
 الدكتور بدر بن ذعار البدراني احلربي االسم :

 ٍـ, القصيه1400تاريخ امليالد : 

 احلالة االجتناعية: متشوج

 املؤٍالت العلنية :

دكتــارايف ا التــاريخ ايصــالمي  تقــ يز متــاس مــف مزتىلــة الغــزا ااو  مــً جامعــة ايمــاو        -

 ٍـ. 1435/1436للعاو اجلامعي  ذلن   ً صعاد ايصالمية  الزياض ,

ماجضتري ا التاريخ ايصالمي  تق يز متاس مً جامعة ايمـاو ذلنـ   ـً صـعاد ايصـالمية       -

 ٍـ. 1428/1429 الزياض , للعاو اجلامعي 

 كالارياظ تاريخ  تق يز متاس مف مزتىلة الغزا ااو  مً جامعة ايمـاو ذلنـ   ـً صـعاد      -

 ٍـ.1421/1422للعاو اجلامعي ايصالمية )فزع القصيه( , 

 اخلربات العنلية :

 ٍـ حتى اآلٌ.1436أصتاذ مضاع  جبامعة ايماو ذلن   ً صعاد, ميذ عاو  -1

 ٍـ.1436ٍـ حتى عاو 1431ذلاضز جبامعة ايماو ذلن   ً صعاد, ميذ عاو  -2

 ٍـ .1431ٍـ حتى عاو 1430معي  جبامعة ايماو ذلن   ً صعاد , ميذ عاو  -1

 ٍـ .1430ٍـ حتى عاو 1422لرت ية والتعليه , ميذ عاو معله ا وسارة ا -2

 ااعنال ايدارية :

ٍــ حتـى عـاو    1431ميضق علني لكزصـي امللـع عىلـ العشيش ل راصـات تـاريخ املنلكـة ميـذ عـاو          -1

 ٍـ.1432

 ٍـ.1438ٍـ حتى عاو 1430أمني دللط قضه التاريخ واحلطارة ميذ عاو  -2

 ٍـ.1436ٍـ حتى عاو 1434احلطارة ميذ عاو أمني جلية ال راصات العليا  قضه التاريخ و -3

 ٍـ.1434/ 1433أمني جلية ااعذار الطىلية  كلية العلاو االجتناعية للعاو اجلامعي  -4

ٍـــ, والعـــاو  1435-1434أمــني جليــة مقا لــة املتقــ مني للعـــادة  القضــه للعــاو اجلــامعي          -5

 ٍـ.1436-1435اجلامعي 

 ٍـ.1435-1434ا جلية التطايز واجلادة  القضه للعاو اجلامعي  عطا -6

 ٍـ.1435-1434عطا ا جلية اجل اول  القضه للعاو اجلامعي  -7

 ٍـ.1435ٍـ حتى عاو 1431ميذ عاو  القضه املتا عة واالختىلارات  عطا ا جلية -8

 ٍـ.1438-1435رئيط جلية ال راصات العليا  القضه للعاو اجلامعي  -9

 ٍـ.1436ٍـ حتى عاو 1435اريخ واحلطارة للغؤوٌ الطال ية ميذ عاو وكيل قضه الت -11

 ٍـ 1437/1438وكيل قضه التاريخ واحلطارة لل راصات العليا للعاو اجلامعي  -11

 اجلنعيات واللجاٌ:     

 عطا ا اجلنعية التارخيية الضعادية .-1

 عطا ا  عض املااقف وامليت يات التارخيية املتخصصة.-2



 الت ريىلية :ال ورات 

ا دلـــــاالت الرت يـــــة والتعلـــــيه , ميَـــــا : دورة الع يـــــ  مـــــً الـــــ ورات الت ريىليـــــة  حاصـــــل علـــــى       

اصــرتاتيجيات تــ ريط االجتناعيــات , ودورة ااٍــ اا الضــلاكية, ودورة اصــتخ او الــاورد ا التعلــيه ,  

ــاظ ودورة تصـــنيه وعـــزض الـــ روظ  الىلار اييـــب , ودورة تطىليقـــات ايىرتىـــب ا التعلـــ   يه , ودورة القيـ

ــيه , ودورة        ــية ا التعلـ ــة اليدضـ ــار( , ودورة تطىليقـــات ا ي صـ ــائي لالختىلـ ــايه )التخليـــل ايحصـ والتقـ

 الكارت وتطىليقاتة ا التعليه , ودورة مَارات االتصال مبصادر التعله , ودورة لعب اادوار, وغريٍا.

 عَادات الغكز :   

تعلــيه ال كتار/عىلــ ا   ــً صــا  العىليــ  , للعــاو ال راصــي  عــَادة زيــش مــً وسيــز الرت يــة وال         

ٍـ , وعَادة تق يز مـً مـ يز مكتـب الرت يـة والتعلـيه  غـزا الزيـاض ال كتار/عىلـ ا          1425/1426

ٍـ ,  ايضافة للع ي  مً عـَادات الغـكز والتقـ يز    1427/1428 ً ذلن  الظافزي , للعاو ال راصي 

 االخزى .

 العيااٌ:    
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 btharbi@imamu.edu.sa الربي  ايلكرتوىي : 
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