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  المؤهالت:

 (.7891بريطانيا ) -الميكانيكية من كلية بايزلي التكنولوجية  بكالوريوس في الهندسة -

ماجستير في التصميم الهندسي الميكانيكي لمعدات المصانع الكيميائية من كلية بايزلي  -

 (.7899بريطانيا ) -التكنولوجية 

 (.7889ماجستير في اإلدارة من جامعة بريستول البريطانية ) -

 (.7881ن جامعة بايزلي البريطانية )في الهندسة الميكانيكية م دكتوراه -

 Chartered Engineerمهندس قانوني  -

 

 فكر، سياسة، تاريخ. ال التأليف:مج

 

  نبذة عن المؤلف:

، منصب 7888 - 7881ما بين شغل   .7897ديسمبر  71مواليد بني جمرة، البحرين في من 

في شركة بي.أو.سي. البريطانية، وكان قد تدرج في مسئولياته من مهندس، إلى « مدير هندسي»

مدير إلدارة التصميم والهندسة في واحدة من أكبر الشركات الصناعية  إلىمهندس أول، 

تصميم سية المطلوبة لالبريطانية. وشملت المهام التي اضطلع بها تحليل العمليات اإلدارية والهند

وصناعة وتشغيل وتسويق المصانع الكبرى المتخصصة في إنتاج الغازات الصناعية، وثم إعادة 

( من أجل زيادة اإلنتاجية والجودة مع Business Process Reengineeringصوغ العمليات )

بي »شركة  يف هكما شملت مسئوليات ضمان سرعة الدورة المطلوبة للتصميم والتصنيع والتشغيل.

إدارة قسم التصميم الهندسي المسئول عن تصميم الخزانات المضغوطة ومعدات المصانع « أو سي

 الكيميائية الكبرى.

 

شغل منصب المدير التنفيذي للمنبر الدولي للحوار اإلسالمي )لندن( والمحرر  7888في يوليو و

دار ولى مسئولية تحرير وإصالمسئول عن إصدارات المنبر باللغتين العربية واإلنجليزية. وت

دوريات متخصصة في الفكر السياسي لتوضيح عالقة اإلسالم باألطروحات األخرى على الساحة 

الفكرية العالمية والسيما فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان. وشملت المهام تنظيم مؤتمرات 

 وندوات لشخصيات مهمة في مجاالت العطاء الفكري النوعي.

 

« إس.جي.إس»في شركة « مدير هندسي»، منصب 1117ديسمبر  - 7888ا بين نوفمبر موشغل 

السويسرية )فرع بريطانيا(، وكان مسئوالً عن تدقيق تصاميم المعدات الهندسية وخطط تصنيعها 

وإصدار الشهادات األوروبية واألميركية وغيرها لتمكين الشركات من صنع وبيع منتجاتها في 

 الدول المختلفة.

 



مع مجموعة من  صحيفة يومية، تسلم الجمري مهمة تأسيس م1117عام  بعد عودته من لندنو

، ومن خاللها 1111في « شركة دار الوسط للنشر والتوزيع»رجال األعمال، وانطلقت بعد ذلك 

 .1111سبتمبر  1نجاحات متواصلة منذ اليوم األول إلصدارها في « الوسط»سجلت صحيفة 

 

"الوسط" ويكتب فيها عموده اليومي.  وهو باإلضافة إلى كونه من المؤلفين، يرأس تحرير  جريدة 

فقد كتب العديد من المقاالت، وقدم الكثير من األوراق والبحوث التاريخية والسياسية والفكرية 

 والحقوقية باللغتين العربية واالنجليزية، وعرض بعضها في مؤتمرات عالمية عديدة.
 

 العضوية:

  األمناء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية )عضوية مراقبة في األمم عضو مجلس

 المتحدة(.
 .)عضو في المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية )لندن 

 .عضو المجلس االستشاري في منظمة الالعنف الدولية 

 .عضو معهد المصممين الهندسيين البريطاني 

 لحقوق اإلنسان )فرع بريطانيا(. عضو سابق في اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية 

 .عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة عبر األديان الدولية من أجل حقوق اإلنسان 

 

 ات: ــــــــالمؤلف
 .م1111 . البحرين،ذكريات غير متناثرة من النجف األشرف -

 م.1119البحرين،  .مداخالت في الفكر والسياسة -
 

 aljamri@alwasatnews.com البريد االلكتروني:
 
 


