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الـســيرة الــذاتـيـة

(C.V)

البيانات الشخصية: أوالً 
عبد اهللاعودة عبد عودة . د: االسم
أستاذ مشارك:الرتبة العلمية
فلسطيين: الجنسية
م1/9/1974فلسطني    /دير بلوط: مكان وتاريخ الوالدة.
7(ب .ص/نابلس/ فلسطني:العنــوان(

قسم أصول الدين/ كلية الشريعة/نجاح الوطنيةجامعة ال
0097292340627أو      00972599982605: تلفون
odeh74a@najah.eduأو    odeh74a@hotmail.com:إمييل

المؤهالت العلمية: ثانياً 
96,1م، بتقدير ممتاز، مبعدل 1992سنة ) الفرع األديب(ثانوية عامة.%
م، بتقـدير 1996من كلية الشريعة باجلامعـة األردنيـة سـنة ) القرآن والسنة(يف أصول الدين بكالوريوس

%.81جيد جداً، مبعدل 

فقهيــــة والقانونيــــة جبامعــــة آل مــــن كليــــة الدراســــات ال) تفســــري(يف القــــرآن الكــــرمي وعلومــــه ماجســــتير
%.84,4م، بتقدير جيد جداً، ومبعدل1999األردن سنة /البيت

ويـــدور موضـــوعها حـــول الـــزمن مـــن حيـــث »الـــزمن فـــي القـــرآن الكـــريم«عنـــوان رســـالة املاجســـتري * 
.مفهومه وقيمته واالستخدامات املختلفة ملفرداته يف القرآن الكرمي

ماليزيا سـنة / ف الوحي والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية العاملية يف التفسري من كلية معار دكتوراه
.CGPA  3,88)(م، بتقدير امتياز، ومبعدل 2003

فـي ضـوء القـرآن اإلنسـانيةأدب الكـالم وأثـره فـي بنـاء العالقـات «: عنوان رسـالة الـدكتوراه هـو* 
الم اإلنســــاين مــــن خــــالل اآليــــات وتبحــــث هــــذه الدراســــة يف النــــواحي األدبيــــة والفنيــــة للكــــ»الكــــريم

القرآنيــة، يف حماولــة لبيــان أثــر القــول احلســن والكلمــة الطيبــة يف الــنفس اإلنســانية، وانعكاســات ذلــك 
.نالت الرسالة درجة االمتياز وأوصت جلنة املناقشة بطباعتها. على العالقات القائمة بني الناس
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الخبرات العملية: ثالثاً 
يف جامعة آل البيت أثناء فرتة دراسة املاجستري ملدة سنتنيالعمل كمساعد حبث وتدريس.
 مــدرس ملــادة الرتبيــة اإلســالمية للمــرحلتني اإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة الروضــة الثانويــة بنــابلس ملــدة

1/6/2000وحىت 21/8/1999سنة وذلك يف الفرتة من 

 يــة يف مدرســة ديــر اســتيا الثانويــة التابعــة لــوزارة مــدرس ملــادة الرتبيــة اإلســالمية للمــرحلتني اإلعداديــة والثانو
5/6/2001وحىت 15/1/2001الرتبية والتعليم ملدة فصل دراسي واحد، وذلك يف الفرتة من 

 يف كليـة الروضـة للعلـوم املهنيـة بنـابلس ملـدة فصـل ) الفكـر اإلسـالمي(حماضر ملسـاق الثقافـة اإلسـالمية
1/1/2000م وحىت20/9/1999واحد، وذلك يف الفرتة 

يف مدرســة االحتــاد اخلاصــة مبدينــة ديب يف مــدرس ملــادة الرتبيــة االســالمية للمــرحلتني االعداديــة والثانويــة
2006وحىت 2004ملدة سنتني، يف الفرتة دولة االمارات العربية املتحدة

  1/8/2006منــذ فلســطني / كليــة الشــريعة، قســم أصــول الــدين، جبامعــة النجــاح الوطنيــةحماضــر يف
.وحىت اآلن

فلسطني/ جامعة النجاح الوطنية/ رئيس قسم أصول الدين بكلية الشريعة : العمل احلايل

دورات وخبرات أخرى: رابعاً 
)80 (ساعة.
 دورة يف اللغة اإلجنليزية املستوى املتوسط)Intermediate Level ()40 (ساعة.
ة ملهارات اللغة اإلجنليزية دراسة مكثف)Listening & Speaking & Reading & Writing ( ملدة فصـل

كدراسة حتضريية قبل مباشرة الدراسة يف برنامج الدكتوراه باجلامعة اإلسالمية العاملية ) شهور4(دراسي واحد 
.مباليزيا
دورات متعددة يف الكمبيوتر واإلنرتنت.
رق قياسه دورة يف موضوع الرأي العام وط)Public Opinion and Its Measurement.(
كيـــف تنمـــي مهـــارات التفكـــري يف : (حضـــور  الـــدورات التاليـــة الـــيت أقامتهـــا دائـــرة األراضـــي واألمـــالك بـــديب

).اإلتيكيت األسري/ القراءة السريعة وتقوية الذاكرة/ األسرة
آليـة عمـل البنــوك و مالت املاليـة املعاصـرةالقضـايا املسـتجّدة يف االقتصـاد اإلسـالمي واملعـااطـالع جيـد علـى

.يةاإلسالم
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الكتب واألبحاث: خامساً 
:عمان(نسانية في ضوء القرآن الكريمأدب الكالم وأثره في بناء العالقات اإلكتاب بعنوان . 1

).م2005، دار النفائس
املسلم جملة (في ضوء القرآن والسنةاالتصال الصامت وعمقه التأثيري في اآلخرينحبث بعنوان . 2

).م2004سنة / 112العدد / مصر/ املعاصر
/ جملة الدراسات االسالمية(بعض األسرار والحكم: ارتباط التشريع القرآني بالزمانحبث بعنوان . 3

).م 2004سنة / 3/39العدد / باكستان
اجلامعة / جملة الدراسات اإلسالمية(لقرآنينقاء الكلمة وجمال التعبير في الخطاب احبث بعنوان . 4

).باكستان–اإلسالمية العاملية 
مركز مجعة املاجد / جملة آفاق الثقافة والرتاث(محطات في تاريخ الفكر المقصديحبث بعنوان .5

).ديب/ الثقايف
/ ية والعربيةجملة كلية الدراسات اإلسالم(وأثره في صياغة الشخصية اليهوديةحبث بعنوان التلمود . 6

.)ديب
).الرياض/ جملة البحوث اإلسالمية(قيمة الزمن في القرآن الكريمحبث بعنوان . 7
جملة اإلسالم يف (األسرار والحكم في التوقيت الزمني للعبادات األربع في اإلسالمحبث بعنوان . 8

).ماليزيا/ آسيا
).34العدد/ ريوتب/ جملة املنهاج(للرتايب »قضايا التجديد«مراجعة كتاب . 9

جملة الشريعة ("األئمة من قريش"دراسة تحليلية نقدية في شروح العلماء لحديث حبث بعنوان . 10
).جامعة اإلمارات/ والقانون

ة كلية حولي(أدب المعاملة وأثره في بناء العالقات اإلنسانية من منظور قرآنيحبث بعنوان . 11
).22/2004د العد/ قطر/الشريعة والدراسات االسالمية

/ جامعة البحرين/ جملة العلوم اإلنسانية(ودالالته في القرآن الكريم) اليوم(مصطلح حبث بعنوان . 12
.)البحرين

جملة جامعة آل / )القرطبي وأبي حيان(مقارنة منهجية بين المفسرين األندلسيين حبث بعنوان . 13
.البيت
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دراسة في القصص (ة قيمه التربويلخوف عند األنبياء و انفعال احبث مشرتك بعنوان .14
.جملة اجلامعة األردنية)القرآني

جملة جامعة القدس . (التراث التفسيري للقرآن بين األصالة والمعاصرةحبث بعنوان .15
5/1/2009بتاريخ) املفتوحة

جملة جامعة ال /)دراسة في القصص القرآني(الغضب عند األنبياء بعنوان مشرتك حبث .16
.البيت

وهو كتاب حمكم للتدريس كمتطلب جامعة كتاب الثقافة اإلسالميةتأليف يفاملشاركة.17
.إجباري

جملـــة النجـــاح / انفعـــال العجلـــة عنـــد األنبيـــاء وآثـــاره التربويـــة فـــي القـــرآن الكـــريمحبـــث بعنـــوان .18
2011

)2012جامعة األزهر /جملة البحوث والدراسات الشرعية(الحوار في القرآنحبث بعنوان .19
جملــة معهــد (لمــة الطيبــة وأثرهــا فــي الــدعوة إلــى اهللا مــن منظــور قرآنــيالكحبــث بعنــوان .20

)2014/السعودية/ اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية 
)دراسـة تاريخيـة قرآنيـة(فلسطين بـين الوعـد اإللهـي واالغتصـاب البشـري  حبث بعنـوان .21

)فلسطني/ متت املوافقة على نشره يف جملة جامعة القدس املفتوحة(
متـت املوافقـة علـى (دراسـة قرآنيـةالنسيان عند األنبياء عليهم السالمرتك بعنوان حبث مش.22

)فلسطني/ نشره يف جملة جامعة اخلليل
متـت املوافقـة علـى (اليهود ودورهم في اإلفساد االجتماعي من منظور قرآنيحبث بعنوان .23

ــــــــديبنشــــــــره يف  ــــــــة ب ــــــــة الدراســــــــات اإلســــــــالمية والعربي ــــــــة كلي ــــــــى ال–جمل بتــــــــاريخ نشــــــــر موافقــــــــة عل
20/4/2013.(

متــت املوافقــة علــى نشــره يف موســوعة التفســري املوضــوعي(الغضــب فــي القــرآنحبــث بعنــوان .24
)السعودية/ التابعة ملركز تفسري للدراسات القرآنية

ـــي القـــرآنحبـــث مشـــرتك بعنـــوان .25 ـــد ف متـــت املوافقـــة علـــى نشـــره يف موســـوعة التفســـري (التقلي
)السعودية/ دراسات القرآنيةاملوضوعي التابعة ملركز تفسري لل

المؤتمرات العلمية: سادساً 
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4/11اجلامعة األردنية بتاريخ / عند املعاصرين) القرآن والسنة(مؤمتر التعامل مع النصوص الشرعية .1
.)الرتاث التفسريي للقرآن بني األصالة واملعاصرة(املشاركة ببحث بعنوان . 6/11/2008_ 

) / 15/4/2011_األردن_ عمان(وق اإلنسان يف االسالم مؤمتر الصليب االمحر حول حق.2
.حضور

عضو (حضور وقراءة بالنيابة ) 4/2012- جامعة النجاح(مؤمتر السلم االجتماعي يف االسالم .3
.)جلنة حتضريية

عضو جلنة () 7/2012-جامعة النجاح(سالمي إمؤمتر االختالف والتعددية من منظور .4
)حتضريية

25/4/2013) عضو جلنة حتضريية(من منظور اسالمي وقانوين مؤمتر رعاية املسنني .5


