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•
كاتب زاوية
•
كاتب زاوية ( فواصل ) في جريدة القبس الكويتية .
نشرت له مجموعة من المقاالت في  جرائد أخرى مثل •


عكاظ السعودية.
نشرت له العديد من المقاالت في اللغة االنجليزية في •


. Medium وفي موقع Quora موقع
ناشط اجتماعي •

لديه حسابات نشطة في أغلب مواقع التواصل •

اإلجتماعي.

صاحب مدوّنة •
•
صاحب مدونة منذ عام . 2008

•
مؤلّف 
ألّف مجموعة  من الكتب في   مترجمة للغة  •

اإلنجليزية، حازت رضا  القرّاء ، وحصدت النجوم 
الخمس في آراء القرّاء بمتجر الكتب  أمازون وموقع 


جودريدز. 
قام بعمل العديد من المقابالت اإلذاعية حول كتبه في •


اإلذاعة األمريكية وتلفزيون الكويت. 
•
متحدّث ومدرّب 

بسبب االنشغال بالتأليف بدأ استهداف الدّورات •

متأخّرا في عام ٢٠٢١ .

قدّم عدد كبير من مواضيع كتاب التّوازنات الخمس •

في دورة تدريبية .

•
جاري اعداد  ترتيب مجموعة الدّورات .

• Column Writer 
• ALQABAS Newspaper since 2015   
• Some Articles Published in Other 

GCC country as OKAZ newspaper 
• Too many articles published In Quora 

and Medium  

• Social Activist 
• He has active accounts on all social 

.media platforms


• Blogger
• Start Blogging on 2008


• Author

• wrote many Books In Arabic and 

English won Reader Satisfactions 
and get 5 stars In Amazon and 
GoodReads.


• Appeared in many  US Radio  
interviews and TV


• Speaker and coach 
• Targeting of courses began late in 

2021, Due to preoccupation. 
• He presented a large number of 

topics in the book The Five 
Balances in a training session. 

• Arranging the set of courses for 
upcoming days. 

كاتب، مؤلف ، فيلسوف
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Date of Birth

Cirtified from the College of 

Commerce and Administrative 
Science (Kuwait University)

 Worked in the judiciary
  ( financial expert)

 Master  Of Business
 Administration from Maastricht
 (School Kuwait)

Worked in the Body of Financial 
Controllers.

1995

2003-1996

تاريخ امليالد    


حصل على شهادة من كلية التجارة

 والعلوم اإلدارية


 عمل في القضاء خبير مالي

عمل بوظيفة مراقب مالي في جهاز 
املراقبني املاليني .

2008 Start Bloggingأنشأ مدونته الخاصة

2019-2003

تقاعد من عمله وتفرّغ بشكل كامل لألنشطة 
2019الثّقافية والتأثير في املجتمع

بدء الكتابة في زاوية ( فواصل ) بجريدة 

القبس الكويتية  وصدر أو كتاب له.

 

Start as Columnist in ALQABAS 
Kuwaiti News paper, Published 
First book

2015

Time Lineالتسلسل الزّمني

2012-2008

1970

شهادة الدراسات العليا  في إدارة األعمال  

من  من جامعة ماسترخت الهولندية


 في الكويت .

Retired, Fully focused on Caltural 
activities and Influencing society






Booksالكتب 

 A book that transforms balance from
 theory to practice, proposes to replace
 our search for happiness (which
 dominates our actions without a full
 awareness) with a goal of Tranquility,
 which is reached by the comprehensive
 balance grouped from the five
Dimensions balances.

كتاب يحّول التّوازن من نظريّة إلى 
تطبيق،  يقترح استبدال بحثنا عن 

السعادة - الذي يسيطر على تصرّفاتنا 
دون وعي كامل - بهدف الطمأنينة، الذي 

الوصول اليه بالتّوازن الّشامل املجّمع 
من التّوازنات الخمس .

 أفكار تجديدية
 ورائعة حول سبل

 عيش حياتنا بأبسط وأفضل الطرق املمكن تحقيقها خالل
 فترة عيشنا على هذا الكوكب. فالكتاب يفتح أعيننا حقا عن
 أسباب شقائنا والطرق الحقيقية والعملية التي ستساعدنا

 للخروج من مأزق اإلكتئاب، التخلي واالستسالم عن
 االستمرار في معترك الحياة. من األشياء الكثيرة التي
 تعلمتها من الكتاب أن السعادة ال ترتبط باألشياء التي

 تدور في مخيلتنا، وأنها شيء نسبي يعتمد على كل فرد
 وكيف يقدر وضعيته حسب الزمان واملكان والظروف التي

 تحدد أسلوبه الكامل لسيرورته في الحياة. أفضل جزء لدي
 من الكتاب هو الذي يتحدث عن ما يوجد في عنوانه أال

 وهي التوازنات الخمس املادي، الروحي، الجسدي،
 االجتماعي والداخلي، طريقة تقديمها ممتازة وفيها الكثير


من الحلول العلمية والعملية ملشاكل نواجهها في حياتنا.

* Reviews Based On English Version on December 2019

* Reviews Based On English Version on December 2019

Eye opening and motivational, this book 
explored the five dimensions: financial, 
physical, internal, social and spiritual which 
effect our conscious and subconscious 
decision making. Well written and articulated 
perfectly this book is educational and left me 
with an abundance of self-reflection. It is 
about emersing ourselves in understanding 
to give us clarity and the tools to make 
better decisions to reach our goals. 
Definitely recommend for those who like self 
improvement books and anyone looking for 
inspiration.




 حل

 للغز القديمٍ واملتجدد، فسؤال: ما معنى
 موجودنا أحياء؟ أقرب للغز منه للسؤال،
 وقبل أن يبهرنا املؤّلف بإجابته، يغوص

 في أعماق البحوث واألوراق العلمية وكتب
 الفالسفة والكتب السماوية و الكثير من
 املصادر املتنّوعة التي أشار إليها، ثّم

 يوجز لنا محاوالت الحاضرين والسابقني
 من العلماء في العديد من التخصصات

 مثل: الفيزياء والتطّور البيولوجي ، ويوجز
 كذلك لنا محاوالت الفالسفة قديماً

 وحديثاً، ليستبعد اإلجابات التي ال تليق
 باإلجابة على هذا السؤال، ويبدع لنا

 نظرية جديدة كليّاً ملعنى الحياة،
 مستلهمة من نصوص القرآن ونصوص
 التّوراة التي هي محل اتّفاق اليهودية

 والنصرانيّة، ليكون هذا الكتاب هو
 الجواب األسهل للفهم بعيدا عن تعقيدات

 الفالسفة، والجواب األكثر منطقية.

solve 
The puzzle that has remained 
unsolved since the beginning 
What is :of modern humanity 
The ?the meaning of life 
meaning of life is no new topic 
there have been ;for humans 
multiple attempts to discover 
This book .s meaning'life 
reviews some of the proposed 
conclusions to the search for 
the meaning of life from the 
,perspectives of science 
.and faith ,philosophy

s deep'As a result of this book 
engagement with varied 
you will come into ,sources 
,simple ,contact with a unique 
and meaningful answer ,direct 
The book .that makes sense 
introduces a new theory of the 
based onevidence from Quran 
and the Old Testament .



  مناقشة
 ألغلب مشكالت حياتنا اليومية 

 من زوايا اجتماعية ونفسية
 وإدارية وفلسفية، يقّدم الكثير من
 األمثلة واألفكار للتعامل مع واقعنا

 وتعقيداته، يقترح حلول بسيطة
 تعتمد على فهم الواقع االجتماعي


وتغيير زاوية املشاهدة.
 ٢٥٠ صفحة من األمثلة واألفكار
 والنصائح والتي يمكن للشخص
 العادي أن يمارسها مباشرة في
 حياته اليومية، يساعدنا للوصول

 إلى الذّكاء االجتماعي، وفهم
 تصرّفات اآلخرين بطريقة أكثر

 دّقة، والتعرّف على أفكارهم

 ودوافعهم ومصالحهم.

Recently Publishedصدر حديثا 

 Discuss
most of our daily problems 
from social, psychological, 
administrative and 
philosophical Perspectives, 
he provides many examples 
and ideas for dealing with our 
reality and its complexities, 
proposes simple solutions 
based on understanding the 
social reality and changing the 
perspective.

250 pages of examples, ideas 
and 0ps that the normal person 
can prac0ce directly in his daily 
life, helps us to reach social 
intelligence, understand the 
ac0ons of others in a more 
accurate way, and iden0fy their 
thoughts, mo0ves and interests.. 



Recently Publishedصدر حديثا 

 كتاب يروي قّصة بدايتنا بشكل
 مختلف، يستخلص العديد من

 الحقائق املثيرة من رحم اآليات، ويعيد
 استخدامها، لكتابة القّصة بتفاصيل
 جديدة،  هو عبارة عن بحث علمي
 امتد لسنتني، يحاول إعادة ترتيب
 حقائق قّصة البداية، ويعيد تجميع
اإلضاءات التي وردت بالقرآن،،،
 الكتاب يجمع العلوم دون حدودها
 املعهودة، يجمع الفلك والرياضيات

 واإلدارة والبيولوجيا والتّطّور واإلدارة
 واللغة والعقيدة دون فواصل، في

 مزيج مثير وفريد.



AlLQABAS :       https://bit.ly/3RRa5Oq 

Amazon :        https://amzn.to/2Psd5my

Jarir Store:     https://bit.ly/3LkUu7h 

Blogspot:        https://bit.ly/2D8i6Kk

               Twitter:             https://twitter.com/Alebraheembooks
  
Instagram:     https://www.instagram.com/alebraheembooks/ 

 YouTube Channel:https://bit.ly/38K1bw5

Medium Artcles : https://medium.com/@ALEBRAHEEM.AUTHOR

Quora Articles:  https://www.quora.com/profile/A-A-Alebraheem

Web Site:          https://www.alebraheembooks.com
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