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ســيرة ذاتية
المعلومات الشخصية:
االسم :عبد الباسط عبد الرزاق بدر
الجنسية :سوري.
محل الميالد وتاريخه  :الباب ـ سورية ـ ١٩٤٤\١٢\١٠م.
العنوان  :المدينة المنورة  ٤١٤٤١ص ب ١٩٠٧
رقم الھاتف ٠٥٠٥٣٢٩١٧٧ :
البريد اإللكترونيdr54badr@yahoo.com :

المؤھالت العلمية:
 اإلجازة في اآلداب )الليسانس( قسم اللغة العربية ـ جامعة دمشق ١٣٧٨ھـ ١٩٦٧م.
 الماجستير في اآلداب قسم اللغة العربية ـ جامعة القاھرة  ١٣٩٣ھـ١٩٧٣م.
 الدكتوراه في اآلداب ـ قسم اللغة العربية ـ جامعة عين شمس ـالقاھرة ١٣٩٩ھـ١٩٧٩ /م.

الخبرات الوظيفية:
 مدرس في المرحلة الثانوية في سورية  ١٣٧٨ـ  ١٣٩٣ھـ ـ ١٩٦٧١٩٧٣م.

 مدرس في مدارس الرياض ـ الرياض ـ السعودية  ١٣٩٤ھـ١٣٩٥ھـ ١٩٩٤ /ـ ١٩٩٥م.
 مشرف على المرحلة الثانوية في مدارس الرياض ـ السعودية ١٣٩٥ـ ١٣٩٩ھـ ١٩٧٥ /ـ ١٩٧٩م.
 مشرف فني على تطوير المناھج في مدارس الرياض ـ السعودية ١٣٩٩ـ ١٤٠٠ھـ ١٩٧٩ /ـ ١٩٨٠م.
 أستاذ مساعد في كلية اللغة العربية ـ الجامعة اإلسالمية بالمدينةالمنورة  ١٤٠٠ـ ١٤٠٧ھـ ١٩٨٠ /ـ ١٩٨٧م.
 أستاذ مشارك في كلية اللغة العربية ـ الجامعة لإلسالمية بالمدينةالمنورة  ١٤٠٧ـ ١٤١٥ھـ ١٩٨٧ /ـ ١٩٩٥م.
 باحث )أ( في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ـ المدينة المنورة ١٤١٥ـ ١٤١٧ھـ ١٩٩٧ /ـ ١٩٩٩م.
 مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ـ المدينة المنورة ١٤١٨ـ ١٤٢٩ھـ ١٩٩٨ /ـ ٢٠٠٩م.
 مدير تحرير مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة  ١٤٢٣ـ١٤٣٣ھـ ٢٠٠٣ /ـ ٢٠١٢م )باإلضافة إلى عمله الوظيفي في
المركز(
 مساعد المدير العام بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ١٤٢٩ـ ١٤٣٢ھـ ٢٠٠٩ /ـ ٢٠١١م.
 مستشار مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة  ١٤٣٢ـ ١٤٣٤ھـ/ ٢٠١١ـ ٢٠١٣م.
البحوث والدراسات المنشورة عن المدينة المنورة:
 التاريخ الشامل للمدينة المنورة ) ٣مجلدات ( الناشر :المؤلف نفسه.المدينة المنورة ١٤١٤ھـ١٩٩٣ /م.

 دراسات في التراث الحضاري للمدينة المنورة الناشر :دار المأمونعمان ،األردن ١٤٣٤ھـ ـ ٢٠١٤م.

األنشطة األخرى في خدمة تراث المدينة المنورة:
 - ١تأسيس مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة عام ١٤١٦ھـ في حي
األزھري بالمدينة المنورة )شخصي( الذي تبناه بعد سنتين من تأسيسه
صاحب السمو الملكي األمير عبد المجيد بن عبد العزيز)رحمه  (Tوجعله
وقفا ً خيريا ً مؤبداً عام ١٤١٨ھـ.
 - ٢تأسيس معرض حضارة طيبة بالمدينة المنورة )باالشتراك( في ـ مبنى
مجمع الجزيرة عام ١٤٣٠ھـ ،ثم انتقل إلى مبنى الداودية عام ١٤٣٣ھـ
ومازال موجودا فيھا.
 - ٣إعداد وتقديم برنامج :المدينة تراث وحضارة في إذاعة نداء اإلسالم
)برنامج أسبوعي مدته نصف ساعة يعرض التراث الحضاري
للمدينة المنورة عبر العصور ،أذيع منه حتى بداية شھر جمادى األولى
 ١٤٣٥ھـ  ١١٦حلقة ،وما زال البرنامج مستمراً(.
 – ٥إعداد وإنتاج أفالم وثائقية قصيرة عن المدينة المنورة يشمل كتابة
السيناريو واإلخراج واإلشراف على التصوير والمونتاج ھي:
• المدينة المنورة تاريخ وحضارة :فيلم وثائقي مدته  ٢٨دقيقة
يعرض أھم المراحل في تاريخ المدينة المنورة وتراثھا
الحضاري منذ تأسيسھا إلى بداية العقد الثالث من القرن الخامس
عشر الھجري.
• المسجد النبوي في العھد النبوي:
فيلم وثائقي قصير مدته  ١٢دقيقة يعرض تأسيس المسجد النبوي
وتطوره في العھد النبوي.

• غزوة أحد:
فيلم وثائقي قصير مدته  ١٢دقيقة يعرض أحداث غزوة أحد
• غزوة الخندق:
فيلم وثائقي قصير مدته  ١٠دقائق يعرض أحداث غزوة الخندق
• مع الصحابة.
• فيلم وثائقي قصير مدته  ١٤دقيقة يعرض جوانب من الحياة
االجتماعية في المدينة المنورة في العھد النبوي وأثر التوجيھات
النبوية فيھا.
 - ٦مشاركات في ندوات وبرامج إذاعية وتلفزيونية في األدب والتاريخ.
 - ٧محاضرات وندوات في أندية أدبية ومجالس ثقافية في األدب والتاريخ
عن المدينة المنورة.
 - ٨المشاركة في ندوات ومؤتمرات محلية ودولية في األدب والتاريخ.

