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  التعليم •

 . 2010أكاديمية كوبنهاجن لألعمال : إدارة مشاريع واتصاالت 

-1995   قرية في فلسطين ،الذاكره ، التاريخ ، الثقافه ، والهويه  –. " لوبيا     في معهد كارستن نيبور   في جامعة كوبنهاجن   باحث متقدم

1997 . 

 . 1993-1989  كلية العلوم اإلنسانية –جامعة كوبنهاجن 

 ب اإلنجليزي من كلية العلوم اإلنسانية ، جامعة كوبنهاجن .دكتوراه في األد

 . ماجستير في الدراسات المتعمقة "التاريخ والحضارة" .  1983جامعة بريتون ، فرنسا 

 . 1979-1978الجامعة العربية ، بيروت 

 عربية" . "مشكالت نظام التعليم الفلسطيني في أربع دول  دبلوم في التربية : مع بحث خاص عن 

 الخبرة المهنية •

            جامعة كوبنهاجن. -العالمي لكتابة تاريخ وتراث فلسطين   منسق المشروع  •

       

 . 2014-2013  : باحث متقدم  متحف المرأة في الدنمارك

الدراسات الثقافية ، وفي تخصصات قسم  -قسم الالهوت  -في جامعه كوبنهاجن   باحث متقدم 2010-2013جامعة كوبنهاجن 

 واإلقليمية .

 KVINFO : 2006-2010 . مستشار ، 

 .  ، مستشار 2005جامعة أرهوس في الدنمارك 

 . 1995: الفلسطينيون من لوبيا في الدنمارك ، أحالم و وقائع ، 2004المركز الدنماركي لالجئين 



 . 2006ي الدولي ، عمان ، : "الفلسطينيون في الدنمارك" ، المعهد الفلسطين 2004جامعة أكسفورد 

 ، منحة بحث في دمشق ، األردن وفلسطين . 1999المعهد الدنماركي في دمشق 

 .  : باحث متقدم 1997-1995معهد كارستن نيبور 

 مؤلفات وابحاث •

2019سمفونيه ال تنتسى , المبرت, برلين,  -قريه فلسطينيه في الجليل   -لوبيه        

2013هللا    رام –رسالة من طبريا : رواية باللغة العربية ، نشرت بواسطة مركز صخر  -موسم الثلج الحار   

109-85المساهمة في كتاب باللغة الدنماركية ، " تاريخ العالم ، الشريعة البديلة" ، الدنمارك ، صفحة   . 

، نشر في "تذنا سكفتقرية فلسطينية في الشرق األوسط ، التاريخ ، الثقافة والهوية" . محمود عيسى  -لوبيه  " 

صفحة 274،  2005في كوبنهاجن الدنمارك    . 

الكارثة : فلسطين و إسرائيل        قصص شفوية والفالحين الفلسطينيين : حالة لوبيا" ، محمود عيسى ، مقالة في ذاكرة -النكبة

 . والالجئين الداخليين

196 -178، صفحة   2005مصالحة ، لندن ، كتب زد ، في آب حررت من قبل نور   -مقاالت في ذكرى إدوارد سعيد . 

22-14، صفحة  2003شباط  2. رقم 21دورية كندا بشأن الالجئين ، مجلد  -تاريخ لوبيا القرية الفلسطينية المدمرة  . 

  -معلى عتبة السال –. مقاالت  281-278ومنظورات المستقبل ، صفحة  244-229صفحة -قضية الالجئين الفلسطينيين

2001كوبنهاجن  

 167-79، صفحة  1996أيلول -تموز 105، عدد  18تجارب وشهادات باللغة العربية ، في صامد االقتصادي  -فلسطينيي الشتات

189، صفحة  103. المرجع ذكر في مجلة الدراسات الفلسطينية عدد   . 

صفحة 91،  1995الدنماركي لالجئين ، كوبنهاجن فلسطينيون من لوبيا في الدنمارك ، محمود عيسى ، المركز  -أحالم و وقائع  . 

-  282،  1995لجوزيف كونراد ، محمود عيسى ، دار رينبو للنشر ، الدنمارك  في االعمال االساسيه  المشاركة واالنفصال 

 .صفحة .رسالة الدكتوراه

- 1995، جامعة كولومبيا  223-211حة المشاركة واالنفصال في "نوسترومو" في " كونراد في اسكندينافيا " محمود عيسى ، صف  

. 

صفحة 120،  1991باللغة العربية ، محمود عيسى ، الجامعة العربية ، بيروت  -المشكالت االساسيه في نظام التعليم الفلسطيني  . 

اللسيرة باللغه األنجليزية لألطالع على بعضه  عشرات المقاالت واالبحاث في اللغه األنجليزية والدنماركيه. انظر . 

 المعلومات الشخصية .

 .  1990. وحاصل على المواطنة الدنماركية عام  1985. أعيش في الدنمارك منذ عام 



 


