
 

 

 

 

 

 

 

 
 األستاذ عــلي جـاسـم البحـــار

 مدير إدارة التدريب والتثقيف

 
 

 

 

     600 111 17  (973+) : الفاكس  -    666 111 17  (973+): اهلاتف

 ajb@nihr.org.bh  :الربيد اإللكرتوني

 
 

 املؤهالت العلمية: 

  (2014)جامعة البحرين  - (القانون العام)باحث دكتوراه يف احلقوق . 
  (2013)جامعة البحرين  -ماجستري يف القانون العام . 
  (2006)جامعة البحرين  -بكالوريوس يف احلقوق . 
 يف "فن اإللقاء وقوة التأثري" من االحتاد الدولي لتطوير املوارد البشرية.  دبلوم 
 تدريب املدربني االحرتافية الدولية يف شهادةال (TOT  )       معتمددة مدن معهدد تشدارترد للادحة البي يدة

(CIEH) .الربيطاني 
 

 :ةاحلالي صبااملن

 2015أبريل  منذ - اإلنسانية حلقوق مدير إدارة التدريب والتثقيف يف املؤسسة الوطن. 

       جامعدة البحدرين   كليدة احلقدوق   -مان جدودة التعلدي    عضدو نندة اجيدروني وأربداع العمدل لضد ،-     

 . 2013منذ 
   مملكددة البحددرين  ،معهددد اإلدارة العامددة يف برنددامم دبلددوم التهي ددة للقطددا  العددام     -مدددرع معتمددد -        

 .2010منذ 
  2010منذ  - امللكية للشرطة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان األكادميية -مدرع معتمد. 

  2007منذ  - معهد البحرين للتنمية السياسية يف جمال القانون الدستوري -مدرع معتمد. 

 
 املناصب األخرى:

 (2015 -2007) معهد البحرين للتنمية السياسية: 

 رئيس قس  التدريب والتأهيل السياسي. -
 قس  الدراسات واستطالعات الرأي العام. رئيس -
 قائ  بأعمال رئيس وحدة ش ون املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان. -
 أمني سر جملس األمناء. -
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 (2015 - 2013) الثاني والثالث( لإلعالم السياسيعضو اللجنة العليا للمؤمتر اجيليجي )األول و. 
      ضدمن برندامم مركد  البحدرين     البحدرين للتنميدة السياسدية     معهدد  -عضو فريد  اندودة والتميد

 .(2015 -2011) للتمي 
    املنس  العام لربنامم "التمكني السياسي للمرأة" بني معهد البحرين للتنمية السياسية واجمللس األعلد

 (.2015-2009) للمرأة
    ميددة السياسددية والالئحددة الداخليددة ملعهددد البحددرين للتن    عضددو ننددة إعددداد اجيطددة االسددرتاتيجية      

(2008 - 2015). 
 (2008) عضو اللجنة العلمية لندوة ثقافة املواطنة يف دول جملس التعاون اجيليجددي. 
     عضو ننة العمل املشرتك بني الربنامم اإلمندائي لممد  املتحددة(UNDP)     ومعهدد البحدرين للتنميدة

 . (2015-2007) السياسية
       معهددد البحددرين للتنميددة السياسددية   -عضددو اللجنددة العلميددة للنظددر يف طلبددات املسدداهمة البحثيددة     

(2002- 2015). 

  (.2006)حمامي متدرع أمام احملاك  البحرينية 
 


