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 :أوال: البياانت الشخصية

 االسم: بالل حممود حممد أبوقدوم.
 م.29/6/1975مكان واتريخ امليالد: الكويت, 

 اجلنسية: أردين.
 qadoom7575@hotmail.comالربيد االلكرتوين: 

 .00962799297245رقم اهلاتف: 
 (.4العنوان: اململكة االردنية اهلامشية, عمان, ماركا اجلنوبية, حي عدن, ام نوارة)

 اثنيا: البياانت العلمية والعملية:
 البياانت العلمية:

كلية   التقدير امتياز مرتبة الشرف األوىل -من قسم الدعوة والثقافة الدكتوراه -1
 هـ.1432 -م2012املدينة املنورة, الدعوة وأصول الدين, اإلسالمية, اجلامعة اإلسالمية يف 

مرتبة الشرف  -التقدير امتيازمن قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية,  املاجستري -2
 هـ.1428 -م2007, كلية الدعوة وأصول الدين, اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة -الثانية

دعوة وأصول يف الدعوة , قسم الدعوة والثقافة االسالمية, كلية ال الدبلوم العايل -3
 , اجلامعة االسالمية املدينة املنورة.التقدير امتيازالدين, 
, اجلامعة -جيد جدا -التقديريف الشريعة, كلية الشريعة,  البكالوريس -4

 االسالمية يف املدينة املنورة, 
 البحوث العلمية:

-حتليليةدراسة وصفية  -رسالة الدكتوراه وعنواهنا " الدعوة إىل هللا بني طالب اجلامعات -
. 

 رسالة املاجستري وعنواهنا" جهود العالمة السفاريين يف الدعوة إىل هللا تعاىل". -
االعداد العقدي للدعاة واثره يف جناح الدعوة, حبث منشور يف جملة كلية الشريعة يف  -

 فاطاين اتيالند.
 اعداد الدعاة الكرتونيا, مميزاته وآاثره, غري منشور. -
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 هللا تعاىل, غري منشور.أسباب جناح الدعوة غلى  -
 التخاذل عن الدعوة إىل هللا تعاىل, اسبابه وآاثره, غري منشور. -

 البياانت العملية:
يف مدينة   –قسم اصول الدين  -التدريس يف كلية الشريعة ابجلامعة االردنية -1
 .2015- 2014, 2013-2014مدة سنتني,  –عمان 

مدة عام دراسي  -املدارس الثانوية –التدريس يف وزارة الرتبية والتعليم يف االردن  -2
 كامل.

-عمان –املشاركة يف توصيف املواد الدعوية يف كلية الشريعة ابجلامعة االردنية  -3
. 

املشاركة يف توصيف املواد الدعوية لربانمج الدكتوراه واملاجستري يف قسم الدعوة  -4
 .-االردن -جبامعة العلوم االسالمية
 العمل الدعوي :

تم برتبية الشباب يف مدارس الثانوية بدولة الكويت ضمن القاء حماضرات هت -1
 م.2013برانمج استضافة من وزارة األوقاف الكويتية سنة 

القاء حماضرات متنوعة يف عدد من مساجد الكويت ضمن برانمج استضافة  -2
 م.2014من وزارة االوقاف الكويتية, سنة 

ية ونبذ الغلو ضمن برانمج املشاركة بعدد من احملاضرات العلمية املتعلقة ابلوسط -3
 م.2015استضافة من وزارة االوقاف الكويتية سنو 

 .2012التدريس يف دورة علمية مكثفة يف الكويت ملاديت التوحيد والفقه سنة  -4
شرح كتاب العقيدة الطحاوية, يف دورة مركز عبد هللا ابن عباس العلمية يف  -5
 م.2014الكويت 
للعالمة العثيمني رمحه هللا وامسها" رسالة عقد دورة دعوية من خالل شرح رسالة  -6

 م .2015يف الدعوة إىل هللا: يف مركز بن عباس يف الكويت 
 خطبة اجلمعة ابلتعاون مع وزارة األوقاف يف اململكة األردنية اهلامشية. -7



قناة املعايل  –( حلقات دعوية ضمن برانمج قطوف اميانية 10تسجيل ) -8
 الفضائية.
 اة املعايل الفضائية بعنوان" رسائل للشباب".( حلقة يف قن30تسجيل ) -9

 .-عمان –القاء العديد من الدورات الشرعية يف مساجد العاصمة االردنية  -10
العمل كمدير للفرع االعالمي لقناة املعايل الفضائية يف االردن من اتريخ  -11

 م واليزال العمل مستمرا.2013
 الدورات التدريبية:

االلقاء مبعهد األئمة واخلطباء جبامعة طيبة ابملدينة دورة مكثفة يف اخلطابة وفن  -1
 املنورة.

 دورة مكثفة يف السرية النبوية مبعهد االئمة واخلطباء جبامعة طيبة ابملدينة املنورة. -2
 دورة يف غدارة اجلودة يف كلية السياحة والفندقة ابملدينة املنورة. -3
 والفندقة.دورة يف فن التعامل مع املعاقني ذهنيا بكلية السياحة  -4
 دورة يف فن التعامل مع العنف االسري, كلية السياحة والفندقة ابملدينة املنورة. -5
 دورة يف مهارات فن االتصال الفعال, معهد االحرتاف الفين ابملدينة املنورة. -6
 دورة كمبيوتر) ويندوز وورد(. -7
 
 
 

 واحلمد هلل رب العاملني
 عمان االردن


