
 

1 
 

P
ag

e
1

 

                      السيرة الذاتية

15/03/2016                           

 

 المعلومات الشخصية:

                                              جابر حسن حسين ابو إبراهيم

 (48810البريدي كفر قاسم)الرمز 

 (48)فلسطين: بئر السبعالوالدةمكان 

 م 1958تاريخ الميالد: 

 6متزوج + 

 0524471735رقم الهاتف الخاص:

 ibrahim5544@yahoo.comالميل:

 

 مراحل التعليمية:ال

 م1970-1966كفر قاسم               -المرحلة االبتدائية            مدرسة الغزالي االبتدائية

 م1973 -1970كفر قاسم              -االعدادية           مدرسة الغزالي االعداديةالمرحلة 

 م1977 -1973كفر قاسم                 -المرحلة الثانوية             مدرسة الغزالي الثانوية

 م1978   البجروت                    .......................................               

 

 

 التعليم العالي:

 م3/1979المانيا               -مدينة اخن           المرحلة االساسية في اللغة االلمانية

 م6/1979المانيا            -مدينة بوخوم          المرحلة المتوسطة في اللغة االلمانية

 م9/1979رت     فرانكفو -جامعة غوته               المرحلة العليا في اللغة االلمانية
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 موضوع رئيس –دراسة العلوم السياسية/قسم العالقات الدولية 

 م1979جامعة فرانكفورت --------مواضيع فرعية –وعلم االجتماع  و  ادب الماني 

 م1986فرانكفورت     –جامعة غوته         انهاء كافة متطلبات الدراسة االساسية

 م1990 -1986فرانكفورت       -جامعة غوته          دراسة الدكتوراه واعداد االطروحه

 م7/3/1990فرانكفورت     –جامعة غوته               الحصول على شهادة الدكتوراه

الدراسة كانت حسب المسار المباشر للحصول على الدكتوراه في العالقات الدولية,بعد مالحظه: 

 اكاديمي متبع في جامعات مختلفه.انهاء كافة متطلبات التعليم االساسي, وهذا نظام 

 

 

 الخبرة:

 م1990 -1988جامعة غوته/فرانكفورت     –قسم العالقات الدولية    سنوات( 3استاذ مساعد )

 م1997 -1993           بئر السبع          –جامعة بن غوريون   سنوات( 4باحث ومحاضر)

 م2003 -1991ام الفحم  –وم االسالمية كلية الدعوة والعل   سنه( 13محاضر بدرجة استاذ مساعد)

 م2011 -1991ام الفحم     –مركز الدراسات المعاصرة              سنه( 21باحث اكاديمي)

     فلسطين المحتلة( (فرع اسرائيل  –جامعة ديربي   سنوات( 5ماجستير) -مشرف اكاديمي

 م2009 -2005

 ابو ديس –جامعة القدس                    -                           محاضر مستوى ماجستير

 م2011-0199         ام الفخم                       سنه( 21مدير مركز الدراسات المعاصره)

 

 (6201الى اليوم) -2011فلسطين          -نابلس     *محاضر في جامعة النجاح الوطنية

 

واالراضي (48)فلسطين المحتلة عام االشراف على عديد رسائل الماجستير في اسرائيل ****

 .ابو ديس(-الفلسطينية) جامعة النجاح الوطنية  و  جامعة القدس  
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المشاركة باوراق عمل في مؤتمرات محلية ودولية كثيره منها على سبيل المثال ****

 مؤتمرات عقدت في البلدان التالية:

 االردن -

 االراضي الفلسطينية -

 مصر -

 المتحدةاالمارات العربية  -

 الواليات المتحدة -

 المانيا -

 تركيا -

 بريطانيا الخ الخ..... -

 

 االنتاج العلمي: 

 كتابا ومؤلفا , منها: (30)نشر اكثر من  /اصدار 

ويطبع صفحة تقريبا  400مجلدا , متوسط كل مجلد  12موسوعة جرح النكبة :  -1

 العالم العربي.ويوزع في 

 مجلد 2القدس في دائرة الحدث :  -2

 القدس وسبل انقاذها من التهويد -3

 هبة القدس واالقصى -4

 انتفاضة القدس واالقصى -5

 الجدار العنصري الفاصل -6

 طة الطريقرخا -7

 كوسوفا -8

 القضية الكردية -9

 ازمة الهوية في الداخل الفلسطيني -10

 االزمة الجزائرية -11

 البطالة في الوسط العربي -12

 السياسي لمدينة القدسالمستقبل  -13

 كفر قاسم الماضي والحاضر -14

 الجرح القسماوي -15
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 حزب الرفاه  -16

 الدرر البهية في سيرة الدولة العلية العثمانية)ترجم للغة التركية( -17

 الخ .... (2015الثورات العربية والمشروع االسالمي الحضاري) -18

 

 اضافة الى شغل منصب رئيس تحرير المجالت العلمية التالية:

 شؤون دوليةمجلة  -1

 مجلة عصر الفكر -2

 

ثم كتابة الكثير من الدراسات العلمية في مجالت علمية محلية وعالمية , عربية وغير عربية, 

 وايضا مئات المقاالت المنشورة في عديد الصحف المحلية والعربية.

 

 

            ============================================ 

                        =============================== 

                                              ============ 

                                                        === 


