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 البيانات الشخصية :
الاســــم :     عامر أحمد عبد الله القبج .                                             
مكان الولادة وتاريخها: نابلس 29 / 7 / 1966م .
الجنســية :   فلسطيني .
الحالة الاجتماعية :  متزوج - أربعة أبناء.
التخصص: التاريخ.
التخصص الدقيق: التاريخ المغربي والأندلسي.
الدرجة العلمية: الدكتوراة.
الرتبة العلمية: أستاذ مساعد.
العنوان : قسم التاريخ – كلية العلوم الإنسانية - جامعة النجاح الوطنية - نابلس - فلسطين.
هاتف: 0097092345113
محمول: 00970599732849
البريد الالكتروني: amer.qobbaj@najah.edu


1-	الدرجات العلمية:
الدرجة
الموضوع
تاريخ الحصول محدداً بالشهر والسنة
اسم الجامعة 
اسم الدولة
البكالوريوس
التاريخ-فرعي -الآثار
تموز 1996م
جامعة النجاح الوطنية
فلسطين
الماجستير
التاريخ
أيلول 2003م
عنوان الأطروحة: 
دولة بني مرين: تاريخها، وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية والممالك النصرانية في إسبانيا (668-869هـ/1269-1465م).
جامعة النجاح الوطنية
فلسطين
الدكتوراة
التاريخ
نيسان 2010م
عنوان الأطروحة: 
سياسة إسبانيا تجاه بلاد المغرب الإسلامي 897-981هـ/1492-1574م
جامعة الإسكندرية
مصر


2-	الوظائف والأعمال الإدارية:
الوظائف 
من تاريخ
إلى تاريخ
اسم الجامعة أو المؤسسة
مكان الجامعة أو المؤسسة
1- مدير السياحة والآثار في محافظة قلقيلية
1997م
2000م
وزارة السياحة والآثار
فلسطين
2- مدير السياحة والآثار في محافظة طولكرم
2000م
2010م
وزارة السياحة والآثار
فلسطين
3- رئيس قسم التاريخ
2013م
2014م
جامعة النجاح الوطنية
فلسطين
4- رئيس قسمي التاريخ والسياحة والآثار
2014م
2017م
جامعة النجاح الوطنية
فلسطين
5- منسق برنامج ماجستير التاريخ
2013م
2017م
جامعة النجاح الوطنية
فلسطين

                                                                                          
3- الإنتاج العلمي:
عنوان الإنتاج 
جهة النشر
تاريخ النشر
ملاحظات
(1)
الصِّلاتُ الثَّقافية بين الإمارة الأمويَّة في الأندلس وبلاد المغرب والمشرق (138-316هـ/756-928م).










مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) المجلد 33(1)، 2019م. ص43-66.


2019م



مؤلف ثان. مستل من رسالة ماجستير (الطالبة معالي ياسين): الأوضاع العلمية في الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية، وعلاقاتها مع بلاد المغرب والمشرق (138-316هـ/756-928م). إشراف مقدم الطلب. نوقشت وأجيزت في جامعة النجاح الوطنية، 2017م.
(2)
الحياة السِّياسيَّة ومظاهر الحضارة الأندلسيَّة في عهد الأَمير المُنذر بن محمَّد الأُموي (273-275هـ/886-888م).

مجلة آداب البصرة، العدد 84، 2018م، ص252-298.

2018م

 (3) 
السياسة الصليبية البابوية - الإسبانية تجاه الأندلس بعد سقوط القسطنطينية (1543-1492م/857-897هـ).

مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، المجلد 30 (1)، 2016م. ص 177-206.

2016م


(4)
رؤية ابن خلدون للعلوم الدينية في المغرب والأندلس من خلال مقدمته دراسة تحليلية ونقدية مقارنة.

المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، المجلد 35، 2017، ص93-134.

2017م

(5)
إشكاليَّةُ وِلايةِ العهدِ خلالَ عهدِ الخليفةِ العبّاسيِّ محمَّدٍ المَهديِّ (158-169هـ/775-785م) - دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديَّة ـ.

مجلة الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، المجلد 19(1)، 2018م، ص419-448.

2018م

(6)
علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها في المغرب والأندلس من خلال مقدّمة ابن خلدون.


مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي، جامعة السلطان قابوس.المجلد 8 (2)، 2017م.

2017م

(7)
تحالف مولدي الغرب الأندلسي مع الإسبان خلال عصر الإمارة الأموية (عبد الرحمن بن مروان الجليقي وموقعة البربرية عام263هـ/877م نموذجاً).

مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، المجلد 7 (2)، 2018م. ص671-700.

2018م

(8)
الحركة الأدبية في بلاط الخليفة العباسيّ موسى الهادي (169-170هـ/785-786م).


مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الشارقة.

مقبول للنشر بتاريخ 1\4\2018م

مؤلف أول
(بحث مشترك مع الدكتور رائد عبد الرحيم)
(9)
جُهود الأمير المُنذر بن محمَّد الأمويِّ في مواجهة الأخطار الدّاخليَّة في الأندلس (238-273هـ/852-886م).


مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، الأردن، المجلد 24 (4)، 2018م. ص 171-208.

2018م

(10)
ثلاثة أشهر في مدينة نابلس، الطائفة السَّامرية عن قرب (1855، 1860م).

مجلة جامعة الأقصى، جامعة الأقصى، شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي - غزة.

كتاب محكم ومقبول للنشر بتاريخ 9/4/2019 .
ترجمة كتاب
: John Mills  
Three Months’ Residence at Nablus, and an Account of the Modern Samaritans.
London, 1864.
(11)
A Report on the Pottery from Tell Sufan in Nablus, Palestine.


Palestine Exploration Quarterly, 2018, Vol. 150, No. 2, pp. 143-160. indexed: Scopus.

2018م

Co-Author
(12)
Joseph’s Tomb: A Model of Traditional Islamic Shrines in Palestine.


Journal: Near Eastern Archaeology - American Schools of Oriental Research. Indexed: Scopus.

مقبول للنشر 18\3\2019م.

Co-Author

(13)
ARCHAEOLOGY FUNERARY IN PALESTINE: A CASE STUDY FROM KHIRBET AQABET Al QADI AT NABLUS, Palestine.

Manuscript ID RDC-CS-2019-0004.R3, Radiocarbon.
https://www.cambridge.org/core/journals/radiocarbon
Impact Factor
1.807

مقبول للنشر بتاريخ 22\4\2019م

مؤلف ثالث

4- الجهد العلمي خدمة للجامعة والمجتمع:  
نوع الجهد العلمي
وصف الجهد
السنة
1- دراسات وتقارير
- إعداد تقرير (خطة عمل) مشتركة بين عمادة كلية العلوم الإنسانية - جامعة النجاح ووزارة السياحة والآثار - إنجاز بحث علمي مشترك مقبول للنشر في مجلة دولية لها معامل تأثير.
2018-2019م
2- المشاركة في هيئات تحرير مجلات
عضو اللجنة العلمية لمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية - جامعة محمد بوضياف - المسيلة - الجزائر.
منذ 2017م
3- الإشراف على رسائل الدراسات العليا أو المشاركة في فحصها
رسائل أشرف عليها صاحب السيرة، ونوقشت:
1- معالي محمد ياسين: الأوضاع العلمية في الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية وعلاقاتها مع بلاد المغرب والمشرق (138-316هـ/756-928م).
2- رزان نور الدين صنوبر: تحليل محتوى كتب التاريخ للمرحلة الأساسية العليا في المنهاج الفلسطيني في ضوء منظومة القيم الأخلاقية والسياسية. إشراف مشترك.
3- نهاية فؤاد فريد مسعود: المغرب والأندلس في كتابات الجغرافيين المسلمين خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي (دراسة في التاريخ الحضاري).
4- رشا نواف براهمة: المغرب والأندلس في كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين خلال القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. قرار مجلس الدراسات العليا رقم 289 بتاريخ 15/4/2015م.


رسائل قيد الإشراف:
1- بيسان عماد قاطوني: السياسة الصليبية تجاه بلاد المغرب والأندلس (792-897هـ/1390-1492م). قرار مجلس الدراسات العليا في جلسته رقم 321 بتاريخ 1/12/2016م.
2- إلهام سمحات دويكات: مدينة وادي آش الأندلسية في العصر الإسلامي (92-894هـ/711-1489م). قرار مجلس الدراسات العليا في جلسته رقم 353 بتاريخ 1/3/2018م.
3- وفاء عبد الباسط حج علي: مدينة وادي الحجارة ومنطقتها في العصر الإسلامي، دراسة تاريخية حضارية (92-478هـ/711-1085م). قرار مجلس الدراسات العليا في جلسته رقم 353 بتاريخ 1/3/2018م.
4- رشا ماهر عنبتاوي: الحرف والصنائع في مدينة نابلس 1831-1918م، دراسة تاريخية. إشراف مشترك. قرار مجلس الدراسات العليا في جلسته رقم 364 بتاريخ 26/9/2018م.
5- شافي عبد اللطيف بشارات: الدولة العباسية في عهد الخليفة المكتفي بالله علي بن أحمد 289-295هـ/902-908م. قرار مجلس الدراسات العليا في جلسته رقم 375 بتاريخ 4/4/2019م.

المشاركة في فحص الرسائل ومناقشتها:
1- نور الدين حسن فارس: صورة الحجاج بن بوسف الثقفي عند المؤرخين المسلمين حتى القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، دراسة تاريخية منهجية.
2- ردينة أحمد بشارات: صورة الفرس عند المؤرخين المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين.
3- أريج تحسين قاسم: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة نابلس خلال الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936م.


4- حميدان محمود ناجي: قبة الصخرة في العصرين الأيوبي والمملوكي (583-923هـ/1187-1516م).
5- باسمة يوسف أبو لحية: الجامع الأموي في دمشق في العصر المملوكي الأول (648-784هـ/1250-1382م) دراسة تاريخية وحضارية.

6- تحكيم أبحاث علمية:
أ- مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية).
ب- مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث - جنين - فلسطين.
ت-  مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.

 


نوقشت وأجيزت بتاريخ 17/5/2017م.

نوقشت وأجيزت بتاريخ 5/10/2017م.

نوقشت وأجيزت بتاريخ 15/2/2018م.



استنفذت الطالبة مدتها القانونية: دبلوم عالي.




































نوقشت بتاريخ 29/9/2015م.



نوقشت بتاريخ 12/1/2017م.


تقييم بدون مناقشة، بموجب قرار عمادة الدراسات العليا، جلسة رقم 325، بتاريخ 19/1/2017م.
نوقشت بتاريخ 14/12/2017م.

نوقشت بتاريخ 20/1/2019م.
4- المشاركة في عضوية لجان فنية أو تحضيرية لمؤتمرات علمية 
1- عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي: دور المغاربيين في الثورة الفلسطينية، جامعة القدس المفتوحة، رام الله.
2- عضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر يوم القدس الثالث عشر، مؤتمر دولي، جامعة النجاح الوطنية.
3- عضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر يوم القدس الرابع عشر، مؤتمر دولي، جامعة النجاح الوطنية.
4- تنظيم ندوة علمية بعنوان: مقام النبي يوسف بين الحقائق التاريخية والأثرية ومحاولات التهويد. جامعة النجاح الوطنية.
5- مشاركة في مؤتمر السياحة والآثار (الربط مع القطاع الخاص: تطوير منهاج السياحة والآثار).
2017م



2017م


2018م


2015م



2017م
5- المشاركة في لجان القسم والكلية
عضو مجلس كلية العلوم الإنسانية
عضوية لجان داخلية للقيام بمهام معينة
2013-2017م
6- المشاركة في لجان الجامعة
1- تنظيم معرض: تراث الأجداد في عيون الأحفاد - متحف يبوس بالشراكة مع جامعة النجاح.
2- الإشراف على انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية.
2013م


2017م
7-القيام بعمل إداري
رئيس قسم التاريخ، وقسمي التاريخ والسياحة والآثار.
2013-2017م


5- الخدمات العامة للجامعة والمجتمع:
نوع الخدمة العامة
وصف الخدمة
السنة
1- عضوية اللجان العامة.
عضو المجلس الاستشاري لمتحف يبوس، مخيم الفارعة.
2018م
2- مشاركة في ندوات ولقاءات أو محاضرات عامة.
المشاركة في ندوات ومحاضرات في مركز واصل ومكتبة البلدية - عنبتا.
مكررة
3- تقديم خدمات إرشادية أو استشارية ضمن دائرة الاختصاص وعادت بالنفع على الجامعة والمجتمع.
1- تقديم خدمات إرشادية تطوعية لطلبة قسم التاريخ حول موضوع البحث التاريخي ومنهجه وطرائقه.
2- توظيف التكنولوجيا في تحسين مخرجات التعليم.
2014-2019م
4- المشاركة في نشاطات غير أكاديمية تخدم الجامعة والمجتمع.
1- عضو الهيئة التأسيسية لجمعية دار الكوثر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة - عنبتا
2- أعمال تطوعية مختلفة.
1998-2005م



6- المساقات التي قام صاحب السيرة بتدريسها:
اسم المساق ورقمه
الفصل الدراسي
السنة الدراسية
1- تاريخ السلاجقة (10321257)
الأول
الثاني
2011/2012 
2012/2013
2- تاريخ المغرب والأندلس (33311)
الأول
الصيفي
الأول
الصيفي
الأول
الثاني
الثاني
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2014/2015

3- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى (10321232)
الأول
الثاني
الصيفي
الأول
الثاني
الصيفي
الأول
الثاني
الأول
الأول
الأول
الأول
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
2018/2019
4- موضوع خاص في تاريخ الأندلس أو حضارتها (10321152)
الأول
الأول
الأول
2011/2012
2013/2014
2014/2015 
5- غزو الفرنجة (33341)

الأول
الثاني
2011/2012 
2012/2013 
6- المجتمع المغربي والأندلسي (433553) (ماجستير)
الأول
الصيفي
الأول
2013/2014 
2014/2015 
2017/2018 
7- عصر النهضة والكشوف الجغرافية (33342)
الثاني
2011/2012
8- التاريخ الإسلامي 1 (433512) (ماجستير)
الصيفي
2013-2014
9- تاريخ المغرب في العصر الإسلامي (10321125)
الصيفي
الصيفي
الثاني
الثاني
الثاني
الأول
2013/2014 20
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018
2018/2019
10- تاريخ الدولة البيزنطية (10321155)
الثاني
الأول
الثاني
2011/ 2012
2013/2014
2014/2015
11- تاريخ الدولة الفاطمية (10321261)
الثاني
الصيفي
الثاني
2011/2012
2012/2013
2017/2018
12- موضوع خاص في تاريخ الحضارة الإسلامية (10321258)
الثاني
الثاني
2011/2012
2012/2013 
13- التصوف الإسلامي (433552) (ماجستير)
الأول
2014/2015
14- مؤسسة القضاء (433551) (ماجستير)
الأول
2016/2017
15- تاريخ الدولة العباسية (10321227)
الثاني
2016/2017
16- الإرشاد السياحي (10316442)
الصيفي
2016/2017
17- تاريخ صدر الإسلام (10321123)
الصيفي
2017/2018
18- الفرق الإسلامية (10321259)
الثاني
2017/2018
19- تاريخ الدولة الأموية (10321124)
الصيفي
2016/2017
20- منهج البحث التاريخي (33312)


الأول
الثاني
الأول
2014/2015
2014/2015
2015/2016
21- تاريخ الأندلس (10321126)



الأول
الأول
الأول
الأول
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
22- منهج البحث العلمي التاريخي 1 (10321229)
الثاني
الأول
الثاني
2015/2016
2016/2017
2016/2017
23- منهج البحث العلمي التاريخي 2 (مشروع التخرج) (10321447)
الثاني
الثاني
الأول
2015/2016
2016/2017
2017/2018
24- القدس (11000111)
الثاني
الثاني
الثاني
2017/2018
2018/2019
2018/2019
25- دراسة في المصادر (10321228)
الأول
2018/2019
26- تاريخ تركيا المعاصر (10321472)
الأول
2018/2019
27- تاريخ الحركة الصهيونية (10321368)
الثاني
2018/2019
28- تاريخ فلسطين المعاصر (10321443)
الثاني
2018/2019


