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مؤسسة المدٌنة للطباعة والنشر
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البرٌد االلكترونً ibrahimabbas1@hotmail.com :

معلومات خاصة
الحالة االجتماعٌة  :متزوج وله ست بنات وابن واحد وعدة أحفاد.
تارٌخ المٌالد1947/2/19 :
مكان المٌالد  :المجدل ,فلسطٌن
مكان اإلقامة  :جدة (منذ العام )1970
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الدراسة
اإلبتدائً والثانوي وجزء من المرحلة المتوسطة  :مدارس حكومٌة فً القاهرة
المرحلة المتوسطة  :جدة (مدرسة الفاروق المتوسطة)
المرحلة الجامعٌة :بكالورٌوس الصٌدلة ،جامعة اإلسكندرٌة ()1970

الخبرة العملية
 -1عمل فً تعلٌم البنات بجدة  32عامًا بد ًء من العام 1390هـ (1970م)  ،وكاان خرار منصاب تقلادؤ مساؤول شاعبة
صحة البنات والمنسق العلمً للرئاسة فً محافظة جدة.
 -2شارك فً العدٌد من الندوات والمؤتمرات العلمٌة التً نظمتها الرئاسة ووزارة الصحة رالل فترة عمله.
 -3مثل اإلدارة العامة لتعلٌم البنات فً لجنة البحث الوطنً لدراسة اإلعاقة لدى األطفاال فاً محافظاة جادة (-1418
1420هـ) .
 -4عمل على مدى عشر سنوات ( )1980-1970فً مجال الدعاٌة للعدٌد من شركات األدوٌاة مثال رٌرتار (تمار) ،
الباز (الشركة الشرقٌة)  ،وأبجون (البترجً).
 -2عمل فً الصحافة السعودٌة متعاو ًنا منذ العام  1400هـ 1980 /م وكتب مقالة الرأي فاً عكااظ "ملتقاى ارراء"،
والرٌاا

"حارو

نشرت فً صح

وأفكاار" ،والمدٌناة"صافحة الارأي"  ،ولاه مئاات المقااالت والتحلاٌالت السٌاساٌة والقاراءات التاً
ومجالت المملكة منذ ذلك الحٌن.

-5نشرت له العدٌد من البحوث والدراسات من أبرزها بحثه "إسهام المملكة العربٌاة الساعودٌة فاً حارب 1367هاـ -
1948م"  ،وذلك ضمن ندوة "المملكة العربٌة السعودٌة وفلساطٌن -بحاوث ودراساات" التاً نظمتهاا دارة الملاك عباد
العزٌز فً الفترة 1422/1/29-27هـ الموافق 2001/4/23-21م  ،والذي صدر عن دارة الملك عباد العزٌاز ()192
– الجزء الثالث 1427 ،هـ 2006-م  .وترجم العدٌد من الكتب عن اإلنجلٌزٌة نشرت على حلقات فً صح
والمدٌنة والبالد.وألقى عدة محاضرات ثقافٌة فً أحادٌة الدكتور ماجد أنور عشقً ونادي جدة األدبً الثقافً.
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عكااظ

 -6عمل لمدة عشر سنوات ( )2010-2000مستشارً ا وسكرتٌرً ا را ً
صا للشٌخ عباد الارحمن بان عباد العزٌاز العثماان
مدٌر عام تعلٌم البنات فً منطقة مكة المكرمة ساب ًقا ،وعضو مجلس الشورى السعودي لفترتٌن متتالٌتٌن(.سابقا)علاى
مدى السنوات العشر الماضٌة .

العمل الحالي:
كاتب متعاون فً جرٌدة المدٌنة ( رأي المدٌنة – الترجمة – التقارٌر والتحلٌالت والقراءات السٌاسٌة) .

المؤلفات
 -1الماسونٌة تحت المجهر ،جدة (1408هـ 1988م)
 -2البعد اإلسالمً فً الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ،جدة ( 1410هـ 1990/م )
 -3رفاٌا وأسرار اإلرطبوط الماسونً العالمً  ،جدة (1412هـ 1992/م )
 -4الٌهود واالنترابات األمرٌكٌة ،جدة (1413هـ 1992 /م )
 -5الطرٌق إلى القدس ال ٌمر عبر الكوٌت ،جدة (1413هـ 1993/م )
 -6العالقات المصرٌة الفلسطٌنٌة ،القاهرة ( 1417هـ 1997/م )
 -7أضواء على مسٌرة النهضة الطبٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة :البداٌات – التطورات – اإلنجازات – (إصدار
بمناسبة مئوٌة التأسٌس)
 -8التدرٌن عدو ٌمكن قهرؤ ،جدة ( 1426هـ 2005/م)
 -9المملكة وفلسطٌن -بانوراما تارٌرٌة لمسٌرة الدعم السعودي للقضٌة الفلسطٌنٌة (1348هـ 1929/م – 1437هـ
2006/م)  ،دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع  ،القاهرة 2006
 -10اإلرهاب :الظاهرة – المواجهة – المعالجة ،دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع ،القاهرة2008 ،
 -11ذاكرة القدس ،القاهرة2009 ،
 -12قبل أن تج

الذاكرة  ،أوراق من حٌاة الجئ فلسطٌنً من المجدل  ،القاهرة 2010

 -13الموساد تحت المجهر ،القاهرة 2010 ،

الهوايات
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 -1الرٌاضة
 -2التصوٌر الفوتوجرافً
 -3الموسٌقى الكالسٌكٌة

الجوائز
حاز على العدٌد من المٌدالٌات والدروع وشهادات الشكر والتقدٌر من جهات عدة (تعلٌمٌة وثقافٌة وصحٌة) .
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