
 عدنان احمد العبادي  المظلي العميد الركن

 نائب سمو رئيس المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات

 
 

 -التميزالمنظمي تحقيق في وأثرها اإلستراتيجية القيادة جدارات -في االدارة فلسفة درجة الدكتوراه 2018

 االردن -جامعة العلوم االسالمية العالمية
 -البحرية العليا الدراسات جامعة -القومي األمن شؤون -تحليل الدفاعماجستير علوم في  2007

 الوالياتالمتحدةاألمريكية
-التمييز ،بدرجةللعلوم المالية والمصرفيةاألكاديميةالعربية -المدراء إدارةاألعمال ماجستيرفي  2006

 ةالهاشميةيالمملكةاألردن
 ة االمريكيةالواليات المتحد /واالركانكلية القيادة  -م عسكريةبكالوريوس علو  2003

 ان/ االردنـــــــــــــــــــــــــــــكلية القيادة واالرك -بكالوريوس علوم عسكرية  1999

 االردن /ةـــــــــــــــــــالكليه العسكريه الملكيـــ –دبلوم علوم عسكرية  1985 -1983

 

 الدورات:
 ةــــة االمريكيالمتحدهات دراسات مكافحة ارهاب/ الوالي  2006

 المانيا /مركز جورج مارشال –دراسات مكافحة ارهاب  2005

 ةــــــــــالواليات المتحدة االمريكي /دورة القياده واالركان  2003

 االردن /انــــــــــــــــــــــــــــاده واالركـــــــــــدورة القي  1999

 االردن /ةــــــــــــــــــــــــــــــاه المتقدمــــــــــدورة المش  1997

 االردن /ةــــــــــــــــــــــــــــاه التأسيسيــــــــــدورة المش  1992

 الواليات المتحدة االمريكية /قاعدة الكالند الجويه –دورة اللغه االنجليزية 1990

 االردن/ــةدورة مكافحة االرهاب المتقدم 1988

 االردن /هاب التأسيسيةدورة مكافحة االر  1987

 دورة التايكوانــــــــــــــــــــــــدو/ االردن 1986

 االردن /ةـــــــــــــــــوات الخاصدورة الق1986

 االردن /نـــــــــــــــــــــــــــدورة المظليي  1985

 االردن /ةـــــــــــــــــــــــــــدورة الصاعق 1984

 

 :ووظائف الركن الوظائف القياديه

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــات الخاصــــــــــد العمليـــــــقائ  2017 – 2015

 ةــــــــه المشتركــــات الخاصـــان العمليــــأركس ـــرئي  2015 – 2014

 الملكي 37قائد لواء الملك عبدهللا الثاني القوات الخاصه/  2014 – 2013

 ـــةآمر مدرسة االمير هاشم بن الحسين للعمليات الخاص  2013 – 2012

 ةـــكلية القياده واالركان الملكية االردني –1معلم تنسيق/  2012 – 2011



 ضابط ارتباط في قاعدة فورت بولك/ الواليات المتحدة االمريكية  2011 – 2009

 71 /ابــــــــــــــــــــــــــــة االرهـــــة مكافحــــد كتيبـــقائ  2006 – 2004

 مطار الملكه علياء الدولي –وحدة األمن والحماية الخاصة –يرانقائد مجموعة الط  2004 – 2003

 كلية القياده واالركان الملكية االردنية  -عضو هيئة تدريس  2003 – 2002

 انــــــــــــ/ افغانست 1ــاص نســــرب الخــوة الواجــد قــقائ  2002 – 2001

 3قائـــــــد كتيبـــــــــــــة الصاعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ 2001

 يــــالملك 37لواء الملك عبد هللا الثاني القوات الخاصه/  –عمليات وتدريب 1ركن              2000

يـــــــــــــالملك 37لواء الملك عبد هللا الثاني القوات الخاصه/  -استخبارات 1ركن  2000 – 1999  

 اـــيوغسالفي /قوة الحماية الدولية–قائد فصيل قوات خاصه  1995–1994

 

 :لمحه موجزه
لمدة عامين وتخرج  1983عام  عدنان العبادي بالكليةالعسكرية الملكية المظلي عميد الركنالتحق ال

عسكريه في وحدات امضى كافة مراحل خدمته المنها برتبة مالزم حيث التحق بوحدات القوات الخاصه،
يه ابتداء بقيادة ، تسلم كافة المناصب القياديد من المهام السريه وغير السريه، قاد العدالعمليات الخاصه

 قائد سرية قوات خاصه. –ضابط عمليات في سرية قوات خاصه –فصيل قوات خاصه
 

وامضى  1987عدنان العبادي في مجال مكافحة االرهاب منذ العام  المظلي تخصص العميد الركن

مساعد قائد فريق مكافحة  –ما يقارب اربعة عشر عاما، وخالل هذه المدة عمل كقائد قسم مكافحة ارهاب
قائد كتيبة  –لمدة عامين 71 /ركن عمليات كتيبة مكافحة االرهاب –قائد فريق مكافحة ارهاب –ارهاب

 .2006 – 2004خالل الفتره  71 /مكافحة االرهاب
 

عدنان العبادي كقائد فصيل قوات خاصة في قوة الحماية الدولية في  المظلي شارك العميد الركن
، 1995-1994يا وصربيا خالل الفترة بين كروات سلسلة جبال فيلبت السابقة ضمن منطقة التماس يوغسالفيا

وة الواجب ، إضافة الى ذلك فقد عمل كقائد لقاالردنية الثالثةوقد كانت هذه المهمة هي االولى لكتيبة الحماية 
التحالف والتي تعتبر أول قوة اردنية ضمن قوات  2002-2001افغانستان خالل الفترة  1الخاص نسر/

لمكافحة االرهاب  القوة العراقية،وقد تم تكليف العميد الركن عدنان العبادي بإنشاء الدولى لتحرير افغانستان
 بدعم من الواليات المتحدة االمريكية.

 

 نم خالل الفترة 71/مهمة قيادة كتيبة مكافحة االرهابعدنان العبادي  لمظليا تسلم العميد الركن

قيادة لواء الملك تسلم مهام  2013، وفي عام ة تنفيذ مهام متعددة داخل االردنوالتي شهد 2004-2006 

 حيث ركز جهودة إلعداد وحدات اللواء لتكون قادرة على تنفيذ عمليات  ،الملكي 37/عبدهللا الثاني

 تسلم مهام قيادة العمليات الخاصة  2014، وفي شهر تموز الليلي وعمليات رد الفعل السريع تالالق

 زمات.إدارة األمن وكز الوطني لأل، ويعمل حاليا نائبا لسمو مدير المر2017تموز  3ولغاية 
 

 اللغات:
 ة ـــــالعربي

 االنجليزية


