التاريخ ..............
صورة
شخصية

االسم الرباعي

المعلومات الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس.
الرتبة األكاديمية :استاذ مشارك.
تاريخ الوالدة ومكانها /1950 :كفو قدوم
الجنسية :اردني
العنوان :مادبا الطريق الملوكي بالقرب من الجامعة االمريكية.
رقم الهاتف0796680001 :
البريد اإللكترونيabdelrahim.kadomi@yahoo.com :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

جامعة شمال تكساس

USA
Texas
USA
Texas

الدرجة

التخصص الدقيق

دكتوراه

تمويل

1988-1982

ماجستير)(MBA

تمويل

1982-1980

جامعة تارلتون
الحكومية
)(Texas A&M

دبلوم عالي

تنمية اقتصادية ومالية

1979-1978

المعهد العربي
للتخطيط  -الكويت

الكويت

دبلوم عالي احتراف

ادارة البنوك

1988-1986

المعهد االمريكي
للدراسات المصرفية

USA
Texas

(من-الى)

ل
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الخبرات التدريسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

 12سنة

استاذ مساعد

جامعة عمان االهلية

العلوم المالية والمصرفية -
االعمال

االردن

9سنوات

استاذ مشارك

جامعة الزرقاء

االقتصاد

االردن

 8سنوات

استاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

االعمال

االردن

خبرات أخرى
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
 3سنوات

الرتبة
مدرب

المؤسسة

القسم/الكلية

بنك الكويت الوطني

التدريب

البلد
الكويت
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون

العنوان

د .عبد الرحيم محمد
قدومي و د .إيهاب نظمي

تطبيق المصارف لمقررات لجنة بازل الثانية
المتعلقة بالرقابة الداخلية :دراسة تطبيقية على
البنوك العاملة في األردن

(بالترتيب)

د .عبد الرحيم محمد قدومي

د .عبد الرحيم محمد قدومي

المجلة

ممارسات مجالس اإلدارة في ضبط األداء
المصرفي

التمركز المؤسسي للودائع وأثره على ربحية

العدد

العلوم
االقتصادية
والتسيير

المجلة
العربية
لإلدارة

سنة النشر

1

2008

2

مجلة البلقاء للبحوث
والدراسات

2007

1997

1

البنوك األردنية

د .عبد الرحيم محمد قدومي

المبادلة بين المنفعة المالية والممارسة األخالقية

مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية

د .عبد الرحيم محمد قدومي

Applying Relevant Theories
On Why Investors Want Dividends

المجلة العربية

د .عبد الرحيم محمد قدومي

التعرف على مدى تطبيق ركائز ضمان الجودة
في األقسام األكاديمية لكليات المال واألعمال

مجلة أبحاث روسيكادا

-
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2008

-

2008

المؤتمرات
المؤلفون
(بالترتيب)

Abdelrahim M. Kadomi
and Abdullah Barakat

د .عبد الرحيم محمد قدومي

المؤتمر

العنوان
Invenvestigating Opinions
of Local Bankers
of Jordan Towards the
Foreign Banks Entry

جامعة فيالدلفيا-
( األردن)-

Ethics at
work
places

مؤتمر الكلية
الخامس

جامعة الزرقاء

التاريخ

البلد/المدينة

االردن

2007

االردن

2011

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)

د .عبد الرحيم قدومي
 ,أ.د .عبد القادر األفندي

العنوان

الناشر

الطبعة

التاريخ

التامين أسس ومفاهيم

مركز البتراء
ألعمال الكمبيوتر
( األردن)

1

1994
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عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

الدورات التدريبية التي التحق بها
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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