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 2021-4-6التاريخ 
 
 

 قدوم بالل محمود محمد أبو
 

 الشخصية المعلومات
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 

 هيئة تدريس عضو  المسمى الوظيفي:

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 م29/6/1975الكويت,  ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردني الجنسية:

 (.4الهاشمية, عمان, ماركا الجنوبية, حي عدن, ام نوارة)المملكة االردنية  العنوان:

 00962799297245 رقم الهاتف:

 qadoom7575@hotmail.com:  يالبريد اإللكترون

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد الجامعة سنة الحصول عليها  التخصص الدقيق الدرجة

 هـ1432 -م2012 الدعوة والثقافة دكتوراه

, الجامعة اإلسالمية في 

 المدينة المنورة
 السعودية

 هـ1428 -م2007 الدعوة والثقافة اإلسالمية, ماجستير

الجامعة اإلسالمية في 

 المدينة المنورة
 السعودية 

  الشريعة بكالوريوس

الجامعة اإلسالمية في 

 المدينة المنورة
 السعودية 

  الدعوة, الدبلوم

الجامعة اإلسالمية في 

 المدينة المنورة
 السعودية

 

 

 

 

mailto:qadoom7575@hotmail.com
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة االكاديمية الرتبة مدة العمل

-1- 10-

2021 

 حتى االن 

 

 األردن كلية الشريعة عميد  ربيةعجامعة عمان ال أستاذ مساعد

1-9-2020 

--- 1-10-

2021 

 األردن رئيس قسم الشريعة  جامعة عمان العربية  أستاذ مساعد

 األردن  عضو هيئة تدريس جامعة عمان العربية   استاذ مساعد  1-9-2016

2013-

2014 
 االردن عضو هيئة تدريس  الجامعة األردنية  أستاذ مساعد

  

وزارة التربية 

 والتعليم 
 األردن  مدرس 

 جامعة عمان العربية  أستاذ مساعد  1-9-2017
نائب رئيس قسم الشريعة كلية 

 القانون 
 األردن 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد المؤسسة مدة العمل

 األردن  العمل في مركز اصالح اسري شمال عمان حتى االن  – 2021

 األردن  امام وخطيب  

 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 األبحاث المنشورة
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# 
 المؤلفون

 )بالترتيب( 
 سنة النشر العدد المجلة العنوان

      

 الكتب

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان )بالترتيب( المؤلفون

 -     

  

  المؤتمرات      

 الدراسات مؤتمر عن المنبثقة المجلة في منشور بحث الدعوة, نجاح في واثره للدعاة العقدي االعداد -

 .2017-2016 سنة العربية عمان جامعة في المقام المعاصرة اإلسالمية

 .2017يناير في الكويت دولة في واإلرهاب التطرف مواجهة لمؤتمر -

 القرى أم جامعة مؤتمر ومنشور محكم بحث واالجتماعي, النفسي األمن تحقيق في ودورها الحسبة -

 .2018 الحسبة عن

 

 العملية: البيانات

 . الحمد وهلل مستمرا العمل يزال وال 2021 /10/ 1 تاريخ من العربية عمان جامعة في الشريعة كلية عميد-1

 10/2021/ 25 تاريخ الى 1/9/2020 تاريخ من الشريعة قسم رئيس -2

 ,2013-2014 سنتين, مدة – عمان مدينة في  – الدين اصول قسم -االردنية بالجامعة الشريعة كلية في التدريس-3

2014  

 واليزال ,2016-9-1 من القانون كلية الشريعة, قسم في تدريسية هيئة عضو – العربية عمان جامعة في العمل-4

 التقرير هذا كتابة تاريخ إلى فيها مستمرا العمل

 التقرير كتابة تاريخ إلى 1/9/2017 تاريخ من العربية عمان جامعة في الشريعة قسم رئيس نائب-5

 كامل. دراسي عام مدة -الثانوية المدارس – االردن في والتعليم التربية وزارة في التدريس-6

 .-عمان – دنيةاالر بالجامعة الشريعة كلية في الدعوية المواد توصيف في المشاركة-7

 : العلمية المؤتمرات

 .2017 يناير في الكويت في أقيم الذي واإلرهاب التطرف مواجهة مؤتمر -1

 .2017 العربية عمان جامعة في أقيم الذي المعاصرة اإلسالمية الدراسات مؤتمر -2

 .2018 القرى أم جامعة فكري, وأمن وطني انتماء الحسبة مؤتمر -3

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 . العلمية الناقع العلم جمعية عضو 1

 سنتين لمدة النافع العلم جمعية رئيس 2

 االردن علماء رابطة عضو 3
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  الجامعة في اللجان عضوية

 

 

 

 

 

 العام

 الدراسي

 مستوى على اللجان

 الجامعة

  القسم مستوى على اللجان الكلية مستوى على اللجان

2019-

2020 

  الجامعة مجلس

  الطالبية المنح صندوق لجنة

  الكلية مجلس

 االستشاري المجلس

 الشريعة قسم مجلس

  اإلسالمية والدراسات

  الترقية لجنة

 التحقيق لجنة

  الثقافية اللجنة

  االلكتروني الموقع لجنة

  الطلبة تأديب لجنة

  االلكتروني التعليم لجنة

  الجودة ضمان لجنة

 العلمي البحث لجنة

  العليا الدراسات لجنة

 البرامج فعالية قياس لجنة

  التعليمية

  المخاطر إدارة لجنة

 الجامعية الكفاءة امتحان لجنة

 والتطوير التدريب لجنة

  التدريس هيئة العضاء

  االعمال تطوير لجنة

  والمشاريع المبادرات لجنة

 الترقية لجنة

  االلكتروني الموقع لجنة

  الطلبة تأديب لجنة

  االلكتروني التعليم لجنة

  الجودة ضمان لجنة

  العلمي البحث لجنة

  العليا الدراسات لجنة

 البرامج فعالية قياس لجنة

  التعليمية

 الكفاءة امتحان لجنة

  الجامعية

 والتطوير التدريب لجنة

  التدريس هيئة العضاء

2021-

2022 

    التدخين مكافحة لجنة
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 بها التحق التي التدريبية الدورات

 

دورة مكثفة في الخطابة وفن االلقاء بمعهد األئمة والخطباء بجامعة طيبة بالمدينة  -1

 المنورة.

دورة مكثفة في السيرة النبوية بمعهد االئمة والخطباء بجامعة طيبة بالمدينة  -2

 المنورة.

 دورة في إدارة الجودة في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة. -3

 فن التعامل مع المعاقين ذهنيا بكلية السياحة والفندقة.دورة في  -4

 دورة في فن التعامل مع العنف االسري, كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة. -5

 دورة في مهارات فن االتصال الفعال, معهد االحتراف الفني بالمدينة المنورة. -6

 دورة كمبيوتر) ويندوز وورد(. -7

 

 

 

 

 اللغات

 العربية اللغة

 االنجليزية اللغة

 

  :أخرى نشاطات

 

 من استضافة برنامج ضمن الكويت بدولة الثانوية مدارس في الشباب بتربية تهتم محاضرات القاء -1

 م.2013 سنة الكويتية األوقاف وزارة

 االوقاف وزارة من استضافة برنامج ضمن الكويت مساجد من عدد في متنوعة محاضرات القاء -2

 م.2014 سنة الكويتية,

 مستمر. والعمل 2012 تاريخ من األردن فرع الفضائية المعالي قناة عام مدير -3

 من استضافة برنامج ضمن الغلو ونبذ بالوسطية المتعلقة العلمية المحاضرات من بعدد المشاركة -4

 م.2015 سنو الكويتية االوقاف وزارة

 .2012 سنة والفقه التوحيد لمادتي الكويت في مكثفة علمية دورة في التدريس -5

 م.2014 الكويت في العلمية عباس ابن هللا عبد مركز دورة في الطحاوية, العقيدة كتاب شرح -6

 إلى الدعوة في رسالة واسمها" هللا رحمه العثيمين للعالمة رسالة شرح خالل من دعوية دورة عقد -7

 . م2015 الكويت في عباس بن مركز في هللا:
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  ) هللا رحمه السعدي الرحمن عبد الشيخ لكتاب حاشر – الكويتية األوقاف وزارة في علمية دورة -8

 .2017-9 بتاريخ السعيدة( للحياة المفيدة الوسائل
 الهاشمية. األردنية المملكة في األوقاف وزارة مع بالتعاون الجمعة خطبة -9

 .-عمان – االردنية العاصمة مساجد في الشرعية الدورات من العديد القاء -10

 ومنها: الفضائية, البرامج بعض اعداد -11

 ايمانية. قطوف -

 للشباب. رسائل -

 القدوة. إعداد -

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 

 

 :المعرفون

 

 00962797247878     معايطة هللا عطا الدكتور

 

 00962796975226       العجين علي الدكتور
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