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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل

  السيرة الذاتية
  

  مصطفى عثمان إسماعيل. د
  

  .م1955مواليد  -
 .م1978تخرج من جامعة الخرطوم  -
ام  - ة المتحدة ع دز بالمملك ة لي تحصل علي درجة الماجستير من جامع

 .م1985
ة  - ة بريستول بالمملك دكتوراه من جامع المتحدة تحصل علي درجة ال

 .م1988
ة أم  - ن جامع ة م ات الدولي ي العالق دكتوراة ف ة ال ى درج ل عل تحص

 .م2010السودان ، درمان اإلسالمية
 ).م1980 –م 1978(عمل بوزارة الصحة خالل الفترة  -
 ).م1982 –م 1980(عمل مساعد تدريس بجامعة الخرطوم  -
 ).م1991 –م 1988(محاضراً بجامعة الخرطوم عمل  -
-  
 ).م1995 –م 1991(أميناً عاماً لمجلس الصداقة الشعبية العالمية  -
 ).م1998 –م 1996(وزير دولة بوزارة العالقات الخارجية  -
  ).م2005 –م 1998(وزير الخارجية  -
 )م2012 – 2005(مستشار رئيس الجمھورية  -
وحتى  –م 2011(استاذ العالقات الدولية بجامعة امدرمان االسالمية   -

  ).االن
  .عضو مجلس إدارة جامعة الرباط*   
  .عضو مجلس إدارة مركز التنوير المعرفي*  
 .رئيس المجلس االستشاري لمجلس الشباب العربي األفريقي*  
  .إلي لبنان) 18الدورة (المبعوث الخاص لرئيس القمة العربية *  
  .إلي فلسطين) 18الدورة (المبعوث الخاص لرئيس القمة العربية *  
ة المبعوث *   ة العربي رئيس القم دورة ( الخاص ل ة األجواء ) 18ال لتنقي

  .العربية
  .المبعوث الخاص للجامعة العربية للعراق*  
 رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية في مفاوضات سالم الشرق والذي * 
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وبر  ي أكت رق ف ة الش ة وجبھ ين الحكوم اق ب ا إلتف ل فيھ م التوص ت
  .م2006

  أفريقيا العالميةرئيس  مجلس أمناء جامعة   *
  
  

  بعض االجتماعات والمؤتمرات الھامة التي ترأسھا
  
  )109(الدورة  -رئيس مجلس وزراء خارجية الدول العربية   -1
المي   -2 ؤتمر اإلس ة الم ة دول منظم س وزراء خارجي يس مجل  -رئ

  )29(الدورة  
حراء   -3 احل والص ع دول الس ة تجم س وزراء خارجي يس مجل  -رئ

  سةالدورة الخام
  21الدورة  -رئيس مجلس وزراء خارجية دول اإليقاد   -4
 رئيس مجلس وزراء خارجية دول تجمع صنعاء الدورة الثالثة   -5

  
  النشاط الطالبي

ة  - د الوسطي بالوالي ة المتوسطة بمدرسة القول ذ المرحل بدأ نشاطه الطالبي من
مالية  ة 1969 –م 1965الش ة التربي ة، وجمعي ة األدبي رأس الجمعي ث ت م، حي

ا  ة العلي م، 1973 – 1970اإلسالمية وأستمر ھذا النشاط بمدرسة دنقال الثانوي
  .م1978 – 1973وفي جامعة الخرطوم 

دة  - ة المتح ي المملك ل إل دما أنتق ي عن ل الطالب احة العم ي س اطه ف واصل نش
ا  ة العلي ل و1988 –م 1982للدراس ث عم ة م، حي ادات الطالبي رأس االتح ت

 :التالية
  .اإلتحاد العام للطالب السودانيين بالمملكة المتحدة وأيرلندا*  
  .جمعية الطلبة المسلمين بالمملكة المتحدة وأيرلندا*  
  ).فوسس(إتحاد الجمعيات الطالبية اإلسالمية *  
  .إتحاد الجمعيات الطالبية اإلسالمية في أوروبا*  

ة في المؤتمر الع - المي للمنظمات الطالبي ذي ) األفسو(ام لالتحاد اإلسالمي الع ال
ي 1988عقد بماليزيا عام  اد إل م تم انتخابه أميناً عاماً لإلتحاد وأستمر رئيساً لإلتح

  .م1990نھاية الدورة 
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  بعض المؤسسات اإلسالمية التي شارك في تأسيسھا
  يـةأو عمـل في مجالـس أمنائھـا ومؤسساتھـا التنفيذ

  
  ).بروكسل(اإلتحاد اإلسالمي للمنظمات اإلسالمية في أوروبا  -1
 ).الرياض(الندوة العالمية للشباب اإلسالمي  -2
 ).الكويت(الھيئة الخيرية اإلسالمية العالمية  -3
 ).مكة المكرمة(رابطة العالم اإلسالمي  -4
 ).القاھرة(المجلس اإلسالمي األعلى للدعوة واإلغاثة  -5
 ).الخرطوم( منظمة الدعوة اإلسالمية -6
 ).ليبيا/ طرابلس (جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية  -7
 ).الخرطوم(جامعة أفريقيا العالمية  -8
 ).أسبانيا –مدريد (المجلس اإلسالمي للمساجد في أوروبا  -9

 ).لندن(الوكالة اإلسالمية لإلغاثة  - 10
  

  بعض المؤتمرات التي شارك فيھا والبحوث التي قدمھا
  

دت في  مؤتمرات الندوة العالمية )1( ؤتمرات التي عق للشباب اإلسالمي خاصة الم
  .أوروبا وآسيا وأفريقيا

ؤتمر  )2( ي الم دم ف ث ق ا بح ة ومنھ تقبل األم ي مس باب ودوره ف ن الش وث ع بح
 .العالمي عن الشباب الذي نظمته الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

 .مؤتمرات اإلتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية )3(
 .لس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثةمؤتمرات المج )4(
 .مؤتمرات الھيئة الخيرية اإلسالمية العالمية )5(
 .مؤتمرات منظمة المؤتمر اإلسالمي )6(
 .مؤتمرات جامعة الدول العربية علي مستوي القمة والوزاري )7(
 .مؤتمرات اإلتحاد األفريقي )8(
ام  )9( يا ع ا بإندونيس يا وأفريقي ؤتمر آس رور 2005م بة م اً ع 50م بمناس ي عام ل

 .مؤتمر باندونق األول
 .مؤتمرات عدم االنحياز والجمعية العامة لألمم المتحدة )10(
 .مؤتمرات منظمة األيقاد )11(
  .مؤتمرات تجمع دول الساحل والصحراء )12(

  
  األوسمة والشھادات التقديرية

  
  )من جمھورية السودان (وسام اإلنجاز   )  1
  )الجماھيرية الليبية(وسام الفاتح من سبتمبر  )  2
  )جامعة أمدرمان اإلسالمية( الدكتوراه الفخرية  )  3
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  :كتب ومؤلفات

  

  .م2001الطريق إلي مجلس األمن                          عام  )1(
 .م2001الدبلوماسية السودانية بين األمس واليوم        عام  )2(
 .م2002حتى ال يستأسد أصحاب الغيرة المدعاة         عام  )3(
 .م2002راء               عام السودان ملتقي الساحل والصح )4(
 .م2002العولمـة وسياسـة السودان الخارجية مع مطلع األلفية الجديدة   عام  )5(
ر  )6( الم متغي ي ع المي ف امن اإلس ؤتمر (التض ة الم ي لمنظم دور المرتج ال

 .م2003عام ) اإلسالمي
 .م2003عام ) قانــون القــوةقـــوة القانــون أم (النظــام العالمـــي الجديــد  )7(
اد  )8( ة دول اإليق ودان لتع(مجموع ة الس يرؤي ن اإلقليم ل واألم ز التكام ام ) زي ع

 .م2003
 .م2005عام ان في ظل السالم   السودان والقارة األم نحو دور ريادي للسود )9(
 .م2006عام   ركات التحرر األفريقيةالسودان وح )10(
 م2007المستقبل   .. الحاضر.. الماضي: دارفور )11(
 .2009    األمن القومي العربي )12(
 )تحت الطبع(ثورات لم تكتمل بعد  –الربيع  )13(


