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 الخلفية الوظيفية والتعليمية 

 في جامعة كوبنهاجن.  والمناهج  القديم، والتراث، مشروع تاريخ فلسطينـ منسق  

 .  ، قسم الالهوت، جامعة كوبنهاجن، الدنماركبكلية أصول الدين متقدم باحث أول  2014ـ 

مستشار أول في متحف المرأة في آرهوس. مشروع يهتم بالحفاظ على الثقافة  2014- 2013 ـ

 -الخارجية  الفلسطينية من خالل قصص المرأة ووجهات نظرها. المشروع مدعوم من قبل وزارة 

 المبادرة العربية ومكتب التمثيل الدنماركي في فلسطين 

 .باحث أول في كلية أصول الدين  2012- 2011 -

 . إدارة المشاريع واالتصاالت أكاديمية كوبنهاجن لألعمال، 2010ـ  

 . KVINFO المركز الدنماركي ألبحاث المرأةقائد فريق لشبكة التوجيه الخاصة بـ 2009-2010 

 - KVINFO المركز الدنماركي ألبحاث المرأة مستشار ومنسق أولى في  2006-2009

في آرهوس في مشروع "ما زلت أشم رائحة الزعتر   Moesgårdمستشار في متحف  -2005 

والمجلس الدنماركي لالجئين وإدارة   Moesgårdذكريات فلسطين". مشروع مشترك بين  -

Carsten Niebuhr  وكيف   1948الحياة في فلسطين قبل عام ، والذي سينتج عنه معرض عن

 يتذكر الناس ماضيهم. 

مستشار في المجلس الدنماركي لالجئين مع مشروع أوروبي حول مخيمات الالجئين في    2004

 المنفى. بدأ المشروع في كلية نافيلد في أكسفورد. 
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ت  في آرهوس. المقابال Moesgårdمستشار للمجلس الدنماركي لالجئين ومتحف   2000-2003

 . Moesgårdوالعمل الميداني كجزء من التحضير لمعرض في 

 منحة بحثية في دمشق ولبنان واألردن وفلسطين )المعهد الدنماركي بدمشق(.   1999-2000

باحث أول في معهد كارستن نيبور ، جامعة كوبنهاغن ، في مشروع يدعمه    1995-1997

قرية في الشرق األوسط ،   -: "لوبيا مجلس أبحاث العلوم اإلنسانية النرويجي. عنوان المشروع

 تداعيات وآفاق في السياق الثقافي". 

دكتوراه. في األدب اإلنجليزي من كلية العلوم اإلنسانية بجامعة كوبنهاغن في أطروحة   1993

 بعنوان: "االنخراط واالنفصال في رواية جوزيف كونراد". 

، بريتون،    2الحضارة" ، جامعة رين  دبلوم الدراسات التطبيقية )ماجستير( ، "التاريخ و  1983

 فرنسا.

استندت إقامتي في فرنسا إلى منحة دراسية من اليونسكو إلكمال دراستي حول "الحضارة 

 والتاريخ"، مع التركيز بشكل خاص على التاريخ العربي الحديث. 

لبنان. مدرس في مدرسة الجليل لطالب المدارس الثانوية الفلسطينية في بعلبك ،   1979-1982

 الموضوع: التاريخ والفلسفة.

تعليم في أصول التدريس واألدب اإلنجليزي واللغة في الجامعة العربية في بيروت، لبنان.    1979

  ،والضفة الغربية  ،وسوريا ،إسرائيل أطروحة رئيسية حول مشاكل نظام التعليم الفلسطيني في 

 ولبنان. 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في بيروت. بكالوريوس في األدب اإلنجليزي واللغة من   1978

 

 مقاالت 

  22سقط جدار الخوف": الوقائع في كريستليغت داجبالد ،   -"من االستشراق إلى اإلسالم ـ 

 2011فبراير. 

، باالشتراك  Berlingske Tidende"الكوتا هي الطريق إلى األمام بالنسبة للمرأة": وقائع في ـ 

 2008تموز / يوليه   Trine Petro  ،8مع 

 27.9.2008"الثقافة العربية بين الحداثة واليوتوبيا": تاريخ إعالمي  ـ 

مايو   Trine Petro 30، باالشتراك مع  Politikenدولة مفقودة": تاريخ في  -"فلسطين ـ 

2007 



مي إلى المنهج الحديث"  من التقليد اإلسال  -"التاريخ الشفوي ، ذاكرة حياة الفالحين ودور المرأة ـ 

 2007- 2006،   32المجدل رقم 

 2006أغسطس.   3"منطق القوة هزم قوة المنطق": تاريخ في المعلومات  ـ 

مفتاح التنمية في العالم العربي هو المساواة المطلقة بين    -مقال بعنوان "المساواة دون تحفظ ـ 

 . 2006تموز / يوليو    Berlingske Tidende   ،25الجنسين" في  

 2006آذار / مارس  22جيالند بوستن ، مقابلة مع سان غرام ،  -"اختفاء قرية"  ـ 

 2006مارس  16ان رشدي. مقال في اإلعالم ، "القشة التي قصمت ظهر البعير" ، حول بي ـ 

 25.5.2002مع مؤلفين آخرين  Politiken"محاربة الكراهية اليهودية" مقالة في ـ 

 2002مايو.    3"االنقراض العرقي" ، مقال في المعلومات ،  ـ 

 2000ديسمبر  Politiken 31"ضرورة تدخل أوروبا". مقال في ـ 

 2001فبراير.  Berlingske Tidende   ،8ي أزمة الثقافة العربية "وقائع فـ 

 

 المنشورات 

الناشر: المبرت ، برلين ، كانون األول   -سيمفونية ال تُنسى -"لوبيا: قرية فلسطينية في الجليل ـ

2019 . 

"موسم الثلج الحار" ، رواية باللغة العربية ، مركز أبحاث صقر في رام هللا   -موسم الثلج الدافئ ـ 

 ،2013 . 

مراجعة الكتاب    -" Verdens Historier-en Alternative canonة في كتاب: " المساهمـ 

 . 2009الدنمارك  -بقلم الكاتبة سعاد العامري ، جيلديندال 

،   Tiderne Skifterذكريات وتاريخ وثقافة وهوية".  -"كانت لوبيا قرية في فلسطين ـ  

 صفحة.  274،  2006كوبنهاغن ، يناير 

لشفوي والفالحون الفلسطينيون: حالة لوبيا" ، مقال في "الكارثة في الذاكرة: "النكبة والتاريخ ا ـ

مقاالت في ذكرى إدوارد سعيد" ، تحرير نور مصالحة   -فلسطين وإسرائيل والالجئون الداخليون  

 . 196- 178، ص. 2005، لندن ، كتب زيد ، أغسطس.  

رفينغ ، جيلديندال ، كوبنهاغن ،  األهداف "، مقال في" على عتبة السالم "، تحرير مايكل إي ـ 

 . 244 -  229، ص    2001



.  21، دورية كندا حول الالجئين ، المجلد.  REFUGE"تاريخ قرية لوبيا الفلسطينية المدمرة" ،   ـ

 . 2003. فبراير  2رقم 

  105، رقم.   18"الشتات الفلسطيني: تجارب وشهادات". بالعربية في "صامد االقتصادي"  ـ

. كما ورد ذكر المرجع في "مجلة الدراسات الفلسطينية"  79 -  167، ص   1996سبتمبر. -يوليو 

 . 189ص   103العدد 

كوبنهاغن   "أحالم وحقائق ، فلسطينيون من لوبيا في الدنمارك" ، المجلس الدنماركي لالجئين ، ـ

 صفحة وملحق.  80.  1995

"االنخراط واالنفصال في خيال جوزيف كونراد". باللغة اإلنجليزية مع ملخص الدنماركي. دار   ـ

Regnbue   صفحة.   282،    1995للنشر ، كوبنهاغن 

 صفحة.  120،    1981"مشكلة التعليم الفلسطيني" بالعربية. الجامعة العربية ، بيروت   ـ

 

 المؤتمرات:  

 . 2008مؤتمر "دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق المرأة" القاهرة يونيو   ـ

 . 2008مؤتمر حول "المرأة في السياسة والمجال العام" ، عمان ، األردن ، آذار ـ  

الجامعة اللبنانية   - بيروت  -ع البحث الجندري في الدنمارك والعالم العربي"  مؤتمر "واق ـ

 . 2008كانون الثاني   -األمريكية 

دقيقة في   30والجالية العربية المسلمة التي تعيش في الدنمارك" ، مقابلة مع برنامج   KVINFO" ـ

Jordansk TV "Yawm Jadeed"  ،(en Nye Dag)   2008، نوفمبر . 

 1995، فيلم وثائقي عن زيارة قريتنا مع الوالدين. مارس    Den Fædrene Jord": DR"ـ 

رحلة دراسية إلى البوسنة والهرسك وجنوب إفريقيا وقبرص. الموضوع: حقوق االنسان  ـ 

 . 2004و   2003و  2002والالجئين وعملية المصالحة. بدعم من المجلس النرويجي لالجئين 

 

 • التعليم 

 . 2010 واتصاالت: إدارة مشاريع  لألعمالأكاديمية كوبنهاجن ـ 

،  الذاكرةقرية في فلسطين ، –باحث متقدم في جامعة كوبنهاجن في معهد كارستن نيبور . " لوبيا ـ

 1997 -1995 والهوية،  الثقافةالتاريخ ، 



 . 1993-1989  اإلنسانيةكلية العلوم   –جامعة كوبنهاجن ـ 

 ، جامعة كوبنهاجن . اإلنسانيةمن كلية العلوم   نجليزياإل األدبدكتوراه في ـ 

 . ماجستير في الدراسات المتعمقة "التاريخ والحضارة" . 1983  ، بريطانيا،ن برايتو جامعة  ـ 

 . 1979-1978الجامعة العربية ، بيروت ـ 

 نظام التعليم الفلسطيني في أربع دول عربية"  مشكالتدبلوم في التربية : مع بحث خاص عن " ـ 

 

 • الخبرة المهنية 

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

 . 2014- 2013متحف المرأة في الدنمارك : باحث متقدم ـ 

، وفي  الالهوتقسم  -باحث متقدم في جامعه كوبنهاجن    2010- 2013جامعة كوبنهاجن  ـ 

 واإلقليمية.  صصات قسم الدراسات الثقافيةتخ 

 مركز المرأة لألبحاث. KVINFO : 2006-2010مستشار، ـ 

 ، مستشار . 2005جامعة أرهوس في الدنمارك ـ 

وقائع  و   أحالم: الفلسطينيون من لوبيا في الدنمارك ،  2004  لالجئينالمركز الدنماركي ـ 

،1995 . 

الفلسطينيون في الدنمارك"، المعهد الفلسطيني الدولي، عمان،  " : 2004جامعة أكسفورد ـ 

2006 . 

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

 : باحث متقدم . 1997- 1995معهد كارستن نيبور ـ 

 

 : • مؤلفات وابحاث

لغات  9الى إلىمترجم  2020تنسى“    ال سمفونية –في الجليل  فلسطينيةقريه  –  لوبيةكتاب ”ـ 

، األلمانية، الهولندية، البولونية، اإلسبانية،  البرتغالية ، الدنماركية،الفرنسية االنجليزية، عالميه :

 اإليطالية. 



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

 . 2013رام هلال 

- 85اب باللغة الدنماركية، " تاريخ العالم، الشريعة البديلة"، الدنمارك، صفحة  المساهمة في كت  ـ

109 . 

الثقافة والهوية" . محمود عيسى، نشر في  و التاريخ  "، األوسط قرية فلسطينية في الشرق  -لوبيةـ 

 . صفحة 274،  2005في كوبنهاجن الدنمارك  "تذنا سكفت

قصص شفوية والفالحين الفلسطينيين : حالة لوبيا"، محمود عيسى، مقالة في ذاكرة  -النكبةـ 

 . الداخليين والالجئين الكارثة : فلسطين وإسرائيل 

في  مقاالت  -196-  178، صفحة  2005حررت من قبل نور مصالحة، لندن، كتب زد، في آب ـ 

 . ذكرى إدوارد سعيد

شباط   2.رقم   21، مجلد الالجئين دورية كندا بشأن  -المدمرةتاريخ لوبيا القرية الفلسطينية ـ 

 22- 14، صفحة  2003

.   281-278ومنظورات المستقبل ، صفحة   244-229صفحة -الفلسطينيين الالجئينقضية ـ 

 2001كوبنهاجن -على عتبة السالم – مقاالت

  105، عدد  18 االقتصاديتجارب وشهادات باللغة العربية، في صامد   -فلسطينيي الشتاتـ 

،    103المرجع ذكر في مجلة الدراسات الفلسطينية عدد  . 167- 79، صفحة 1996أيلول  -تموز

 189صفحة 

،  لالجئينفلسطينيون من لوبيا في الدنمارك، محمود عيسى، المركز الدنماركي  -وقائعأحالم  ـ

 . صفحة  91،  1995كوبنهاجن  

لجوزيف كونراد، محمود عيسى، دار رينبو للنشر،   ساسيهاألمال ألعفي ا واالنفصالالمشاركة ـ 

 صفحة.  282،   1995الدنمارك 

في "نوسترومو" في " كونراد في اسكندينافيا " محمود عيسى، صفحة   واالنفصالالمشاركة ـ 

 - 1995، جامعة كولومبيا 223- 211

، الجامعة   باللغة العربية ، محمود عيسى - في نظام التعليم الفلسطيني  الساسيةا التالمشك ـ

 صفحة  120،  1991العربية ، بيروت 

 .  ةوالدنماركي  إلنجليزية ا ةبحاث في اللغألوا التعشرات المقاـ 

 



 المعلومات الشخصية . 

 ـ متزوج ولديه ثالثة أبناء.

 . 1985أعيش في الدنمارك منذ عام ـ 

 .  1990اصل على المواطنة الدنماركية عام ـ ح 


