
 سيرة مختصرة  -بدران بن لحسن

باحثا في مركز ابن خلدون للعلوم  مشاركا  يعمل حاليا أستاذا  يحمل دكتوراه في دراسات الحضارة والفلسفة، و

 ، جامعة قطراإلنسانية واالجتماعية

،  والدراسات االسالمية   في مقارنة األديان وفلسفة الدين  برنامج مقارنة األديان، وأستاذ مشاركل   اعمل سابقا منسق

وأستاذا  (،  2020- 2013)  في برنامج مقارنة األديان، بكلية قطر للدراسات االسالمية، جامعة حمد بن خليفة

السعودية   العربية  بالمملكة  فيصل  الملك  جامعة  اآلداب  بكلية  االسالمية  الدراسات  بقسم  -2009)مشاركا 

ورئيس وحدة البحوث    (،2009- 2005وأستاذ مساعدا ثم أستاذا مشاركا في قسم الفلسفة جامعة باتنة )  (.20013

( بماليزيا  والفنون  اآلثار  متحف  بماليزيا    (،2005- 2004في  العالمية  االسالمية  الجامعة  في  مساعدا  باحثا 

(1997 -2002) . 

بالبحث والتدريس في مجاالت   التاريمهتم  األديان  خ والحضارة، والدين والعلوم االجتماعية،  فلسفة  ومقارنة 

 .  والدراسات البينية، وتاريخ ومناهج العلوم االسالميةوفلسفة الدين، 

حاصل على جائزة لمياء الفاروقي للتفوق األكاديمي التي تنظمها الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا والمعهد  

  .1997العالمي للفكر االسالمي سنة 

 ،  2008/2009ترأس الجنة العلمية لقسم الفلسفة بجامعة باتنة الجزائر 

 . 2008/2009وعضوا للمجلس العلمي لكلية اآلداب، جامعة باتنة في 

ترأس لجنة الدراسات العليا وعضويتها في قسم الدراسات االسالمية، جامعة الملك فيصل باألحساء، السعودية  

عضو لجنة االعتماد القانوني في مشروع االعتماد المؤسس بالجامعة نفسها، وعضو  وعمل  ،  2013- 2010

 .  2013- 2010عودية لجنة االعتماد األكاديمي في عمادة رئاسة جامعة الملك فيصل باألحساء، الس

األكاديمية )و الشؤون  لجنة  األخالق والتشريع  2017- 2015عضو في  اللجنة االستشارية لمركز  (، وعضو 

بن خليفةب(،  2018- 2014) اإلسالمية جامعة حمد  الدراسات  الوطني    . كلية  للمركز  العلمي  المجلس  وعضو 

  .2016يناير  1للبحث في العلوم االسالمية والحضارة، األغواط، الجزائر من

 . 2020- 2019مدير المؤتمر العالمي عن مالك بن نبي وأسئلة النهضة، ومنسق مشروع النهضة 

مؤسس ومدير برنامج ماجساير فلسفة الحضارة، قسم الفلسفة، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة باتنة؛ أول 

أشرف على رسائل ماجستير   .2009ي  برنامج دراسات عليا في فلسفة الحضارة في الجامعات الجزائرية، ف

(،  4مؤتمر دولي ووطني، ونشر أربعة كتب )  25ودكتوراه، وشارك في مؤتمرات علمية دولية في أكثر من  

عضو هيئة تحرير و  .بحثا علميا محكما، ومقاالت عديدة في الصحف والمجالت ومواقع االنترنت  30وأكثر من  

 وتحكيم كثير من المراكز والمجالت األكاديمية.  


