
  

  ىــمحمد بن عيس      
  
  
  

  سيــرة ذاتيــة
  

  محمد بن عيسى :           االسم
  1937يناير  3:  خ الوالدةيتار

صيلة، المملكة المغربية:  مكان الوالدة
ٔ
  .ا

  

  الدراسة
  

داب، قسم الصحافة، جامعة القاهرة: 1960-1961
ٓ
  .طالب في كلية اال

  ).الواليات المتحدة(اإلجازة في علوم االتصال من جامعة مينيسوتا :           1963
بحاث في مجال االتصال بجامعة كولومبيا   :           1964

ٔ
  منحة من مؤسسة روكـفلر للقيام با

  ).نيويورك(                     
  ).الواليات المتحدة( قانون، من جامعة مينيسوتاالدكـتوراه الفخرية، شعبة :           2007

  

  المھام الرسمية
  

مم المتحدة، بنيويورك:  1963-1965
ٔ
  .ملحق ٕاعالمي بالعثة الدائمة للمملكة المغربي لدى اال

مم المتحد:  1965-1967
ٔ
بابا، ٕاثيوبيا ةملحق ٕاعالمي بدائرة اإلعالم لال

ٔ
ديس ا

ٔ
  .في نيويورك وا

غذية والزراعة :   1967-1971
ٔ
  في القارة اإلفريقية،   (FAO)مستشار ٕاقليمي في اإلعالم لدى منظمة اال

كرا، غانا مقر(                       
ٔ
  ).المكـتب اإلقليمي، ا

غذية والزراعة                             –مديرية اإلعالم  - رئيس قسم االتصال:   1971-1974
ٔ
  بالمقر المركزي لمنظمة اال

                      (FAO)   في روما، ٕايطاليا.  
غذية والزراعة :   1976- 1974

ٔ
  .في روما، ٕايطاليا (FAO)مدير دائرة اإلعالم في منظمة اال

مم :             1975
ٔ
مين عام مساعد لمؤتمر الغذاء العالمي لال

ٔ
  ).نيويورك وروما(ا

صيلة مستشار منتخب في المجلس البلدي لمدينة:  1983- 1976
ٔ
  .ا

  . بمجلس النواب المغربي منتخبنائب :  1977-1984
  ).مقرر لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب المغربي(                     

  
صيلة:  1992- 1983

ٔ
  .رئيس منتخب للمجلس البلدي لمدينة ا
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  .ٕاعادة االنتخاب نائبا برلمانيا:  1992- 1984
  .وزير الثقافة:  1992- 1985
صيلةبٕاعادة االنتخا:  2009- 1993

ٔ
  .، للمرة الرابعة، رئيسا للمجلس البلدي لمدينة ا

مريكية، واشنطن:  1999- 1993
ٔ
  .سفير صاحب الجاللة ملك المغرب، لدى الواليات المتحدة اال

 .وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون:  2007- 1999
صيلة:            2009

ٔ
  ٕاعادة االنتخاب رئيسا لمجلس بلدية ا

  

 المھام الحالية
  

صيلة
ٔ
  .رئيس المجلس البلدي لمدينة ا
صيلة

ٔ
مين عام مؤسسة منتدى ا

ٔ
  .ا

  .مستشار دولي في قضايا االتصال والتنمية
  

  المھام المجتمعية
  

سس :             1978
ٔ
صيلة"التي تحولت ٕالى " جمعية المحيط الثقافية"ا

ٔ
  المشرفة " مؤسسة منتدى ا

صيلة الثقافي الدولي                      
ٔ
  .على تنظيم دورات موسم ا

حرار:             1978
ٔ
  .عضو مؤسس لحزب التجمع الوطني لال

  ".AL MAGHRIB"و" الميثاق"مدير ورئيس تحرير جريدتي :  1985- 1981
حرار:             1984

ٔ
  .انتخب عضوا للجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني لال

  منشورات " (مسامات"الطاهر بن جلون الشاعر ٕاصدار كـتاب مشترك مع :             1976
  .)1976/شوف                      

  .تخلى عن العمل السياسي الحزبي:             1992
صيلة :              1998

ٔ
هيل مدينة ا

ٔ
غاخان للعمارة اإلسالمية عن ٕاعادة تا

ٓ
  . - ةالقاهر  –فاز بجائزة اال

  .جائزة رجل السنة الثقافية من مؤسسة الفكر العربي، ببيروت:             2003
  .2008جائزة الشيخ زايد للكـتاب رجل السنة الثقافية برسم سنة :             2008

  .عضو في عدة مؤسسات ومنظمات وطنية و ٕاقليمية ودولية                        
  .بأكسفورد" غتشيفن" زمالةحائز على :             2011

  معرض الشارقة الدولي للكـتاب –جائزة شخصية العام الثقافية :             2011
قصر الدولي للفن التشكيلي:             2011

ٔ
 جائزة ملتقى اال

  
  



 3

  
  
  

                          
  
  
  

  األوسمة
  

  . - الرباط –الملك الحسن الثاني  وسام ضابط العرش من صاحب الجاللة:             1993 
  .- طنجة  –الملك محمد السادس  م كومندار العرش من صاحب الجاللةوسا:             2002
  .- فاس  –وسام كبير كومندار العرش من صاحب الجاللة الملك محمد السادس :             2008

  
تية

ٓ
وسمة من الدول اال

ٔ
ٕايطاليا، المكسيك،  البيرو، الشيلي، الدنمارك، ٕاسبانيا، فرنسا، : حامل ال

رجنتين، البرازيل، اليابان، الهند، وماليزيا
ٔ
  .اال
  

  الحالة المدنية
  
ير في علوم المكـتبات من جامعة مريالند ستجامالثعالبي،  - متزوج من السيدة ليلى الحجوي -
 ).الواليات المتحدة(

 
مال: والد لخمسة - 

ٓ
مين، ا

ٔ
  .وسلوى ،شافية، نهال، محمد ا

  
   

  
  

   
   

  
  
  
  


