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 املؤهالت: 
عنوان رسالة         Criminology م .  9/2005/ 8 الدكتوراه يف علم اإلجرام من جامعة ليسرت يف بريطانيا  •

 باالختالس لدى العاملين في القطاع الخاص القيم التنظيمية وعالقتها الدكتوراه:

THE EFFECT OF ORGANISATIONAL VALUES ON EMPLOYEE 

THEFT: A STUDY OF SUPERMARKETS IN RIYADH, SAUDI ARABIA. 

Saleh Abdullah Dabil. University of Leicester, UK. 

أبمريكا    Michigan State  Universityاملاجستري يف علم االجتماع من جامعة والية ميشجن   •
املعلومات عن املصدر يف   أتثري األفكار املتناقضة وغري املتسقة ومقدار    : عنوان رسالة املاجستري .م .   10/6/1988

 تغيري االجتاهات. تطبيق على األحكام يف القضااي اجلنائية.  

The Effect of Discrepancy, Disconfirmation, and Extensiveness of Prior 

Knowledge of the Source on Attitude Change. Saleh Abdullah Dabil. 

Michigan State University. Department of Sociology, 1988. E.Lansing 

Michigan, USA 

هـ  املوافق   1403/ 4/9البكالوريوس يف علم االجتماع من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض   •
 هـ. 15/6/1983
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 املهام الوظيفية: 
 

 هـ. 10/7/1438وظيفة أستاذ مشارك بكلية الملك فهد األمنية بتاريخ  في التقاعد من العمل  (1

 واالستمرار في التعاون في مجال التدريس. 

العمل معيدا ثم محاضرا ثم أستاذ مساعد في كلية الملك فهد األمنية لتدريس مواد العلوم   (2

 م. 1983هـ 1403من عام  .ومناهج البحث االجتماعية واألمنية

 هـ(. 1438هـ حتى اآلن ) 1433رك في كلية الملك فهد األمنية من عام العمل أستاذ مشا (3

 هـ. كلية الملك فهد األمنية.  1430 -1427وكيل قسم العلوم االجتماعية،  (4

 هـ. كلية الملك فهد األمنية.  1427 -1425رئيس قسم المقررات والكتب  (5

 منية. هـ. كلية الملك فهد األ1429 -1428رئيس قسم البحوث بمركز البحوث  (6

  - هـ  1429هـ. و  1415  -هـ    1410مساعد مدير مركز البحوث والدراسات لفترتين هما.   (7

 هـ. كلية الملك فهد األمنية. 1431

منسق البحوث في مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   (8

   هـ. متعاون غير متفرغ بموافقة الكلية. 1423  –   1419والدعوة واإلرشاد. لمدة أربع سنوات  

األعمال بحوطة بني تميم. جامعة سلمان بن عبدالعزيز. معار لمدة عامين    ةإدارعميد كلية   (9

 هـ(. 1432هـ 1431)

األمنية   (10 للعلوم  العالي  المعهد  في  واإلحصاء  البحث  مناهج  تدريس  في  متعاونا  العمل 

هـ واإلشراف على بحوث طالب الدبلوم    1439-1438م  والتابع لكلية الملك فهد األمنية في عا

 العالي في المعهد. 

للنشر العلمي في مركز الدراسات والبحوث في كلية الملك  تحكيم البحوث والكتب المعدة   (11

فهد األمنية وفي مجلة االجتماعية التابعة لجامعة اإلمام ومجلة كلية اآلداب في جامعة الملك  

 سعود. 

 التابعة ألمن الدولة. مكافحة التطرفتحكيم األبحاث في إدارة  (12

 تحكيم األبحاث التابعة لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.  (13

 م.   2018تحكيم جائزة األمير نايف للتميز األمني والتابعة لجامعة الدول العربية في عام  (14

نايف للرعاية والمناصحة  عضو اللجنة النفسية واالجتماعية في مركز األمير محمد بن   (15

 هـ(.1438حتى اآلن ) – 1426من 

 هـ(.1440) حتى  – 1430رئيس مركز القياس في حوطة بني تميم من  (16

في كلية الملك فهد  في المعهد العالي للعلوم األمنية    اإلشراف على بحوث الدبلوم العالي   (17

 . األمنية

االجتماعي : دورة نسائية للعاملين  التدريس في معهد التدريب في الكلية: مظاهر السلوك   (18

في الجمارك والتفتيش في المطارات، البرامج اإلصالحية في السجون، البرنامج األكاديمي  

 األمني،  برنامج األمن الفكري. 

 عضو اللجنة الدائمة للدراسات والبحوث بوزارة الداخلية.  (19

 الكلية.عضو اللجنة العلمية في مركز البحوث والدراسات في  (20

 لجنة إعداد برنامج الدراسات العليا في كلية الملك فهد األمنية.  (21

عضو لجنة تطوير المواد في قسم العلوم االجتماعية )مادة علم الجريمة( و )مادة مناهج   (22

 البحث(. 

 ضوا لجنة الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي بالكلية. ع (23
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 عضو مجلس قسم العلوم االجتماعية.  (24

عل (25 مادة  فهد  تدريس  الملك  كلية  في  واإلحصاء  البحث  مناهج  ومادة  الجنائي  االجتماع  م 

   األمنية.

 هـ.   1432تدريس مادة مناهج البحث في كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم.  (26

 رئيس قسم القياس في كلية الملك فهد األمنية.  (27

هـ. بموافقة  1429  -1425مستشار في إدارة األمن الفكري بوزارة الداخلية )غير متفرغ(   (28

 وزارة الداخلية والكلية. 

والكلية   (29 الوزارة  بموافقة  سنتين(  لمدة  متفرغ  )غير  الرياض  منطقة  إمارة  في  مستشار 

 هـ. 1436 -1434

مستشار في إدارة األمن الفكري بوزارة الداخلية )غير متفرغ(. بموافقة وزارة الداخلية   (30

 . هـ( 1438 /4/9) حتى هـ   1437-9-4   والكلية. 

 .مستشار في مؤسسة الملك خالد الخيرية.  (31

 مستشار في هيئة اإلغاثة العالمية.  (32

 مستشار في مجموعة العواجي ودار الخبرة لالستشارات.  (33

 مستشار في وزارة التعليم العالي وكالة الشؤون التعليمية.  (34

 مستشار في صحيفة العيينة اإللكترونية.   (35

في جامعة     Comparative Criminologyمحاضرات عن التشريع الجنائي اإلسالمي    (36

 ليستر. 

 رئيس النادي السعودي في مدينة ليستر في بريطانيا.  (37

 رئيس جمعية الطلبة السعوديين في جامعة ليستر في بريطانيا.  (38

 .   ECRأمين لجنة الفاقد في تجارة التجزئة في الخليج العربي والتابع ل  (39

 مستشار لمشروعات هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية التطويرية.  (40

 مستشار في موارد المعلومات للبحوث والتقنية.  (41

 مستشار في الدار التربوية للدراسات واالستشارات.  (42

 مستشار في مجموعة سوافن لإلعالم.  (43

 

 ج العلمي:اإلنتا 
 هـ.  1428الدبل، صالح بن عبدهللا. منهج البحث االجتماعي وتطبيقاته في المجال األمني.كلية الملك   (1

 م. 2018هـ، 1440الدبل، صالح بن عبدهللا. مهارات البحث االجتماعي وتقنياته. العبيكان.  (2

والتوزيع.    (3 للنشر  المشورة  العام. دار  الرأي  العلمية الستطالع  المنهجية  بن عبدهللا.  الدبل، صالح 

 م. تحت الطبع. 2018هـ، 1440

عبدهللا.   (4 بن  صالح  اإلحصائيالدبل،  التحليل  وتقنيات  والتوزيع.    .مهارات  للنشر  المشورة  دار 

 . المراجعة النهائيةم. تحت 2018هـ، 1440

صالح   (5 سلسلة  الدبل،  ومعلومات.  أدلة  اإلسالمية.  الدراسات  في  الميداني  البحث  دليل  عبدهللا.  بن 

( رقم  اإلسالمية  الدراسات  في  الباحثين  بخدمة  تختص  والدراسات  1معلوماتية  البحوث  مركز   .)

 هـ. 1418اإلسالمية. وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. الرياض. 

عبدهللا. وعبدهللا بن أحمد الشعالن و ناصر بن علي العبيد هللا. المنهج العلمي لتوثيق  الدبل، صالح  (6

سير األعالم: تطبيقات على سيرة الملك خالد )رحمه هللا(. كتاب محكم من إصدارات مؤسسة الملك  

 م.  2014هـ.  1435خالد الخيرية. الرياض. 
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ي األسرة السعودية. كرسي خبراء التربية في  هـ(. رعاية كبار السن ف1439الدبل، صالح عبدهللا. ) (7

 جامعة اإلمام. 

الرياض.   (8 دراسة لصالح إمارة  الدبل، صالح عبدهللا. الدراسة الحقلية لسرقات السيارات في مدينة 

 .  منطقة الرياض

الباحث الرئيس لبحث: االنحرافات السلوكية داخل سجون مدينة الرياض. تحت  الدبل، صالح عبدهللا.   (9

وت  بن سعود  إشراف  محمد  اإلمام  بجامعة  االستشارية  والخدمات  للبحوث  نايف  األمير  معهد  حكيم 

   هـ.1432 -2-4اإلسالمية.

الدبل، صالح عبدهللا. إسهامات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في التنمية االقتصادية المحلية.   (10

 . جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج

الدبل، صالح عبدهللا. الخصائص الفردية واالجتماعية المتثال أنظمة المرور: دراسة ميدانية في   (11

 د العزيز للعلوم والتقنية. مدعومة من مدينة الملك عبالمملكة العربية السعودية. 

ملتقى  الدبل، صالح عبدهللا. أثر مشاركة المختصين في العلوم االجتماعية في مسيرة المناصحة.   (12

 تقويم أعمال المناصحة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

 بن علي  الدبل، صالح عبدهللا، و مساعد بن منشط اللحياني، و عبدالرحمن بن سعد الذياب، و عبدهللا (13

الواقع   بين  المنزلية  السالمة  عسكر.  آل  علي  بن  محمد  و  القحطاني  سعيد  بن  يحيى  و  معدي، 

.  9- 12 –والمأمول.بحث مدعوم ومحكم من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رقم ع س 

  هـ.  1436عام 

 العمار، و عبدهللا بن أحمد  الدبل، صالح عبدهللا، و محمد بن سليمان بن منيع، و محمد بن عبد هللا (14

التنظيمية واألمنية اإلدارة  الحارثي.  القرني، و عبدالعزبز بن محمد  فازع   الشعالن، و عبدهللا بن 

للحشود في مواسم الحج والعمرة: دراسة توثيقية وتطبيقية بمكة المكرمة والمدينة المنورة. سلسة  

 هـ.  1439ة الملك فهد األمنية. الرياض. . كلي البحوث العلمية المحكمة ، مركز البحوث والدراسات

بن حمد   (15 عبدالعزيز  الحيزان،  محمد  الخريصي،  بن سعد  عبدالرحمن   ، زامل  بن  بركة  الحوشان، 

الثنيان، و صالح بن عبدهللا الدبل. واقع برامج اإلعالم واالتصال للعاملين في المؤسسات األمنية: 

، مركز البحوث والدراسات، كلية الملك  9العلمية المحكمة، رقم  دراسة استطالعية. سلسة البحوث  

 . 2010 -هـ 1431فهد األمنية. 

الدليل اإلجرائي   (16 الدبل، صالح بن عبدهللا، و ناصر بن علي العبيدهللا و عبدهللا بن أحمد الشعالن. 

الخيرية.  خالد  الملك  تعالى. مؤسسة  يرحمه هللا  خالد  الملك  جمع سيرة  إدارة  في  الرياض.   للعمل 

 م.2006 -هـ 1427

الدعير، محمد بن علي، مساعد بن إبراهيم الحديثي، ناصر بن محمد الحمادي، صالح بن عبدهللا  (17

هـ . إدارة  1413الدبل. مناهج البحث االجتماعي. مقرر على طلبة القسم المتوسط في الفصل الثاني  

 التعليم، كلية الملك فهد األمنية. 

مناهج البحث العلمي. مقرر دراسي على المستوى الجامعي ، العام الدراسي  الدبل، صالح بن عبدهللا.   (18

 هـ. كلية الملك فهد األمنية.   1427/ 1426

تفعيل   (19 طالب. سبل ووسائل  بن  بن سعود  السعيد، محمد  ناصر  بن  بدر  عبدهللا،  بن  الدبل، صالح 

حث مقدم من إمارة منطقة  مجالس المناطق: دراسة تطبيقية على مناطق المملكة العربية السعودية. ب

 هـ. 1432الرياض إلى إجتماع أمراء المناطق السنوي في مكة المكرمة عام 

الدبل، صالح عبدهللا. األندية الرياضية الوسيلة الفذة في تعزيز القيم الوطنية. نشرة وطننا أمانة.   (20

الرياض منطقة  إمارة  الوطنية.  القيم  لتعزيز  الشاملة  الحملة  بمناسبة  . جمادى األول  إصدار خاص 

 هـ. 1435
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الدبل، صالح عبدهللا، و صالح بن عبدهللا الشثري و عبدهللا بن أحمد الشعالن. البيئة االجتماعية   (21

ودورها في دعم برامج حماية الحياة الفطرية وإنمائها: دراسة حالة لمحمية حرة الحرة. مقدم إلى  

 هـ .  1427الهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها. 

الدبل، صالح بن عبدهللا، عبدهللا بن أحمد الشعالن، سعد بن محمد المناع، محمد بن سعود بن طالب،   (22

عبدالعزيز بن عدالرحمن السدحان. واقع سوق العمل في منطقة الرياض، وتحديد العوائق التي تحول  

اع أمراء  دون توظيف المواطنين وأساليب معالجتها. بحث مقدم من إمارة منطقة الرياض إلى إجتم

 هـ. 1434المناطق السنوي في مكة المكرمة عام 

الدبل، صالح بن عبدهللا. مستوى تأهيل األئمة و المؤذنين: دراسة ميدانية لألئمة والمؤذنين بمساجد   (23

والدعوة   واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  اإلسالمية.  والدراسات  البحوث  مركز  الرياض. 

 هـ. 1419واإلرشاد. 

بدهللا. نظرية الردع وتطبيقاتها في المجال المروري. مجلة عرين األمن. كلية الملك  الدبل، صالح ع (24

 هـ. 1428ذو الحجة  – 22فهد األمنية. العدد 

محمد   (25 بن  ناصر  الفالح،  قاسم  بن  العنزي، سليمان  هالل  بن  إبراهيم  أحمد،  بن  عبدهللا  الشعالن، 

ا محمد  بن  عبداللطيف  الدبل،  بن عبدهللا  الطلبة  الحمادي، صالح  مقرر على  الجريمة.  علم  لمسلم. 

 هـ.  1436-1435الجامعيين في كلية الملك فهد األمنية. 

برامج   (26 فاعلية  مدى  كرار.  السر  المأمون  الدبل،  عبدهللا  بن  صالح  إبراهيم،  بن  مساعد  الحديثي، 

وزا تقدمها  التي  اإلسالمية  التوعية  لبرامج  استطالعية  دراسة  الحج:  في  اإلسالمية  رة  التوعية 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد في الحج. الندوة العلمية الكبرى عن الحج في مئة  

 هـ.   1419 –مكة المكرمة  –عام 

بن عيسى   (27 خالد  الخثالن،  زيد  بن  إبراهيم  الدبل،  بن عبدهللا  إبراهيم، صالح  بن  الحديثي، مساعد 

التوعية اإلسالمية في منى: دراسة ميدانية   عسيري، هباس بن رجاء الحربي.  تقويم أداء مراكز   

عام   في حج  منى  في  اإلسالمية  التوعية  اإلسالمية.     1416لمراكز  والدراسات  البحوث  مركز  هـ. 

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد في الحج.  

، محمد الصقير. آراء  الدبل، صالح بن عبدهللا. أحمد باتل الطريقي، ناصر العريفي، ناصر العبيد هللا (28

المدرسين حول درجات أعمال السنة. وحدة اإلشراف األكاديمي. إدارة التعليم. كلية الملك فهد األمنية.  

 هـ .1414

الضبط   (29 الهدلق.  عبدالعزيز  بن  يوسف  الدبل،  عبدهللا  بن  صالح  عبدالرحمن،  بن  زايد  الطويان، 

المرورية. بحث مدعوم ومحكم من قبل مدينة  اإللكتروني ودوره في الحد من المخالفات والحوادث  

 هـ.   1435الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

المجلد األول: مدخل   (30 التنموية.  والمرافق  الخدمات  الخدمات االجتماعية.  الدبل، صالح بن عبدهللا. 

 هـ. 1428. 521-509عام. موسوعة المملكة العربية السعودية. 

األمني للمكاتب العقارية. إمارة منطقة الرياض. مقدم إلجتماع أمراء    الدبل، صالح بن عبدهللا. الدور (31

 هـ.   1429المناطق السنوي في مكة المكرمة، رمضان 

الدبل، صالح بن عبدهللا، عبدهللا بن أحمد الشعالن، عبدهللا بن فازع القرني، عيد بن شريدة العنزي،    (32

عية الوطنية وسبل تفعيلها.  . بحث مقدم  محمد بن سعود بن طالب، تماضر بنت صالح التركي. التو 

 هـ. 1435من إمارة منطقة الرياض إلى إجتماع أمراء المناطق السنوي في مكة المكرمة عام 

   وسائل التواصل االجتماعي، مالها وماعليها الدبل، صالح بن عبدهللا، محمد بن سعود بن طالب.   (33

مكافحة الجريمة و إمارة منطقة عسير. بحث مقدم  . ومشاركة مركز أبحاث وأثرها األمني واألخالقي

 هـ. 1435من إمارة منطقة الرياض إلى إجتماع أمراء المناطق السنوي في مكة المكرمة عام 
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الدبل، صالح بن عبدهللا. خطوات ومراحل البناء والتحكيم العلمي لمقياس االنحراف الفكري لدى   (34

دراسة استراتيجية    –حرافات الفكرية لدى الشباب  الشباب. نشرة فكر. نشرة خاصة حول دراسة " االن 

 هـ ، الجامعة اإلسالمية.  1432-1431ميدانية على المجتمع السعودي" 

الدبل، صالح بن عبدهللا. مظاهر السلوك االجتماعي. محاضرات مقدمة في مركز محمد بن نايف   (35

 هـ.  1436للمناصحة والرعاية. الرياض. 

ف االجتماعي. محاضرة مقدمة في مركز قوات الصواريخ اإلسترتيجية  الدبل، صالح بن عبدهللا. التكي (36

 هـ.  1432. وزارة الدفاع.  511

الخاصة.    (37 الطواريء  قوات  في  مقدمة  محاضرة  االجتماعي.  التكيف  عبدهللا.  بن  صالح  الدبل، 

 هـ. 1430

ة مظاهرها  العنزي، عيد بن شريدة،  صالح بن عبدهللا الدبل، ناصر خلف العنزي. الجريمة المنظم (38

 هـ. 1437ومكافحتها. مذكرة للتدريس في الكلية. 

الدبل، صالح بن عبدهللا. دور القيم االجتماعية في اتباع األنظمة المرورية للحد من الحوادث. مجلة   (39

 م.  2008. أبريل 65التعاون. األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.الرياض.  العدد 

هللا. ضحايا االعتداءات الجنائية: دراسة نظرية وميدانية على مستوى مناطق  الدبل، صالح بن عبد (40

 1432المملكة العربية السعودية. مجلة االجتماعية. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. محرم  

 هـ.

الحديثي، مساعد بن إبراهيم، المأمون السر كرار الطيب، محمد عبدهللا المرعول، صالح بن عبدهللا   (41

دبل. ظاهرة التسول وأثرها االجتماعي واالقتصادي واألمني. برنامج منح العلوم اإنسانية. مدينة  ال

 هـ.     1427الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

الدبل، صالح بن عبدهللا. نحو معجم عربي لمصطلحات مناهج البحث واإلحصاء. المؤتمر الدولي   (42

 هـ. دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  1437رجب  30-27، 2016مايو  7-4للغة العربية الخامس. 

الدبل، صالح بن عبدهللا. عوامل تحقيق رسالة المسجد في اإلسالم: دراسة ميدانية لمساجد مدينة   (43

شوال    17-13الرياض وجوامعها. ندوة عمارة المساجد. كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود.  

 هـ. 1419

، عبدالرحمن بن محمد الجار هللا، صالح بن عبدهللا الدبل. نحو مقياس  الطويان، محمد بن عبدهللا (44

محكم لمعوقات العملية التدريبية. دراسة تطبيقية لكلية الملك فهد األمنية في ضوء التدريب بالمشاركة  

والحل.   المشكلة   ... التدريبية  العملية  )معوقات  مؤتمر  في  مقدمة  علمية  ورقة  الذاتية(.  )القيادة 

 م. 1996بة احتفال شرطة أبوظبي باختتام اليوم التدريبي لعام بمناس

الخليوي، سعد بن عبدهللا، صالح بن عبدهللا الدبل. تدريبات القوات الشرطية لتأهيلهم إلدارة الحشود   (45

 . أبوظبي  في  الدولية.  الشرطة  أكاديميات  مؤتمر  في  المشاركة  الحج.  موسم   The 4thفي 

INTERPA CONFERENCE .Abu Dhabi 25-27  2015مايو . 

الشرطة   (46 مفهوم  في ضوء  األمن  رجل  إعداد  الدبل.  عبدهللا  بن  صالح  و  علي  بن  محمد  الدعير، 

المجتمعية: دراسة ميدانية للمواد االجتماعية بكلية الملك فهد األمنية. بحث مقدم لمؤتمر الشرطة  

 م.   2000فبراير  21-18المجتمعية المنعقد في شرطة أبوظبي. 

ن، محمد بن عبدهللا، عبدالكريم بن خالد الباهلي، عبدالرحمن بن محمد الجار هللا، صالح بن  الطويا (47

عبدهللا الدبل. أثر التلوث البيئي على أداء رجل األمن في منى: دراسة ميدانية لرؤية ضباط وطلبة  

الشؤون وزارة  البيئة.  في  وتأثيرها  التنمية  لمؤتمر  مقدم  بحث  األمنية.  فهد  الملك  االبلدية    كلية 

 هـ. 22/1418-20والقروية. 

الدبل، صالح بن عبدهللا، إبراهيم بن زيد الخثالن. المؤسسات اإلسالمية ورعاية األعمال الخيرية   (48

والتطوعية: دراسة وصفية لمناشط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. ورقة  
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األوقاف والدعوة واإلرشاد إلى مؤتمر الخدمات  عمل مقدمة من مركز البحوث والدراسات اإلسالمية و

رجب    24-22التطوعية في المملكة العربية السعودية: برامجها وآفاق تطورها وتوسعها المنعقد في  

 هـ. 1417

الدبل، صالح بن عبدهللا. مستوى اآلداء: الوضع الراهن والتطلعات. ندوة نقل البضائع بالشاحنات:   (49

  م. 2000مايو  7-6هـ. 1421صفر  3-2االستثمار وخدمة االقتصاد الوطني. معهد اإلدارة العامة. 

ن حلقة  الدبل، صالح بن عبدهللا. محاضرة : جهود المملكة في التعاون السياسي الدولي. من ضم (50

نقاش: أهمية التفاهم العالمي ودور المملكة في تعزيز هذا التفاهم. المصاحبة لفعاليات السنة الدولية  

الملك   السعودية. جامعة  الجغرافية  الجمعية  العالمي التي ينظمها االتحاد الجغرافي الدولي.  للتفاهم 

 هـ. 1437رجب  12سعود. 

51) Kaplowitz, Stan A., Edward L. Fink, James Mulcrone, David Atkin and 

Saleh Dabil. Disentangling the Effects of Discrepant and Disconfirming 

Information. Social Psychology Quarterly. Vol. 54, No. 3 (Sep., 1991), pp. 

191-207. Published by: American Sociological Association. Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/2786650 .  

52) Dabil, Saleh. Shoplifting in Riyadh, Saudi Arabia. World Academy of 

Science, Engineering and Technology WASET conference. International 

science index 86 February 2014 Rio de Janeiro. International Journal of 

Social, Behavioral, Educational, Economic and industrial Engineering. 

Vol: 60, December, 2009. 

53) Dabil, Saleh and Yousef Abdulaziz Alhadlag. Test of Traffic 

Rehabilitation program in Saudi Arabia. International Conference on 

Business and Social Sciences (ICBASS).Seoul, South Korea. June 28-30, 

2013. 

54) Dabil, Saleh. Restorative justice of dispute cases in Saudi Arabia. 

Broadening Restorative Perspectives: An International Conference. 17 – 

19 June 2013. Melbourne Australia.  

55) Dabil, saleh, Abdullah Alshalan, Nasser Alarifi. Faculty self-

development in police Academies at king Fahd Security College. The 2nd 

INTERPA CONFERENCE. Contemporary Issues in Police Education, 

Training and Research. 13-17 April 2013, Riyadh. King Fahd Security 

College.  

56) Dabil, Saleh, Abdulaziz Alharthi. Development of Teaching Staff 

Academic Skills in King Fahd Security College. The 3nd INTERPA 

CONFERENCE. Development of Teaching Staff in Police Academies. 21-

24 April 2014, Kuala Lumpur. Malaysia. Royal Malaysia Police College 

of Kuala Lumpur. 

57) Dabil, Saleh, Abdullah Alshalan. Ducomenting Saudi’s Efforts in dealing 

With Syrian Refugees Crisis. The 5th INTERPA CONFERENCE. 

https://www.jstor.org/publisher/asa
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Refugees Crisis. 28-30 March 2016. Hosted by National Ribat University, 

Khartoum, Sudan. 

58) Dabil, Saleh. The Restorative Justice in Saudi Arabia Judicial System 

and Its Application. The 5th National Restorative Justice Aotearoa and 

3rd Restorative Practices International 2011 Conferences. 23-27 

november 2011. Wellington, New Zealand. Ministry of Justice of New 

Zealand.  

59) Dabil, Saleh and Nasser Ali Al-Obbaidallah. The Research Method for 

Biography: An application to King Khalid Biography. The 7th IABA 

CONFERENCE 2010. Life Writing and Intimate Publics. Centre for Life 

History and Life Writing Research, University of Sussex. Sussex, United 

Kingdom. 28 June – 1 July 2010 

60) Dabil, Saleh and Nasser Ali Al-Obbaidallah. Poster: King Khalid 

Database. The 7th IABA CONFERENCE 2010. Life Writing and 

Intimate Publics. Centre for Life History and Life Writing Research, 

University of Sussex. Sussex, United Kingdom. 28 June – 1 July 2010 

61) Dabil, Saleh and Nasser Ali Al-Obbaidallah. Poster: King Khalid 

Biography Documentation Outputs. The 7th IABA CONFERENCE 

2010. Life Writing and Intimate Publics. Centre for Life History and Life 

Writing Research, University of Sussex. Sussex, United Kingdom. 28 

June – 1 July 2010. 

62) Dabil, Saleh. Evaluatng the Green Marketing Performance, an 

Empirical Study for Dates Factories in ALKHARJ Province, Saudi 

Arabia. World Academy of Science, Engineering and Technology 

WASET conference. International science index 86 February 2014 Rio 

De Janeiro. International Journal of Social, Behavioral, Educational, 

Economic and industrial Engineering. Vol: 86, 2014. 

63) Saleh Dabil.   Sweethearting, The Complicity Relatives theft CRT in 

Saudi Arabia.  World Academy of Science, Engineering and Technology 

International Journal of Economics and Management Engineering Vol:7, 

No:3, 2013 

64) Saleh Dabil. The Prevalence of Organized Retail Crime in Riyadh, Saudi 

Arabia. World Academy of Science, Engineering and Technology 

WASET conference. International science index 86 February 2014 Rio 

De Janeiro. International Journal of Social, Behavioral, Educational, 

Economic and industrial Engineering. Vol: 86, 2014. 

 

 

 : األخرىاألعمال العلمية املهارات و 
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 تقدمي احملاضرات العلمية يف التخصصات االجتماعية واألمنية. -

 .واإلحصائية االجتماعية واألمنية اجملاالتإعداد احلقائب التدريبية وتنفيذها يف  -

 تصميم البحوث والدراسات العلمية وتنفيذها، وإدارة اجملموعات البحثية. -

 ,SPSSتنفيذ اإلجراءات املنهجية واإلحصائية للبياانت، واستعمال الربامج اإلحصائية بفعالية أمثال؛  -

POWER BI, SAS, EXCEL PYTHON, R 

بفعالة اتمة، وتقدمي العروض   MICROSOFT OFFICEالقدرة على استعمال حزمة مايكروسوفت  -
 والتصميمات الالزمة. 

  هـ.1438حنراف الفكري والتطرف. مشاركة. حبث: اال -

تعزيز قيم املواطنة ودورها  حبث جلائزة األمري انيف بن عبد العزيز يف األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية:  -
وقد مت تسليم البحث ويف   .2017. لعام لس التعاون لدول اخلليج العربيةيف حتصني االجيال من االحنراف بدول جم

 انتظار النتائج.

 اهج البحث واإلحصاء.ابحث رئيس يف موسوعة من  -

 املشاركة يف مشروع تصميم قاعدة املعلومات اجلنائية يف كلية امللك فهد األمنية.  -

ابحث رئيس يف دراسات الفاقد يف جتارة التجزئة: مسح الفاقد، خارطة الطريق حلل مشكلة الفاقد، اختبارات األمانة   -
 للعاملني واختبارات املتقدمني للعمل. 

 PSI  Personnelيف جمال اختبارات اختيار العاملني  PEARSONدن هاوس التعاون مع مؤسسة لن  -

Selection Inventory 

 STATISTICALيف كوراي اجلنوبية  معهد التدريب االحصائيالتدريب اإلحصائي ابلتعاون مع   -

TRAINING INSTITUTE . 

 ,  FACTUMأتهيل خمالفي أنظمة املرور ابلتعاون مع معهد التدريب املروري يف النمسا  -

 ؤمتر القضاء األول. مشروع مقدم ملدراسة العقوابت التعزيرية وأسئلة الردع: دراسة ميدانية.  -

 املسامهة يف أتسيس جائزة عبد الرمحن بن معمر.  -

الباحث الرئيس يف دراسة "السالمة واألمن وصحة البيئة يف مدارس التعليم العام احلكومية على مستوى اململكة"   -
 . سابقا  لوزارة الرتبية والتعليممقدم 

تكشيف املراجع العلمية حول جهود اململكة يف مكافحة التطرف ابللغة االجنليزية وترمجة ملخصها للغة العربية. )أكثر   -
 هـ.  1440ع علمي(.مرج  100من 

 املشاركة يف أحباث اتبعة لرائسة أمن الدولة.  -

 هـ.  1440املشاركة يف ورشة عمل لوائح وإجراءات محاية الطفل يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية. -

 : واملشاركات وخدمة اجملتمع  احملاضرات
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   مستشار يف املركز الوطين ألحباث الشباب يف جامعة امللك سعود. (1

 املشاركة يف إعداد وتقدمي احملاضرات وورش العمل يف ملتقيات الشباب يف منطقة الرايض وحمافظاهتا.  (2

 يف حي بدر والشفاء ابلرايض.  األسري يف مركز اإلصالح  مصلحاالعمل  (3

 هـ(. 2018 سبتمربهـ حىت اآلن ) 2014 -2-13العمل مستشارا يف مجعية واعي لالستشارات األسرية منذ عام (4

 م.   2012 -2008العمل مستشارا يف مؤسسة امللك خالد اخلريية خلمس سنوات  (5

 م.  2018العمل مستشارا وعضوا يف مجعية عون لضحااي اجلرائم  (6

اإلدارة واملشاركة يف حبث العدالة التصاحلية وتطيقاته يف اململكة العربية السعودية. وإدارة ورشة العمل  اخلاصة   (7
 هـ.  1432-11-18ابلبحث. كلية إدارة األعمال حبوطة بين متيم. 

 هـ.  1433ربيع األول -29حضور ورشة عمل: توصيف الربامج واملقررات. جامعة سلمان بن عبدالعزيز ابخلرج.  (8

: احملافظة على اللغة العربية ونشرها والدفاع عنها. املؤمتر الدويل اخلامس للغة العربية يف ديب.   129رائسة ندوة رقم  (9
 م.  2016مايو  4-7

ساعة تدريبية من الدورة التدريبية الثانية عشرة متعددة التخصصات للمهنيني العاملني مع حاالت   21احلصول على (10
  29-26عقدت مبقر جامعة امللك سعود للعلوم الصحية مبركز الدراسات العليا مبدينة الرايض.  إيذاء األطفال واليت

 . اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.16000007458هـ. رقم االعتماد : 1437مجادى األخر 

أايمى. واملنعقدة   املشاركة يف حلقة النقاش: رؤية استشرافية ملركز البحوث والدراسات جبمعيةعضو يف مجعية أايمى و  (11
 هـ. 1437-3-17يف فندق الفهد كراون ابلرايض. اجلمعية السعودية لرعاية األرامل واملطلقات )أايمى(. 

رجب   12املشاركة مبحاضرة حول: جهود اململكة يف التعاون السياسي الدويل. يف اجلمعية اجلغرافية السعودية.  (12
 هـ. 1437

 هـ. 1435-11-22، يف معهد العمارة والتشييد الثانوي ابلرايض. املشاركة مبحاضرة بعنوان األمن الفكري(13

املشاركة يف : ورشة عمل الربانمج الوطين إلشراك األسرة السعودية يف العملية الرتبوية والتعليمية. مركز امللك (14
 عبدالعزيز للحوار الوطين. 

ية السادسة عن "إدارة احلشود البشرية املشاركة يف نشاطات مركز البحوث والدراسات ابلكلية مثل: الندوة التخصص (15
هـ،  1436هـ، 1435هـ ، 1434يف املشاعر املقدسة"، و نشاطات مركز البحوث والدراسات يف موسم حج عام 

 هـ. 1437

 هـ، كلية امللك فهد األمنية.ا 1435املشاركة يف ورشة العمل: تشغيل اجلمرات احلديثة وقطار املشاعر يف حج عام (16

-11-4عمل: التعامل األمثل مع االحنرافات الفكرية لدى الشباب يف اجملتمع السعودي،   املشاركة يف ورشة(17
 هـ. اجلامعة اإلسالمية. 1431

املشاركة بربانمج تدرييب : أخالقيات البحوث التطبيقية واحليوية. مركز األحباث الواعدة. جامعة األمرية نورة بنت (18
 هـ. 1434 -11-10عبدالرمحن. 
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 م. 2011حول التوعية املرورية يف أسبوع املرور اخلليجي يف حمافظة حوطة بين متيم. املشاركة مبحاضرة (19

 م. 2013ذو احلجة  11-8املشاركة يف فعاليات أسبوع النزيل يف سجن املباحث ابحلاير. (20

 هـ. معهد العمارة والتشييد الثانوي ابلرايض. 13/7/1437املشاركة إبلقاء حماضرة بعنوان: وطين مسؤولييت. يف (21

 االلتحاق ابلربانمج التدرييب: لدى اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض: (22

Theory and practice of focus group discussion technique and Theory and 

practice of workshop technique. Riyadh, 13th to 19th, 2011. Factum.   

 .السعوديةواجتماعية يف الصحف كتابة مقاالت أمنية (23

 .وللكتب احملكمة اليت ينشرها مركز البحوث والدراسات. حتكيم عدد من البحوث جمللة البحوث األمنية ابلكلية(24
 .يف النواحي االجتماعية واألمنية ومكافحة االحنراف الفكريإلقاء حماضرة علمية (25
والبحوث يف اجملالت العلمية احملكمة جلامعة اإلمام حممد بن سعود وجامعة امللك سعود وجامعة  حتكيم بعض الكتب (26

   انيف العربية وغريها. 
ومناقشة رسائل املاجستري يف   ملعهد العايل للدراسات األمنيةاباإلشراف واملناقشة لعدٍد من حبوث طلبة الدبلومات (27

 .جامعة القصيم

 م. 2010-6-23ع اخلطة االسرتاتيجية جلائزة امللك خالد. املشاركة يف ورشة عمل: مشرو (28

 م.  2010-5-1املشاركة يف عرض مشروعات هيئة اإلغاثة العاملية والتابعة لرابطة العامل اإلسالمي يف جدة والرايض. (29

 ,ECRم.   2006-8-21جدة :    املشاركة بورقة عمل يف لقاء الفاقد االقتصادي يف جتارة التجزئة واجلملة. (30

EUROPE. 

 م.  2008-6-22العمل التطوعي وحتكيم عدد من األعمال للهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان. (31

 هـ.    1416حضور دورة تدريبية عن صعوابت البحوث العلمية يف أكادميية انيف للعلوم األكمية والتدريب. (32

 هـ.    1417تدريب. حضور دورة تدريبية عن التحليل اإلحصائي يف أكادميية انيف للعلوم األمنية وال(33

 عدد من املشاركات الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية يف القضااي االجتماعية واألمنية ومنها: (34

 يف قضااي اخلادمات وقضااي السرقات واالخرتاقات اإللكرتونية.   MBCاملشاركة يف قناة  .أ

ألعالم و احلقوق املشاركة يف اإلذاعة السعودية يف موضوعات ثقافية ووطنية. مثل: توثيق سري ا .ب
 القانونية.

املشاركة يف قناة اإلخبارية والثقافية والقناة األوىل والثانية، يف موضوعات: السرقات واالختالسات  .ج
 و املشكالت االجتماعية واألمن الفكري واملوضوعات الوطنية.

 وغريها. الكتابة يف صحف الرايض واجلزيرة وعكاظ يف موضوعات السرقات و املرور والربيد  . د

 مشاركات يف اإلذاعة السعودية يف القضااي االجتماعية والتوثيقية. . ه
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مشاركات صحفية يف القضااي االجتماعية واألمنية: الوطن، اجلزيرة، الرايض، عكاظ، االقتصادية. اليوم  .و
 اإلليكرتونية.

خبارية، الثقافية،  مشاركات تلفزيونية: يف القضااي االجتماعية واألمنية: القناة األوىل، الثانية، اإل . ز
 االقتصادية السعودية.   

 صحيفة العيينة اإللكرتونية. .ح

املشاركة يف الصحف اإللكرتونية مثل صحيفة مكة اإللكرتونية و صحيفة العيينة اإللكرتونية و صحيفة   .ط
 حوطة بين متيم وغريها. ومن هذه املشاركات: 

 

A. http://www.mbc.net/ar/programs/althamena/guests/articles/%D8%A7%D9

%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1--

%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84.html 

B.     https://www.youtube.com/watch?v=srMcbl07iig 

C. http://www.alriyadh.com/596792 

D. http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1197364 

E. http://freeswcc.com/viewarticle.php?id=272 

F. http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/240927 

G. http://almoslim.net/node/195939 

H. http://www.alhayat.com/m/story/1441474 

I. http://www.startimes.com/?t=27278330 

J. http://makkahnewspaper.com/article/82555/Makkah/%D9%8A%D8%A7

%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86---

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-- 

K. http://www.okaz.com.sa/article/337824/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D

8%A3%D9%8A/ 

L. http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=285669 

M. http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=239003

&CategoryID=3 

N. http://www.3bahrain.com/vb3/showthread.php?t=218532 

O. http://www.alriyadhtrading.com/show_content_sub.php?CUV=19&Model

=M&SubModel=11&ID=227&ShowAll=On 

P. http://www.al-madina.com/node/247147 

Q. http://www.lahamag.com/Details/25895/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%

D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%81%D

9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9

%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9__%D8%AF%D8%A7%D9%

86%D8%A7 

R. http://www.almowaten.net/2014/03/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%

A7%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-

http://www.mbc.net/ar/programs/althamena/guests/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84.html
http://www.mbc.net/ar/programs/althamena/guests/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84.html
http://www.mbc.net/ar/programs/althamena/guests/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84.html
http://www.mbc.net/ar/programs/althamena/guests/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84.html
https://www.youtube.com/watch?v=srMcbl07iig
http://www.alriyadh.com/596792
http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1197364
http://freeswcc.com/viewarticle.php?id=272
http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/240927
http://almoslim.net/node/195939
http://www.alhayat.com/m/story/1441474
http://www.startimes.com/?t=27278330
http://makkahnewspaper.com/article/82555/Makkah/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1--
http://makkahnewspaper.com/article/82555/Makkah/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1--
http://makkahnewspaper.com/article/82555/Makkah/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1--
http://makkahnewspaper.com/article/82555/Makkah/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1--
http://www.okaz.com.sa/article/337824/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.okaz.com.sa/article/337824/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=285669
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=239003&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=239003&CategoryID=3
http://www.3bahrain.com/vb3/showthread.php?t=218532
http://www.alriyadhtrading.com/show_content_sub.php?CUV=19&Model=M&SubModel=11&ID=227&ShowAll=On
http://www.alriyadhtrading.com/show_content_sub.php?CUV=19&Model=M&SubModel=11&ID=227&ShowAll=On
http://www.al-madina.com/node/247147
http://www.lahamag.com/Details/25895/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9__%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.lahamag.com/Details/25895/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9__%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.lahamag.com/Details/25895/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9__%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.lahamag.com/Details/25895/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9__%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.lahamag.com/Details/25895/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9__%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.lahamag.com/Details/25895/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9__%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.almowaten.net/2014/03/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC/
http://www.almowaten.net/2014/03/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC/
http://www.almowaten.net/2014/03/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC/
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%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-

%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC/ 

S. http://arb.majalla.com/2016/02/article55253565/%D8%AA%D8%AD%D

8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D

8%A9 

T. http://www.blog.saeeed.com/2009/09/%D8%AC%D9%84%D8%AF-

%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-

%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/ 

U. http://www.aloiayenah.net/news.php?action=show&id=1104 

V. http://abunawaf.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%

D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9

%8A%D8%A9/ 

W. http://inma.net.sa/1779/ 

X. http://www.shqra.org/new/s/3206 

Y. http://www.alhilalclub.com/vb/showthread.php?t=248474 

Z. http://muntada.islamtoday.net/t74196-5.html 

AA. http://www.tarabah.net/vb/showthread.php?t=2693 

BB. https://sabq.org/aeQo5d 

CC. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4_

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%

D9%85:%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D

8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%

AE%D9%87_12/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8 

DD. http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=146683 

EE. http://www.faifaonline.net/portal/2014/11/22/139435.html 

FF. http://www.baqaanews.com/include/plugins/news/news.php?action=s&id=

2703 

GG. http://www.kuwaitnews.com/business/gulf/17168-2012-01-05-09-54-

56 

HH. http://www.wafa.com.sa/arabic/Subjects.aspx?ID=1891 

II. http://www.stooob.com/204614.html 

JJ. http://67.225.173.199/~adel/index.php?id=MzkyMTc2Ng== 

KK. http://www.motaded.net/show-348750.html 

LL. http://www.aljadiah.com/vb/showthread.php?t=26315 

 

 

 

 : واألعمال األخرى  االهتمامات

http://www.almowaten.net/2014/03/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC/
http://www.almowaten.net/2014/03/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC/
http://www.almowaten.net/2014/03/%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC/
http://arb.majalla.com/2016/02/article55253565/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://arb.majalla.com/2016/02/article55253565/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://arb.majalla.com/2016/02/article55253565/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://arb.majalla.com/2016/02/article55253565/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://arb.majalla.com/2016/02/article55253565/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.blog.saeeed.com/2009/09/%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
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 واإلدارية واالقتصادية والرتبوية. البحوث التقوميية للدراسات االجتماعية  (1

ختطيط مشاريع الرعاية والتنمية االجتماعية ابالعتماد على أسس البحث العلمي امليداين ومن ذلك املشاركة يف وضع   (2
 خطة رعاية السجناء.

 وضع اخلطة واإلشراف على تدريب رجال األمن للمنشآت التجارية والصناعية. (3
 قياسات الرأي العام واالجتاهات.  (4

 دراسات ضبط الفاقد التجاري )العجز( يف مؤسسات اجلملة والتجزئة وختطيط اجلرد للمراكز التجارية.  (5

 دراسات ومقاييس األمانة للعاملني يف القطاع التجاري وتقومي سرقات و اختالسات العاملني.  (6

 دراسة االحنراف واجلرمية.    (7

 ج البحث واإلحصاء. املعاجلات الكيفية للبحوث والتحليل اإلحصائي وحوسبة مناه (8

 وضع مقرتح خطة تدريب أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.   (9
 وضع خطة دراسة املشكالت امليدانية للعمل يف هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.(10

الوطنية"، مقدم إىل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات  حول خدمات ممقرتح دراسة بعنوان "رضا اجلمهور و تطلعاهت(11
 االتصاالت وتقنية املعلومات.

 مقرتح دراسة "التسرب الوظيفي بني املواطنني يف منشآت القطاع اخلاص"، مقدم إىل :صندوق تنمية املوارد البشرية. (12

 احلج.   مقرتح دراسة بعنوان: تقومي برامح التوعية السلوكية للحجاج، مقدم إىل معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث(13

مقرتح دراسة بعنوان: دور النشاط الطاليب يف تنمية امليول واملواهب العلمية للطالب والطالبات، مقدم إىل مدينة (14
 امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

 املشاركة يف إعداد الدليل اإلجرائي جلمع سرية امللك خالد يرمحه هللا تعاىل، ومقدم إىل مؤسسة امللك خالد اخلريية.  (15

            مقرتح خطة بعنوان: اسرتاتيجية العمل يف هيئة افتخار العاملية(16

Strategic planning for The International Islamic Forum for Science, 

Technology and Human Resources Development, IIFTIHAR. 

 


