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 CV السرية الذاتية

  :البيانات الشخصية 

                   .أحمد إدريس رشيد عودةاالسم:  -
  .فلسطينينسية: جال -
           .م71/77/7711 ،اإلمارات العربية المتحدةمكان الميالد وتاريخه:  -
 أستاذ مشارك.   الدرجة العلمية:  -
 الحديث الشريف وعلومه. :التخصص -
 أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.كلية  مكان العمل: -
 فلسطين. ،شمال غزةمشروع بيت الهيا،  مكان اإلقامة: -
 نة. ابو  ثالثة أبناءل متزوج، وأبالحالة االجتماعية:  -
     99719177177917جوال: ال -
   ahmed.owda@gmail.com  &  aowda@iugaza.edu.ps  البريد االلكتروني:  -
 المؤهالت العلمية: 

 التقدير التخصص الجامعة الدرجة العلمية التاريخ

 ممتاز ة وعلوم الحديثن  الس   لبنان -الجنان بطرابلس دكتوراهال 7/2972

 اجيد جد   ريف وعلومهالحديث الش فلسطين -اإلسالمية بغزة ماجستيرال 4/2999

 اجيد جد   التربية فلسطين -اإلسالمية بغزة الدبلوم العام    1/2992

 اجيد جد   عام فلسطين -اإلسالمية بغزة بكالوريوسال    2/2992
 ْبِن ُنَمْيٍر الَخاِرفي الَهْمَداني الُكوفيِ  َوَمن عنوان أطروحة الدكتوراه: -

ِ َجـاِل.اإلمام ُمَحم ُد ْبُن َعْبِد َّللا   هُجـه فـي َنْقـِد الرِ 
َجـاِل. عنوان أطروحة الماجستير: -  عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بُدَحْيم بن اليتيم َوَمنهُجه في َنْقِد الرِ 
  :الخبرات العملية 
 كاديمية:ال خبرات ال -1

 المكان الوظيفة التاريخ

 عة اإلسالمية بغزةكلية أصول الدين بالجام أستاذ مشارك حتى تاريخه -2971

 غزةب الجامعة اإلسالميةبأصول الدين  كلية أستاذ مساعد  م2972-2971

 غزةب لجامعة اإلسالميةبا كلية أصول الدين مدرس متفرغ م2991-2979

 غزةب الجامعة اإلسالميةب كلية أصول الدين مدرس بنظام الساعة م2999-2991

 بغزة بية والتعليم العاليوزارة التر  مدرس تربية إسالمية م2991 -2992
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 دارية:اإلخبرات ال -2
 .م إلى تاريخه2971 من العامحديث(  -تفسير -ة )عقيدةمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمينائب رئيس تحرير  -
 .م2971-2974العام م، و 2974-2972للعام  بكلية أصول الدين قسم تعليم التربية اإلسالميةرئيس  -
 م.2972 -2972للعام  بكلية أصول الدين سم الحديث الشريف وعلومهقنائب رئيس  -
 :أخرى  -2
 تاريخه. م إلى7/7/2972من  الصفحة اإللكترونية لكلية أصول الدينمشرف  -
 م.2997/2979للعام  بكلية أصول الدين اللجنة االجتماعيةمندوب  -
  :العضويات 
 :اإلسالمية داخل الجامعة عضويات -1

 .م إلى تاريخه2971من العام كلية أصول الدين وعضو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا مجلس  عضو -
 .إلى تاريخه 2971من العام  دائرة العالقات العامة ممثل كلية أصول الدين في -
 إلى تاريخه.م 2971العام  من ةمركز القرآن الكريم والدعوة اإلسالمي مجلسعضو  -
 م.2971 -2979للعام ممثل الكلية في وحدة الجودة والتطوير ين و كلية أصول الدمجلس عضو  -
 .م2971-2974و م، 2974-2972للعامين  ورئيس قسم تعليم التربية اإلسالمية كلية أصول الدين مجلسعضو  -
 عضويات خارج الجامعة اإلسالمية: -2
 .م2971من العام رابطة علماء فلسطين عضو  -
حابةإدارة جمعية أهل مجلس عضو  - نَّة والصَّ  تاريخه.  إلى م2971من العام  ، وأمين السر فيهاالسُّ
م 2971مـن العــام  العالقسات العامسة فيهسا مسسؤول لجنسة، و جمعيسة القسدس للبحسوث والدراسسات اإلسسالميةإدارة  مجلسس عضـو -

 تاريخه.  إلى
 م.2979 -م2971للعام  برابطة علماء فلسطين عضو اللجنة العلمية -
 م.2979 -م2971للعام  القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية ة العلمية بجمعيةاللجن عضو -
 م.2971 -م2974لعام لجمعية قراء فلسطين  مجلس إدارةنائب رئيس  -
 عضويات لجان مؤتمرات وأيام الدراسية: -3
قـاف والشـئون الدينيـة باالشـتراك مـ  "، وزارة األو أزمة الفهم وعالقُتها بظاهرة التطرف والُعنسفعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر " -

 .  م1/2/2971 -1 فلسطين، -اإلسالمية بغزةكلية أصول الدين بالجامعة 
، كليـة أصـول الـدين بالجامعـة "استشراف مستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني في فلسسطين"عضو اللجنة التحضيرية لمـؤتمر  -

 م.2/77/2974-2فلسطين،  -اإلسالمية بغزة
فلسـطين،  -وزارة األوقـاف والشـئون الدينيـة بغـزة"نحو زكاة فاعلة تحقق مقاصسدها الشسرعية"، التحضيرية لمـؤتمر عضو اللجنة  -
 م.1-1/1/2974
سسنَّة"رئــيس اللجنــة التحضــيرية ليــوم دراســي  - ، قســم الحــديث الشــريف "إدارة الزمسسة االقتصسسادية فسسي  سسزة فسسي ضسسوء القسسرآن والسُّ

 م.1/2/2974فلسطين،  -معة اإلسالمية بغزةوعلومه في كلية أصول الدين بالجا
قسـم الحــديث الشـريف وعلومـه فــي كليـة أصــول تسسدحر إسساءة الفجسسار"،  "نصسسرة النبسي  عضـو اللجنـة التحضــيرية ليـوم دراسـي -

 م.74/7/2972، فلسطين -الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة
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نَّة النبويسة"،  "اإلشاعة، خطرها وعالجها في عضو اللجنة التحضيرية ليوم دراسـي - قسـم الحـديث الشـريف وعلومـه فـي ضوء السُّ
 م.21/2/2972 فلسطين، -كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة

 :النشاطات العلمية 
 أبحاث محكمة: -1
رنة لقواله ألفاظ الجرح والتعديل المفردة عند اإلمام ابن الَفَرِضّي: دراسة مقا، أ. عال كمال الشيخ: د. أحمد إدريس عودة -

بمشيئة  2977فلسطين، )سينشر في شهر يونيو  -مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، غزة في التاريخ بأقوال النُّقاد،
 هللا تعالى(.

مجلة جامعة  عية،دراسة تحليلية موضو « اَل َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالَّ الَِّذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ »د. أحمد إدريس عودة: حديث  -
 م.2971 مارسفلسطين،  -فلسطين للبحوث والدارسات، غزة

دراسة مقارنة بأقوال  يره من  -د. أحمد إدريس عودة: أقوال الحافظ محمد بن عبد الرحيم )صاعقة( في الَجْرح والتَّْعِديل -
فبراير في العدد الخامس والستين، ل للنشر )مقبو جمهورية مصر العربية،  -القاهرة، والدراسات الشرعيةمجلة البحوث  ،-النقاد

 . (م2971
جمع ودراسة من  -د. أحمد إدريس عودة: مسائل علوم الحديث التي خالف فيها اإلماُم ابن َجَماعة اإلماَم ابن الصالح -

وي. والعشرون، العدد  فلسطين. المجلد الخامس -مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية. غزة خالل كتاب الَمَنهُل الرَّ
 (.791ص-12م، )ص2971األول، يناير 

واة، ود. رأفت منسي نصارد. أحمد إدريس عودة،  - مجلة : منهج القاضي موسى بن إسحاق النصاري في تعديل الرُّ
   م.2979. العدد العاشر، نوفمبر جمهورية مصر العربية -، مصر، القاهرةاإلسالميةالبحوث 

حابة د. أحمد إدريس عودة: أ - نَّة النبوية وجه أفضلية الصَّ ، )مترجم إلى اللغة وتفاضلهم في ضوء القرآن الكريم والسُّ
 (.47ص -27)ص .م2979العدد التاس ، أكتوبر  .جمهورية مصر العربية -، القاهرةاإلسالمية. مجلة البحوث اإلنجليزية(

مجلة الحديث. معهد . اقين السلبي في الحديث النَّبوي أثر الورّ  أ. عبد هللا عبد المعطي مقاط:د. أحمد إدريس عودة،  -
م، 2979العدد الحادي عشر، يونيو  ماليزيا. -دراسات الحديث النبوي التاب  للكلية الجامعية اإلسالمية العالمية، والية سالنجور

  (. 777 -72)ص
مجلة البحوث . ري في الَجْرح والتَّْعِديل: منهج اإلمام أبي إسماعيل النصاو د. رأفت منسي نصارد. أحمد إدريس عودة،  -

 (.229ص -277م، )ص2971جمهورية مصر العربية، العدد األربعون، مايو  -القاهرة ،والدراسات الشرعية
مجلـــة المنـــارة للبحـــوث  ،الُحجسسسة وأثرهسسسا فسسسي قسسسوة الخطسسساب اإلسسسسالمي: أحمسسسد إدريسسسس عسسسودة د.د. نعـــيم أســـعد الصـــفدي و  أ. -

 .م2974، أغسطس المملكة األردنية الهاشمية -البيت بعمانوالدراسات، جامعة آل 
مسن الضسعيف والموضسوع بسين أمسل الشسيخ أ.د.  إنجاز موسسوعة حديثيسة ُتصسفي حسديث رسسول    د. أحمد إدريس عودة: -

، -المسـلمينعضـو االتحـاد العـالمي لعلمـاء  -كتـاب مـؤتمر العالمـة الـدكتور عمـر األشـقر وواقسع المسة اإلسسالمية. عمر الشسقر
فـرع فلسـطين وكليـة أصـول الـدين بالجامعـة  -(، عقد المؤتمر بالتعاون بين االتحاد العالمي لعلماء المسـلمين292ص -221)ص

 م.29/4/2974-27اإلسالمية بغزة، 
مجلـة الحكمـة،  مسنهج اإلمسام يزيسد بسن هسارون الواسسطي فسي الَجسْرح والتَّْعسِديل،و د. ليلى محمـد اسـليم: د. أحمد إدريس عودة  -

 (.م2/2/2974قبول للنشر . )مبريطانيا -مانشستر
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مصسسطلحات وعبسسارات نقسسد الرِّجسسال التسسي أضسسافها اإلمسسام محمسسد بسسن عبسسد   بسسن ُنَمْيسسر الُكسسوفي، جمسسع  د. أحمسسد إدريسسس عسسودة: -
 (.779ص -711صم، )2972فلسطين، العدد السادس، يناير  -. مجلة القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية، غزةودراسة

م" في نقد يْ حَ منهج اإلمام عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي "دُ  :عودة إدريس أ. أحمدرضوان و  سعيد أ. د. إسماعيل -
سلسلة الدراسات اإلسالمية، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، يونيو  .فلسطين -بغزة . مجلة الجامعة اإلسالميةالرَِّجال
 (.411ص -277ص)، 2991
 أوراق عمل: -2
"العنف ضد الزوجة وعالجه في ، اليوم الدراسي عودة: "العالج الوقائي النبوي لظاهرة العنف ضد الزوجة"إدريس د. أحمد  -

 .27/79/2972فلسطين،  -، قسم الحديث الشريف وعلومه في كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزةضوء السنة النبوية"
تدحر إساءة  "نصرة النبي اليوم الدراسي  ،، طرق ووسائل"ور المة في ُنصرة نبيها عودة: "دإدريس د. أحمد  -

 م. 74/7/2972فلسطين،  -قسم الحديث الشريف وعلومه في كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة الفجار"،
 إشراف على رسائل ماجستير: -3
حـازم زايـد أبـو خطـاب، اعتمـاد الخطـة  :الباحـثًعسا وتخريًجسا ودراسسة، مرويات اإلمام أبي بكر أحمد بن هارون البرديجسي: جم -

 م.29/79/2971
واة الذين أطلق اإلمام البزار عليهم لفظ الثقة: دراسسة نظريسة نقديسة مقارنسة مسع مراتسب الحسافظ ابسن حجسر،  - صـفاء  ة:الباحثـالرُّ

 م.71/4/2971يوسف األسطل، اعتماد الخطة 
 م.7/1/2971الباحثة: منى خليل كساب، اعتماد الخطة لزهري في الجرح والتعديل، أبي القاسم امنهج اإلمام  -
م( ومنهُجسه فسي نقسد الرجسال "دراسسة تطبيقيسة علسى كتابسه 303اإلمام عبسد   بسن محمسد الزدي المعسروف بسابن الفرضسّي )ت -

 م.1/2/2971 ال كمال الشيخ، المناقشةعُ  الباحثة:تاريخ علماء الندلس"، 
الباحـث: إبـراهيم ج اإلمام ابن الملقن في دفع التعارض بين النصوص من خالل كتابه التوضيح لشرح الجسامع الصسحيح، منه -

 م.2/77/2979فتحي أبو جام ، المناقشة 
"دراسة  الُمَعلَّة باالختالف في كتاب العلل للدارقطني المدنيومحمد بن إسحاق المكي عمرو بن دينار  اإلمامينمرويات  -
 م.29/1/2979الباحث: أنس إسماعيل رضوان، المناقشة ، ة"نقدي
الباحثـة: آالء اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ومنهجه في نقسد الرجسال "دراسسة تطبيقيسة علسى كتابسه الجسرح والتعسديل"،  -

 م.4/1/2979إبراهيم الزهارنة، المناقشة 
الباحــث: محمــد محمــود أبــو العــراج، المناقشــة ي الجسسرح والتعسسديل، اإلمسسام محمسسد بسسن عبسسد   الحضسسرمي "ُمطسسين" ومنهجسسه فسس -

 م.29/4/2979
سةالمنهج النَّ  - سنَّة النَّ  -بوي في إقامة الُحجَّ الباحـث: عبـد هللا سـليم أبـو عـرب، المناقشـة ، -بويسةدراسسة موضسوعية فسي ضسوء السُّ
 م.1/79/2971
الباحثــــة: فاطمــــة حلمــــي التلبــــاني، المناقشــــة  ،-مسسسسع ودراسسسسسةج -بويسسسسة السسسسواردة فسسسسي أحاديسسسسث الكتسسسسب السسسسستةالتعريفسسسسات النَّ  -

 م. 21/7/2971
 م.22/2/2971الباحث: عبد هللا عبد المعطي مقاط، المناقشة الورَّاقون وأثرهم في الحديث،  -
 مناقشة رسائل دكتوره: -3
الباحـث: عبـد هللا نافـذ ك والمسم(، ابن الجوزي ومنهجه في الجرح والتعديل مسن خسالل كتابسه )المنستظم فسي تساريخ الملسو  اإلمام -

 م.27/1/2791عوكل، المشرف: د. هشام محمود زقوت، المناقشة 
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 مناقشة رسائل الماجستير: -5
ه(: 353الجوهر الثمين في ُنخب سيرة المين تأليف شهاب الدين أحمد بن َبْيليك الُمحسني الشافعي المتوفي سنة ) -

 م.29/7/2971ح، المشرف: أ. د. طالب حم اد أبو شعر، المناقشة الباحث: حازم علي ُمصبتحقيق ودراسة، 
الباحث: محمد موسى الترك، المشرف: أ. د. محمد المنهاج النَّبوي في بناء العالقات االجتماعية: دراسة موضوعية،  -

 م.29/1/2971مصطفى نجم، المناقشة 
صول: جمع وترتيب وتخريج وتعليق عند الحاجة، في الكتب الستة ال -رضي   عنهما -مرويات حذيفة بن اليمان -

 م.4/4/2971الباحثة: أسماء عيسى الديراوي، المشرف: أ. د. محمد مصطفى نجم، المناقشة: 
ثين - الباحث: مصطفى محمد دراسة نظرية ونماذج تطبيقية من علل ابن أبي حاتم الرازي،  -العّلة بمعناها العام عند الُمحدَّ

 م.7/2/2971علي رشيد النجار و د. رأفت منسي نصار، المناقشة:  د. نجم، المشرف: أ.
ة"، و"بال ُمستند"، و"تعنَّت"، "ولم يثبت" من خالل مقدمته  - تعقبات الحافظ ابن حجر على  يره من العلماء بقوله: "بال ُحجَّ

اري "دراسة نقِدّية مقارنة"،    م.4/72/2971نسي نصار، المناقشة: لباحثة: منار جمال عرفات، المشرف: د. رأفت ماهدي السَّ
من بداية باب: ما ورد من السنة من أنها من أبواب الجنة إلى  -أحاديث وآثار كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر -

ضان مقداد، الباحثة: نسرين رمنهاية باب: ما نقل عن أهل المعرفة أن البركة فيها ُمَضعَّفة من المجلد الول، تخريج ودراسة. 
 فلسطين. -بجامعة األزهر بغزةم 27/77/2971د النجار، المناقشة:  المشرف: أ. د. علي رشي

مرويات أهل البيت اآلمن )أبي سفيان، وزوجه، وابنته، وابنه يزيد في كتب السنة، ومرويات ولده معاوية في الكتب  -
م 71/1/2971ي رشيد النجار، المناقشة: د. علباحث: نعيم أحمد خضر، المشرف: أ. لا( جمع وتخريج ودراسة، التسعة 

  فلسطين. -بجامعة األزهر بغزة
لباحث: محمود محمد جمعة/ عوكل، المشرف: د. رأفت منسي نصار، امنهج اإلمام وكيع بن الجراح في الجرح والتعديل،  -

 م.79/77/2979 :المناقشة
لباحث: محمد إبراهيم السلقاوي، المشرف: د. رأفت التعديل، هس( في الجرح وا232منهج اإلمام محمد بن عبد   الَبْرِقّي )ت -

 م.29/1/2979منسي نصار، المناقشة: 
واة الذين قال فيهم الذهبي في الكاشف: "ثقة"، وقال عنهم ابن حجر في التقريب: "مقبسول"، دراسسة تطبيقيسة مقارنسة علسى  - الرُّ

   م.29/72/2971مشرف: د. محمد ماهر المظلوم، المناقشة:  لباحثة: دعاء مازن صلوحة، الامروياتهم في الكتب الستة، 
واة،  - ــــاد، المناقشــــة:  مسسسسنهج اإلمسسسسام مسسسسسلم فسسسسي نقسسسسد السسسسرُّ الباحثــــة: صــــفاء خليــــل الصــــفدي، المشــــرف: أ. د. نافــــذ حســــين حم 
 م.2/1/2971
ثين ممسن قسدم اإلمام أبو الشيخ الصسبهاني ومنهجسه فسي الجسرح والتعسديل، دراسسة تطبيقيسة علسى كتابسه طبقسات أسس - ماء الُمحسدِّ

 م.21/1/2971الباحث: جبري نهاد السيد، المشرف: د. رأفت منسي نصار، المناقشة أصبهان، 
الباحث: سليمان إسـماعيل أبـو عـواد، المشـرف: د. محمـد مرويات الصحابي المغيرة بن شعبة في الكتب الستة ومسند أحمد،  -

 م.72/72/2974رضوان أبو شعبان، المناقشة 
حاديث كتاب النهاية في  ريب الحديث والثر البن الثير، من بداية باب النون مع الهزة حتى نهاية النون مع السين، أ -

 م. 27/2/2974الباحث: محيي الدين سامي كالب، المشرف: د. زكريا صبحي زين الدين، المناقشة تخريج ودراسة، 
 أنشطة أخرى: -6
 م.2971 -2974فلسطين  -في صحيفة فلسطين، الصادرة بغزة "ةمَّ ٌة الُ َمنَ أَ "كتابة سلسلة مقاالت بعنوان  -
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، إذاعـة القـرآن الكـريم التابعـة لـوزارة األوقـاف "ضوابط علمية فسي فهسم السسنة النبويسة"إعداد وتقديم برنامج إذاعي ُمسجل بعنوان  -
 م.2971 -هـ7429حلقات(، دورة الحج  79فلسطين، ) -والشئون الدينية بغزة

إذاعــة القــرآن الكــريم التعلــيم التابعــة للجامعــة فسسي رمضسسان"،  "سسسيرة المصسسطفى داد وتقــديم برنــامج إذاعــي ُمســجل بعنــوان إعــ -
 م. 2972 -هـ7422حلقة(، رمضان  29فلسطين، ) -اإلسالمية بغزة

                                                                            إلقاء محاضرات ودروس ودورات علمية. -
 واهلل يل التوفيق،،،


