
 

 

 

 

 

 

 

 

 د. منذر الخـــور االسم:
 

 .م4891، دكتوراه في العالقات الدولية / جامعة باريس المؤهالت:

 

 ترجمة، تاريخ، فن، أدب، قضايا العمل. مجال التأليف:

 

  نبذة عن المؤلف:

م والتحق بالجامعة حيث 4898م، أكمل تعليمه الثانوي بالبحرين عام 4891ولد في المنامة عام 

م، ثم درس الدبلوماسية في 4891حصل على بكالوريوس اآلداب تخصص العلوم السياسية عام 

التحق ببرنامج العالقات الدولية بجامعة وم، 4899المعهد الدولي لالدارة العامة بباريس عام 

م، كما حصل على درجة 4891حيث حصل على درجة دبلوم الدراسات المعمقة عام باريس 

 م.4891الدكتوراه في العالقات الدولية من جامعة باريس  عام 

 

زاول العمل في عدة وظائف في البحرين وخارجها منها وظيفة سكرتير صحفي في سفارة سلطنة 

رنسية واالنكليزية وذلك في الفترة عمان بباريس حيث مارس الترجمة من والى العربية والف

م، عمل في البحرين بوزارة الدولة للشئون القانونية بصفة مترجم متخصص في 4891-4891

م حيث عمل بوظيفة محلل استراتجيات 4889التحق بوزارة التجارة عام  واالتفاقيات الدولية، 

ارية خارجية بادارة العالقات التجتجارية بادارة البحوث والتطوير ثم القائم باعمال قسم التجارة ال

م بغرفة تجارة وصناعة البحرين حيث تدرج في المناصب 1114التحق عام  . الخارجية بالوزارة

منها منصب مستشار لشئون العمل والمنظمات الدولية ثم مدير ادارة سوق العمل والمنظمات 

في  شاركوالثنائية واللجان، الدولية ثم مدير اول لسوق العمل والدراسات والتعاون والعالقات 

العديد من المؤتمرات االقليمية والدولية والندوات وورش العمل حول قضايا العمل والتجارة 

م 1111الخارجية واالقتصاد كمؤتمرات العمل العربية والدولية وذلك بصورة منتظمة منذ عام 

حرين بموضوعات العمل في البالى جانب العديد من الفعاليات االقتصادية وفعاليات اخرى تتعلق 

 



وخارجها. قام بتمثيل غرفة التجارة والصناعة في عضوية العديد من اللجان المتخصصة في 

 مواضيع العمل والتدريب والتأهيل المهني.

 

كتب دراسات ومقاالت متنوعة في مواضيع التاريخ والفن واالدب والعمل نشرت في الصحافة 

م، كما ترجم الى العربية كتاب عن االنكليزية واخر عن 4899البحرينية وذلك ابتداًء من عام 

الفرنسية ونخبة من القصائد الفرنسية لكبار الشعراء الفرنسيين تعتبر من عيون الشعر الفرنسي، 

اضافة الى ترجمة دراسة تاريخية حول البحرين وذلك عن الفرنسية حيث نشرت جميع هذه 

نب دراسات كتبها حول موضوعات محددة في مجال االعمال في الصحافة البحرينية، الى جا

 العمل.

 

  العضوية:
 .عضو مؤسس في الجمعية البحرينية لحقوق االنسان 
 .عضو بالجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني 
 السويسري للتشغيل وحقوق االنسان في العمل ) -عضو مجلس ادارة المركز العربي

 جنيف(.

 

 ئز واألوسمة:التكريم والجوا

  م.4891كرم في  عيد العلم عام 

 

 المؤلفات: 

تأليف م. 4849-4849صرة والعودة إليها أرض النخيل : أول رحلة من بومباي إلى الب -

 م.4898البحرين : بانوراما الخليج، -سي. إم. كرستجي ؛ ترجمة وتعليق منذر الخور. 

(، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 49صائدو اللؤلؤ. )كتاب البحرين الثقافية ؛   -

 م.1119والنشر، 
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