
البيانات الشخصية :

 عادل عبدالرحمنالسم الرباعي :        
. جاسم المعاودة

 .مجلس النواب          جهة العمل :     
 النائب الثاني لرئيسالوظيفة الحالية :     

مجلس النواب .
:  عنوان المراسلة :      ب .   –22994ص

المحرق .
 adelbahrain@yahoo.comالبريد اللكتروني : 

  www.almoawda.netالموقع اللكتروني :    

المؤهلت العلمية :

المؤهل الجهة السنة
) علمي )  ثانوية عامة 

 مدرسة الهداية الخليفية
الثانوية

م1976

(HND )  تخصص 
 كمبيوتر ورياضيات و

إحصاء

 من جامعة شمال لندن-
بريطانيا–  فنزبري بارك 

1977 – 1982

 في الدراسات ماجستير
السلمية

 وفاق الجامعات السلفية
-

) درجة امتياز ) 
م2000عام 
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 حالياA في المرحلة
النهائية في الدكتوراة

 الجامعة المريكية
. الدولية

الخبرات العملية : 

المنصب الجهة السنة
 النائب الثاني لرئيس مجلس

النواب
مجلس النواب 2002-2006

خبير خدمات الحاسب اللي
 الجهاز المركزي

للحصاء
2002حتى 

محاضر لمادة الحاسب اللي
بجامعة البحرين 

 كلية الخليج) 
) Aسابقا

خبير منتدب
 مركز البحرين

للدراسات والبحوث

رئيس قسم العمليات
 الجهاز المركزي

للحصاء

مشرف التدريب
 الجهاز المركزي

للحصاء

مشرف قاعدة المعلومات
 الجهاز المركزي

للحصاء

مراقب الحاسب اللي
 بمؤسسة نقد

البحرين
م1988حتى 

محلل نظم أول
 بمؤسسة نقد

البحرين
1982من 
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المشاركات الجتماعية :

المشاركات المحلية :

الجهة
 عضو مجلس إدارة جمعية الصالة

السلمية
 جمعية الصالة

السلمية

 عضو الهيئة الستشارية الدائمة
بمعهد البحرين للتنمية السياسية .

 بمعهد البحرين للتنمية
السياسية 

رئيس اللجنة البحرينية لنصرة خير البرية

عضو لجنة الدفاع عن معتقلي غوانتنامو

 عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر نصرة خير
البرية

المشاركة الجهة
  جامع الشيخ عيسى بن علي منخطيب 
م حتى تاريخه 1996

 وزارة الشؤون
السلمية

 ) من )  سابقا   -1987خطيب جامع الحورة 
1996 

 وزارة الشؤون
السلمية

رئيس مجلس أمناء مدرسة اليمان مدرسة اليمان

 رئيس  مجلس إدارة جمعية التربية
)  ( Aالسلمية سابقا

 جمعية التربية
السلمية

دورات في الحاسب اللي  ) جمعيات خيرية ) 

دورات و دروس شرعية داخل وخارج البحرين

دروس و ندوات تلفزيونية داخل وخارج البحرين
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المشاركات الخارجية :

الجهة
 عضو المجلس العلى للمعهد العالي

للقضاء 
باكستان . 

خبير بمجمع فقهاء الشريعة  بأمريكا أمريكا

 عضو الهيئة الستشارية بمركز أبعاد
للدراسات الستراتيجية و المستقبلية

الكويت

 عضو الهيئة الستشارية الدائمة بمعهد
البحرين للتنمية السياسية .

البحرين 

 عضو مجلس أمناء جائزة عبدال المطوع
للعمل الخيري

الكويت 

عضو رابطة الدب السلمي السعودية 

مندوب  لجنة زكاة القدس بفلسطين فلسطين 

 مدير اتحاد الطلبة  المسلمين بجامعة
.1982إلي  1980شمال لندن من  م

بريطانيا 

عضو إتحاد البرلمان الدولي

عضو اتحاد البرلمانيين لمكافحة الفساد

 عضو اتحاد البرلمانيين للسلم و
مناهضة أسلحة الدمار الشامل .

المؤتمرات : 
 مشاركات في مؤتمرات عدة في بريطانيا ، بلجيكا، هولندا،

 سويسرا ،نيوزيلندا ، تونس ،مصر ، كينيا ،لبنان، العراق،
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 السودان ،مدغشقر ،الهند ، باكستان ،سريلنكا ودول
الخليج .
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