السيرة الذاتية
االسم:

أمين مسعود محمود أبو بكر

مكان الوالدة:

يعبد /محافظة جنين

تاريخ الوالدة:

2691/2/21م

الشهادات العلمية:
 .1شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع األدبي /مدرسة يعبد الثانوية 1891م بتقدير جيد.
 .2بكالوريوس تاريخ /جامعة اليرموك 1891م بتقدير ممتاز.

 .3ماجستتتير تتتاريخ تتدي  /الجامعتتة األردنيتتة 1881م بتقتتدير جيتتد جتتدان ان تواة األ رو تتة "قضتتاا اليليتت -1981
1819م".

 .1دكتوراه تاريخ دي  /الجامعة ا ألردنية 1888م بتقتدير جيتد جتدان انتواة األ رو تة "ملكيتة األراضتي فتي متيترفي
القدس 1819-1989م".

األب ا المنشورة:
 .1رسالة الماجستير /الجامعة األردنية /امادة الب

العلمي .1888

 .2رسالة الدكتوراه /مؤسسة ابد ال ميد شوماة1888 ،م.

 .3أوقاف ال رم اإلبراهيمي 1819-1982م "م كم" مؤسسة اامار مدينة اليلي 2111 ،م.

 .1االستي اة اليهيوني في مدينة القدس 1819-1831م "م كم" جامعة تكريت العراق2111 ،م.
 .8ملكية السل اة ابد ال ميد في فلس ية 1831-1918م" ،م كم" مجلة جامعة النجاح الو نية2113 ،م.
 .8ملكية آ سرسق في فلس ية 1819-1988م" ،م كم" جامعة النجاح الو نية 2111م.

 .1ملكية آ ابد الهادي في فلس ية " ،1881-1911م كم" جامعة النجاح الو نية2118 ،م.

 .9تنظيم أراضي األوقاف في فلس ية وضب ها 1891-1928م ،المؤتمر العلمي السابع لتاريخ بتدد الشتام ،األوقتاف
في بدد الشام منذ بداية الفتح اإلسدمي إلى نهاية القرة العشرية ،لجنة تاريخ بدد الشام 2111م.

 .8نهضة القدس السياسية 1881-1931م" ،م كم" جامعة القدس المفتو ة2119 ،م.

 .11ت والت جذرية في بنى القدس اإلدارية واالقتيادية واالجتمااية1989-1911م المؤتمر الدولي للقدس/اماة-1/
2118/11/9م.

" .11العقبتتات التتتي واجهتتت ق تتاع الزرااتتة فتتي فلست ية يتتد ال تتر العالميتتة االولتتى1819-1811م"المتتؤتمر التتدولي
التاسع لتاريخ بدد الشام 2112/1/8-1،م،الجامعة األردنية ،اماة،األردة.

 .12ال ملتتتتتتتة الميتتتتتتترية التتتتتتتى اكتتتتتتتا1932/1931م،مجلتتتتتتتة ات تتتتتتتاد كليتتتتتتتات اجدا فتتتتتتتي التتتتتتتو ة العربي،جامعتتتتتتتة
اليرموك،األردة2113،م.

 .13ملكية ا ال سيني في فلس ية 1819-1189م،مجلة المنارة،جامعة ا البيت،المفرق،األردة2111،م.
 .11ت تتتتتتتور ملكيتتتتتتتة األراضتتتتتتتي فتتتتتتتي ستتتتتتتا

اكتتتتتتتا1819-1988م،المجلتتتتتتتة األردنيتتتتتتتة للتتتتتتتتاريخ والثار،الجامعتتتتتتتة

األردنية،اماة2111،م.

المشاركة العلمية:
 .1مسااد ب

وتدريس /الجامعة األردنية /الب

العلمي ولجنة تاريخ بدد الشام 1883-1899م.

 .2مدرس متفرغ /كلية اليوارزمي /اماة األردة 1881-1881م.
.3

ضور ادد مة الندوات والمؤتمرات العملية الم لية واإلقليمية والدولية.

 .1اضو الفريق الو ني إلاداد المنهاج الفلس ينية "منهاج التربية الو نية اليف الثال  ،والسابع ،والتاسع،
ومنهاج التاريخ لليف اليامس األساسي "وزارة التربية والتعليم الفلس ينية 2111-1889م.

 .8اضو ات اد المؤريية العر 2111م.

 .8مناقشة وت كيم ادد مة رسائ الماجستير واألب ا في الجامعات الفلس ينية الميتلفة.
 .1رئيس قسم االجتماايات في جامعة القدس المفتو ة 2111-1889م.
 .9رئيس قسم التاريخ جامعة النجاح الو نية2119 ،م.
 .8رئيس قسم السيا ة واجثار-2111/2111،

الجوائز العلمية:

 .1ادد مة جوائز التفوق العلمي في الجامعات األردنية يد الدراسة.
 .2ادد مة الجوائز التقديرية الى المشاركات العلمية في فلس ية واليارج.

 .3جائزة الدكتور كام العسلي ألب ا القدس "يوم القدس اماة -األردة 1888م.

الندوات والم اضرات:

 .1كنوز فلس ية/م افظة جنية،إذااة القرآة الكريم،نابلس2111/8/31،م.

 .2الو ة العربي في ظ ال داثة،إذااة جامعة النجاح الو نية2111/8/2،م.

 .3مشاركة بورقة ت ت انواة "العقبات التي واجهت شجرة الزيتوة في فلس ية1881-1189م،المؤتمر الدولي األو
للزيتوة في فلس ية،جامعة فلس ية التقنية يضوري2111/2/8-9،م.

 .1المشتتتاركة فتتتي ورشتتتة نقتتتا

تتتو األرشتتتيف  ،األرشتتتيف االجتمتتتااي الفلستتت يني اإللكتروني،مؤسستتتة الدراستتتات

الفلس ينية 28 ،تموز  ،2111في فندق األنكرز في مدينة رام اهلل.

 .8دورة تدريبية في تاريخ ملكية األراضي في فلس ية2111/11/22-21،م،مؤسسة موا ة،رام اهلل،فلس ية.
 .9المشاركة في برنامج اة القدس في إذااة يوت العر متة القتاهرة2111/11/8،م ،تو السياستة التتي تمارستها
سل ات اال تد لتهويد المدينة المقدسة(.ابر الهاتف)

اضوية اللجاة:

 .1اضو اللجنة الت ضيرية لمؤتمر االت اد األوروبي والشرق األوس 'The European Union and the ،
'2111/12/21Middle Eastم.

 .2اضتتتو اللجنتتتة الت ضتتتيرية للمتتتؤتمر التتتدولي الرابتتتع"دور الترجمتتتة فتتتي تتتوار ال ضتتتارات،جامعة النجتتتاح12/21 ،
2111/م.

 .3اضتتتو اللجنتتتة الت ضتتتيرية لمتتتؤتمر"االيتتتتدف والتعدديتتتة متتتة منظتتتور إستتتدمي"2111/11/13م،جامعتتتة النجتتتاح
الو نية،نابلس،فلس ية.

 .1اضتتتتتتتو اللجنتتتتتتتة الت ضتتتتتتتيرية لمتتتتتتتؤتمر"العتتتتتتتر الفلستتتتتتت ينيوة دايتتتتتتت اليتتتتتتت األيضتتتتتتتر:ت تتتتتتتديات التنميتتتتتتتة
والمستقب "2112/1/28م،،جامعة النجاح الو نية،نابلس،فلس ية.

*الندوات :ضور ومشاركة-:
 .1است ضار الت ار

في التعليم األكاديمي ،منتدى معلمي جنية ،اليميس4112/11/11 ،م ،مدرسة بنات جنية

الثانوية.
*الدورات-:
 .1ورشة ام في جامعة النجاح الو نية بعنواة"أسئلة وأجوبة و التعليم االلكتروني" وذلك يوم األ د الموافق
4112/5/11م.
 .4ام في جامعة النجاح الو نية بعنواة"مودي "األربعاا الموافق4112/11/ 15،م ،ميتبر كلية العلوم اإلنسانية.

*اإلشراف الى رسائ الدراسات العليا وف يها-:
أ-اإلشراف:
الرقم

.1
.4
.3
.2
.5
.1
.2
.1
.9

.11
.11
.14
.13

االسم

السنة

هيثم فريد اشتية (مشترك)مع د.نظام اباسي

4112

راضي ا مد ذي فشافش

4111

هناده رشاد مي فى األشقر

4111

ثائرة رشيد بليبلة(مشترك) د.هيثم الر رو

4111

م مد بدر ابد الر يم غانم

4111

أسامة جودت الي م مد

4111

مهي ا مد سة ازريق

4111

م مود راجح م مد أبو الوفا

4111

غساة م مد ابد ال ليم دويكات ،ال ياة االقتيادية االجتمااية في من قة

4114

مشاريق نابلس 1819-1188م،
مرواة م مد مداة يوسف اقرع

4113

تمارة نعماة م مد مشع

4112

رويدة فض ا مد ا مد

4112

اماد يوسف ال م مود

4112

ف ص الرسائ :االسم

الرقم

السنة

.1

م مود ادودة كعابن

1992

.4

يديق ا مد إبراهيم م مد

1991

.3

مجد ابد الفتاح إسمااي ابده

1991

.2

يتام م مد م اوع

1991

.5

إبراهيم سني يادق ربايعة

1999

.1

يالد ابد الكريم الهمشري

4111

.2

باسم م مد ا شي

4111

.1

سعادة الي سعادة الي

4115

.9

نوره نيوح ا مد سمودي

4111

.11

رياض سة ا مد سية

4112

.11

سة اشتيوي سة مبارك

4112

.14

ارق يوسف م مد قيراوي

4111

.13

معية م مد إسمااي ابداهلل

4119

.12

دولت ا مد مي فى شعباة

4119

.15

ا مد م مد مسعد سية

4111

.11

أسماا رات معروف شهواة

1111

