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 :المؤهالت العلمية

 .1972نال االجازة الجامعية في التاريخ، جامعة دمشق  -

 .1979عة اليسوعية حاز على درجة الماجستير في التاريخ، الجام -

 .1996درجة الدكتوراه في التاريخ، جامعة سانت بطرسبورغ،  -

  
 :الخبرات العملية

 .1982-1972الفلسطينية في سوريا ولبنان خالل فترة  الصحافةعمل في  -

 ,1993- 1982ف، .ت.مسؤوالً عن قسم الوثائق في مركز األبحاث التابع لـ م -

 .1993- 1984ن فلسطينية محرراً للشؤون الفلسطينية في مجلة شؤو -

مسؤوالً عن دائرة األحزاب السياسية العربية في دائرة العالقات القومية والدولية  -
1994 -1998. 

 .عضو مؤسس في االتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين -

  
  :المؤلفات

مركز األبحاث التابع : ، بيروت1933- 1932حزب االستقالل العربي في فلسطين  .1
  .صفحة 184، 1980تحرير الفلسطينية، لمنظمة ال

للنضال الفلسطيني قبل تأسيس حزب االستقالل  األساسيةيتناول الفصل األول السمات     
، ويتناول الفصل الثاني تأسيس حزب االستقالل العربي أما الثالث 1932العربي سنة 

 .فيستعرض أبرز نشاطات حزب االستقالل العربي

يتضمن . صفحة 44شرق برس، : ني، واقعه وإشكاالته، نيقوسياالتوثيق والتوثيق الفلسطي .2
ال تاريخ دون وثائق، الوثائق الفلسطينية، التفاعل : هذا الكراس خمس نقاط أساسية وهي

 .العربي والدولي، ونحو مركز توثيق فلسطيني

يتألف . صفحة 88البيادر السياسي، : حكومة عموم فلسطينيين، مقدمات ونتائج، القدس .3
اإلسرائيلية  –ب من ثالث فصول أساسية، األول يتناول مشروع لتقسيم والحرب العربية الكتا



حكومة عموم فلسطين في غزة، ومن ثم  تأسيسأما الثاني فيتناول . 1948األولى عام 
 .والثالث يتناول االستنتاجات األساسية. زوالها، وكذلك ضم الضفة الغربية لألردن

الشورى، الشباب، : صحفهمحمد علي الطاهر، تجربته الصحافية في مصر من خالل  .4
، 1990االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين عام : تونس. 1936 – 1924العلم، 

. يتألف الكتاب من أربعة فصول، إضافة لمقدمة وخاتمة ومالحق متنوعة. صفحة 380
أما الثاني فيتناول الحياة القومية العربية . وتطور حياتهيتناول األول نشأة محمد على الطاهر 

، وطرق معالجتها في 1939- 1936والثالث يتناول ثورة عام . من خالل صحفه الثالث
ها الطاهر في حياته عأما الرابع واألخير يتناول األساليب المهنية التي اتب. الصحف الثالث

 .الصحفية

ـ وزارة 1948-1920ركة السياسية في فلسطين األصول االقتصادية واالجتماعية للح  .5
  .عكا –دار األسوار  –الثقافة 

  )2000مواطن، ( 1994- 1965) مدخل أولي(الصحافة الفلسطينية في الشتات   .6

  .2004تحرير، رام اهللا، مواطن، (دراسات إعالمية   .7

  .2005، رام اهللا مواطن، )تحرير) (2(دراسات إعالمية   .8

ن، هيئة أرض فلسطين ومواطن، ركز األبحاث الفلسطيني، لندالمصير المأساوي لم  .9
2005 . 

الالجئون ومستقبل عملية السالم، رام اهللا، المركز الفلسطيني لالتصال الجماهيري،  .10
2004.  

دراسة محكّمة معظمها في دورية شؤون فلسطينية، وال يزال كاتب  30نشر ما يزيد عن  -
  .رام اهللا –عمود في جريدة األيام 

  .جامعة بيرزيت –أستاذ مساعد في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية  .11
  


