھيئة العلمية لمجلة دراسات الشرق األوسط*
له العديد من األبحاث و الدراسات المنشورة في المجالت العلمية المتخصصة *

  العربية و األجنبية
تقرير كويتي شامل حول رئيس لجنة مستشاري مجلس األمة التي أصدرت أول *

  أوضاع حقوق اإلنسان في الكويت
رئيس اللجنة المكلفة باعداد مشروع إدماج مفاھيم حقوق اإلنسان و الديمقراطية *

  بالمناھج الدراسية بوزارة التربية الكويتية
خبير دولي لمتابعة التجربة المغربية في إدماج مفاھيم حقوق اإلنسان بالمناھج *

  .الدراسية



  منتخب للجنة تنسيق الخبراء الدوليين في االمم المتحدة في حقوق االنسانعضو *
  عضو لجنة إنشاء قسم االعالم بجامعة الكويت*
  عضو الھيئة االستشارية لبرنامج حقوق االنسان بجامعة القاھرة*
  محكم معتمد لدى العديد من الجوائز العلمية العالمية و العربية و المحلية*
  دراسات الخليج الصادرة عن مركز الخليج لالبحاث بدبي رئيس تحرير مجلة*
  باحث مشارك في عدد من التقارير السنوية االقليمية والعالمية*
  عضو مجلس االمناء و الھيئة العلمية لبرنامج المفقودين التابع لالمم المتحدة في *

  كوسوفو
برنامج االمم المتحدة  عضو في لجنة قراءة تقرير التنمية البشرية العربية*

  االنمائي
  مفوض دولي في اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف*
  حقوق االنسان بيروت لالصندوق العربي  امناءعضو مجلس *
  عضو المجلس الدولي لسياسات حقوق االنسان في جنيف*
  عضو الھيئة االستشارية للشرق االوسط لمنظمة ھيومان رايتس ووتش*
  م في مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي في واشنطنكبير باحثين غير مقي*
خصصت كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاھرة جائزة باسمه تمنح *

  2006للطلبة المتفوقين في حقوق االنسان عام 
وحتى  1975صحافي ومستشار وكاتب في جريدة الوطن اليومية بالكويت منذ *

1993  
  1998وحتى  1996اليومية بالكويت كاتب ومستشار في صحيفة الراي *
وحتى  2007كاتب ومستشار في جريدة الجريدة اليومية بالكويت منذ تاسيسھا *

  اآلن
كاتب في جريدة الشروق المصرية وموقع الجزيرة نت باالضافة الى استضافته في *

لقاءات اعالمية في العديد من القنوات كالجزيرة والعربية والبي بي سي العربية 
  جليزية والسي ان ان وغيرھاواالن

  
 ghanim3322@yahoo.com: بريد الكتروني 

  0096599790704: ھاتف نقال


