
 

ًٗ   .د. بصاً بَ عبد العسٖس بَ ستىد ارتراش٘أ.  ا:االشي رباع

  ِـ1382وكاُ املٗالد: ودٍٖٛ الرٖاض عاً 

 الرتبٛ العمىٗٛ :أشتاذ 

 شالو٘. اإلتارٖخ الالتخصص العاً: 

 التخصص الدقٗل: الصريٚ الٍبٕٖٛ.

بكمٗــٛ العمــًٕ االعتىاعٗــٛ، عاوعــٛ اإلوــاً ستىــد بــَ   ، اذتضــارٚٔقصــي التــارٖخ  : رئــٗضال٘اذتــ العىــن

ٛ  شــعٕد اإلشــالوٗٛ، ٔ . ٔكٗــن قصــي التــارٖخ ٔاذتضــارٚ وــَ عــاً    عضــٕ دتٍــٛ الدراشــاي العمٗــا   الكمٗــ

 ِـ، ٔعضٕ   دتٍٛ ارتطط ٔاملٍاِج   ادتاوعٛ شابًكا.1437ِـ إىل عاً 1427

 ِـ.1431ِـ إىل عاً 1426ً عىن وصتشار غري وتفرغ   ٔزارٚ الشؤُٔ اإلشالوٗٛ وَ عا-

 شارك   وٍاقشٛ العدٖد وَ الرشائن العمىٗٛ داخن ادتاوعٛ ٔخارعّا. -

 .داخن املىمكٛ ٔخارعّاشارك   عدد وَ املؤمتراي ٔالٍدٔاي العمىٗٛ -

 ٔ املٍشٕرٚ   بعض اجملالي العمىٗٛ احملكىٛ ،ٔوٍّا: ٔلْ عدد وَ البحٕث العمىٗٛ املكبٕلٛ لمٍشر،-

 ِـ1413-الثالث  العدد زتمٛ دارٚ املمك عبدالعسٖس، رٙ بردٙ وؤرخا،ابَ تغ-1

 ِـ1427الرابع  العدد زتمٛ الدرعٗٛ، أوَ وكٛ املكروٛ ٔاملشاعر   وٕاشي اذتج،-2

 ِـ 1429اجملمد الثاوَ عشر ، زتمٛ العصٕر،   العّد املدٌ٘،  وعارضٛ الّٕٗد الفكرٖٛ لمرشٕه-3

ــٕه  -4 ــٍّج الرشـ ــٛ ا وـ ــٛ،   وٕاعّـ ــدد    ملشـــكالي ايوٍٗـ ــٛ ،العـ ــاي ايوٍٗـ ــٛ لمدراشـ ــٛ العربٗـ  48اجملمـ

 ِـ1430،

5-  ٛ  ٛالتارخيٗــادتىعٗــٛ  أثــر اٌتصــار املصــمىو   غــسٔٚ بــدر عمــٜ ائضــامل الداخمٗــٛ   املدٍٖــٛ، زتمــ

 ِـ1431الصعٕدٖٛ 

التطـٕمل   العىن التطـٕع٘   لمكـاي تعمـٗي الكـرلُ الكـرٖي شـٕاِد تارخيٗـٛ لٕاقـع املىمكـٛ. وـؤمتر           -6

 ِـ1428الثاٌ٘، 

 وٕقف أِال٘ وكٛ وَ لركٛ الردٚ . -7
 ِـ1433وؤمتر املرأٚ   الصريٚ الٍبٕٖٛ ٔاملرأٚ املعاصرٚ. أثر املرأٚ   اهلجرٚ الٍبٕٖٛ،-8

   الكٗادٚ وَ خاله ألداث لجٛ الٕدامل. وٍّج الٍيب-9

 ِـ.1435  العّد املك٘  زتتىع الصحابٛ-10

 وكٛ املكروٛ بعد الفتح ٔأثرٓ   التعاٖش الصمى٘   ادتسٖرٚ العربٗٛ . اشتتباب ايوَ   -11

 وع ومك اذتبشٛ. الكٗي اذتضارٖٛ ٔاإلٌصاٌٗٛ   لٕار الصحاب٘ ععفر بَ أب٘ طالب-12

 وٍّج ارتساع٘   كتابْ خترٖج الدالئن الصىعٗٛ. )حبث غري وٍشٕر (-13

 ارتريٖٛ. ) حبث غري وٍشٕر ( عّٕد ارتمٗفٛ الراشد عثىاُ بَ عفاُ-14

 ِـ.1438التعاٖش ٔالتفاعن وع اآلخر وَ خاله ٔثٗكٛ املدٍٖٛ -15



 الدٔراي التدرٖبٗٛ:الرباوج، ٔ -

 ِـ1409دبمًٕ :  الٍشر ٔرقابٛ املطبٕعاي عاً -1

 ِـ1414بالرٖاض عاً  ٘دبمًٕ " العالقاي الدٔلٗٛ"   املعّد الدبمٕواش-2

 اإلشرافٗٛ.دٔرٚ: تٍىٗٛ املّاراي -3

 ِـ.1417دٔرٚ : املتابعٛ اإلدارٖٛ -4

 ِـ.1422دٔرٚ : تٍىٗٛ وّاراي التعاون وع املرؤٔشو -5

 ِـ1424دٔرٚ : إعداد ٔكتابٛ التكارٖر -6

 ِِـ1424ِِِدٔرٚ : وكدوٛ   اذتاشب اآلل٘.-7

 ِـ1431برٌاوج: أشاشٗاي ٔوّاراي التدرٖض التفاعم٘. -8

   حتكٗل أِداف املٍّج الدراش٘   ضٕء وعاٖري ادتٕدٚ. برٌاوج: أِىٗٛ الكتاب ادتاوع٘-9

 ً.2030برٌاوج: دٔر الكٗاداي ايكادميٗٛ   حتكٗل رؤٖٛ -10
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