
 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية:

 االسم  مؤيد سعود سليمان البدراني

 الوظيفية الحالية  أستاذ مساعد

 التخصص العام: طب االسرة والمجتمع

 التخصص الدقيق : طب المجتمع

 التخصص 

0595804501رقم الجوال:   

 العنوان:
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 أرقام وعناوين التواصل 

 

 المؤهالت:

 المؤهل  الدولة  اسم جهة التخرج  التخصص العام  التخصص الدقيق  العام 

م  2010 المملكة العربية  جامعة طيبة طب وجراحة  طب وجراحة  

 السعودية 

 البكالوريوس 

م 2016 )إدارة    الصحة العامة 

 الكوارث واالزمات( 

طب المجتمع 

 )الصحة العامة( 

الواليات المتحدة   جامعة تولين

 االمريكية

 الماجستير

م 2019 الصحة العامة والصحة   

 البيئة

طب المجتمع 

 )الصحة العامة( 

جامعة ساوث  

 كارولينا

الواليات المتحدة  

 االمريكية

 الدكتوراه

م  2018 مجلس البورد   الصحة العامة  الصحة العامة  

الوطني األمريكي  

لفحص الصحة  

 العامة

(NBPHE)  

الواليات المتحدة  

 االمريكية

شهادة االختصاص في  

 الصحة العامة  

م 2016 زمالة اإلدارة    

الصحية وتنمية 

 القيادة

مجموعة  

 مستشفيات أوشنر 

الواليات المتحدة  

 االمريكية

 الزمالة 

م 2016 الواليات المتحدة   جامعة تولين الوبائيات الوبائيات 

 االمريكية

 شهادة الدراسات العليا

 

 :المهني ، الشهادات ، والتدريبورش عمل التطوير 

 برنامج إلعداد عضو هيئة التدريس                  •

The Preparing Future Faculty (PFF) program                                                                                       

2018-2019 

هذا هو برنامج يوفر المساعدة أعضاء هيئة التدريس الحديثي التحرج  الذين يريدون أن يصبحوا أعضاء هيئة التدريس متميزين على 

هو برنامج وطني في الواليات المتحدة االمريكية أنشأه مجلس كليات الدراسات العليا ، ورابطة الكليات والجامعات   PFFمستوى الكلية. 

 . National Science Foundationو  Pew Charitable Trustاألمريكية ، و 

 .                      "في برنامج "التدريس نحو التميز الشامل CTE• شهادة إلكمال تدريب 

Certificate for completing the CTE training in “Teaching Towards Inclusive Excellence” program            

2018-2019 



وحدات تم تصميمه لتوفير فرصة ألعضاء هيئة التدريس والمدرسين وطالب الدراسات العليا لتعزيز قدراتهم   8رنامج مكون من هذا ب 

 .  القيادية في مجال التنوع االستراتيجي داخل وخارج الفصول الدراسية ودعم التزام الجامعة بالتميز الشامل.

 

 .  " لتعلم االستباقيةفي "تعزيز بيئة ا CTE• شهادة إلكمال التدريب 

 Certificate for completing the CTE training in “Fostering Proactive Learning Environment” 

program 2018-2019 

يتكون هذا من أربع جلسات ابتدائية وجلسة مكثفة واحدة طوال اليوم ، مع التركيز على خلق شعور باالنتماء في الفصل ، وتعزيز النزاهة  

 كاديمية ، والتعامل مع ما هو غير متوقع )على سبيل المثال ، اضطرابات الفصل الدراسي ، واالنتهاكات األكاديمية ، وما إلى ذلك(. األ

 

 الخبرات:

  األمريكية المتحدة بجامعة ساوث كارولينا بالواليات البيئية الصحة لعلوم العليا الدراسات طالب جمعيةرئيس  -

م. 2020 فبراير - 2019 فبرايرالفترة:   

 للطوارئ بمجموعة مستشفى أوشنر بالواليات المتحدة االمريكية  االستعداد قسم في متدرب -

 م. 2015 أغسطس - 2014 الفترة: سبتمبر

 كلية الطب بجامعة طيبة-والمجتمع  األسرة طب بقسم معيد -

 م. 2013 أغسطس - 2012 أغسطسالفترة: 

 مستشفى النساء والوالدة بالمدينة المنورة -طبيب مقيم كمتعاون  -

 م. 2012 أغسطس - 2011 الفترة: أغسطس

 كلية الطب بجامعة طيبة- االطفال طب بقسم معيد -

 م. 2012 أغسطس - 2011 الفترة: أغسطس

 طبيب امتياز -

 م. 2011 يونيو - 2010 الفترة: يونيو

 عام لمدة تدريبي برنامج في امتياز كطبيب عملت ،( M.B.B.S) والجراحة الطب في البكالوريوس درجة منهج من كجزء

 . التالي النحو على السعودية العربية المملكة في مختلفة مستشفيات في التالي للتناوب واحد

/   الدم أمراض ، الطوارئ طب ، النساء وأمراض التوليد طب  ، العام األطفال طب ، الجراحة ، الباطني الطب: التخصصات •

 .األطفال وطب األورام طب
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Porter, Geoff Scott, Bryan Brooks, Samir Raychowdhury, Mitzi Nagarkatti, Prakash Nagarkatti, Yvon 
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 الجمعيات العلمية

 عضو الجمعية األمريكية للصحة العامة. -

 الجمعية السعودية لطب األسرة والمجتمع.عضو  -

 . العامة للصحة كارولينا ساوث جمعية عضو -

 عضو الجمعية االمريكية للسموم. -

 المؤتمرات والندوات:

 2015 ، نوفمبر ، األمريكية المتحدة الواليات ، أنجلوس لوس ، أورلينز نيو ، مخاطر لتقييم 2015 عام مؤتمر -

 .2014 نوفمبر ، األمريكية المتحدة الواليات ، أنجلوس لوس ، أورلينز نيو ، 2014 مخاطر تقييم مؤتمر -

 ، 2014 مايو ، األمريكية المتحدة الواليات ، جورجيا ، أتالنتا ، الكوارث لوبائيات الخامسة السنوية العمل ورشة -

 .(CSTE) اإلقليمية األوبئة  وعلم الدولة ومجلس (CDC) منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز نظمتها

 ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ،" الوراثية واألمراض الوراثة علم تحديث" حول األولى الدولية الندوة -

 .طيبة جامعة نظمتها 2012 ، أبريل
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 مارس ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ، إدارتها و األمومة ومتابعة باإلرضاع متعلقة مقاالتمؤتمر  -

2012. 

 .2012 مارس ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ، المعلومات وتكنولوجيا للحوسبة األول الدولي المؤتمر -

 2012 فبراير ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ، المعرفة مجتمع تواجه التي والتحديات المستمر التعليم -

 .طيبة جامعة نظمتها

 .2012 يناير ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ، الصماء الغدد ألمراض الثالثة السعودية الندوة -

 ، المنورة المدينة ، المنورة المدينة ، والزمالة التدريب إدارة في عقدت  والتي ، األدلة على المبني الطب ممارسة دورة -

 .2011 مايو ، السعودية العربية المملكة

 .2011 مايو ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ، الصعب الهواء مجرى إدارة حول التخدير مؤتمر -

 .2011 أبريل 21 ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ، المبتدئين للطبيب الطوارئ طب عمل ورشة -

 العربية المملكة ، المنورة المدينة ، األطفال نزيف اضطرابات حول المنورة المدينة في الدم ألمراض السابع االجتماع -

 .2011 ، مايو ، السعودية

 المملكة ، المنورة المدينة ، طيبة جامعة ،( 2011 الطبية التشريعية المنظورات) الخاطئة الطبية الممارسات مؤتمر -

 .2011 ، يناير ، السعودية العربية

 مايو ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة  ، المنجلي  الدم فقر في المنورة بالمدينة السادسة الدم أمراض ندوة -

2010. 

 ، الرياض ، األبحاث ومركز التخصصي فيصل الملك مستشفى نظمتها التي ، التاسعة الطوارئ طب تحديث ندوة -

 .2010 أبريل ، السعودية العربية المملكة

 العربية المملكة ، المنورة المدينة ، طيبة جامعة نظمتها ، (H1N1) الخنازير أنفلونزا تحديث حول عمل ورشة -

 .2009 أكتوبر ، السعودية

 .2008 أكتوبر ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة ، لألطفال الكلى ألمراض الثانية المدينة ندوة -

 المدينة ،" الطبية الممارسة في التحديث" بعنوان ، المنورة المدينة ، المواساة لمستشفى الثالث السنوي الطبي المؤتمر -

 .2008 مايو ، السعودية العربية المملكة ، المنورة

 

 وخدمة المجتمع:  العامة االجتماعية األنشطة

 مجمع في" الثانية الحملة في الحياة تستحق صحتك" من كجزء المزمنة األمراض عن للكشف الوقائي للطب عيادة طورت -

 .2013 ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة في أيام عشرة لمدة مول الراشد

 العربية المملكة ، الرياض في  الجنادرية مهرجان خالل المزمنة األمراض من للوقاية العامة الصحة تعليم فريق في عضو -

 .2011 أبريل ، السعودية

  الذكور المدارس أطفال من مجموعة تثقيف إلى يهدف مجتمعي لمشروع اجتماعية محاضراتعلى  مجموعة قائدك تأشرف -

 .2010 ، السعودية العربية المملكة ، المنورة المدينة في الحكومية المدارس في باألسنان والعناية الفم صحة حول

-2009 ، المنورة المدينة في للطوارئ عالج كمقدم الحج أثناء الحجاج لمساعدة األحمر الهالل فريق في متطوع عضو -

2011. 

 إلقاء ذلك في بما مختلفة أنشطة في بنشاط شاركت حيث بالمدينة  الخيرية الوراثية  الدم ألمراض المدينة جمعية في متطوع -

  المدينة في الوراثية الدم الضطرابات الزواج قبل الفحص برامج حول الوعي مستوى لرفع الثانوية المدارس لطالب محاضرة

 2010 ، السعودية العربية المملكة ، المنورة

 

 



 

 

 

 


