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 هللا الرمحـن الرحيم بسـم

 
 ةـــــيـرة ذاتيــــس

 :الشخصيةاملعلومات 
 .الدوسريحممد بن ند. مسحااالســـــم  :

 .احلالة االجتـماعية : متـزوج
 samhan52@hotmail.comبريـد الكرتونـي:   

 0555116072وال:ــــــــج
 
 :العلميةاملؤهالت 
قسم العليا:من كلية الدراسات اجلرمية(يف العلوم األمنية )ختصص دقيق علم الفلسفة كتوراه د  •

 هـ.1431عام  للعلوم األمنية عربيةامعة انيف الجبالعلوم االجتماعية 
عة قسم العلوم االجتماعيـة جبام من كلية الدراسات العليا منيةدرجة املاجستيـر يف العلـوم األ •

 هـ.1425 األمنية عامانيف العربية للعلوم 

جامعة امللك  اإلنسانية،ة اآلداب والعلوم ـم االجتمـاع من كليدرجة البكالوريـوس يف عل •
 هـ .1421 لعزيز عامعبدا

حتدثـًا وكتابًة " بتقديـر " ممتـاز " من مدرسة اللغات بكليـة “اإلجنليزيـة دبلوم اللغـة  •
 إبجنلتـرا. Gloucestershire Collegeقالستشاير

 شهادة دورة برانمج قواعد البياانت االحصائية. •

 .حصائي واختاذ القراراتيف التحليل اإل(SPSSدورة استخدام احلزم االحصائية)شهادة  •

 .(TQM)اجتياز برانمج إدارة اجلودة الشاملة شهادة  •

 

 السعودية األفريقية.األمانة العامة للجنة العالقات احلايل:العمل 
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 اخلربات العلمية والعملية:
-1437منذ  مدير إدارة اجلودة العلمية والتطوير مبركز أحباث مكافحة اجلرمية بوزارة الداخلية •

 .ه1440

لطالب قسم االجتماع كلية العلوم االجتماعية جبامعة  مجع(183السعودي )تدريس مقرر اجملتمع  •
 متعاون(.) ه1435لرايض للفصل الدراسي األول للعام اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اب

مجع( لطالب قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية  455تدريس مقرر حلقة حبث وتدريب عملي ) •
بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض للفصل الدراسي الثاين 

 هـ. )كمتعاون(.1437للعام 

الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد هنج ( لطالب عمادة  077تدريس مقرر مهارات التعلم ) •
 .بن سعود اإلسالمية

كلية العلوم قسم االجتماع بلطالب مجع(  311اجتماع الرايضة والشباب )تدريس مقرر  •
للعام  الثايناالجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض للفصل الدراسي 

 متعاون(.) .ـه1437
قسم االجتماع واخلدمة لطالب مجع(  307)علم االجتماع البدوي والريفي تدريس مقرر  •

كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض للفصل االجتماعية ب
 )كمتعاون(. .ـه1437للعام  ثاينالدراسي ال

( لطالب قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية بكلية العلوم مجع429ميداين)تدريب تدريس مقرر  •
االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض للفصل الدراسي الثاين للعام 

 .()كمتعاونهـ. 1437
اإلشراف على جمموعات حبثية طالبية بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود  •

 )متعاون(.المية ابلرايضاإلس
 

اعداد االستبيان السنوي املتعلق ابجتاهات اجلرمية وعملية نظم العدالة ابململكة لصاحل مكتب  •
 م.2015وكذلك عام  2014لعام ( UNODCاألمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية )

لعام  ك، وكذل1436السعودية لعام جتويد التقارير السنوية عن حركة اجلرمية ابململكة العربية  •
 ه.1437



3 

 

اجلرائم املرتكبة خالل مواسم حج اركة يف اعداد التقارير السنوية عن املش •
 املكرمة واملدينة املنورة. ةه( مبك1437ه،1436ه،1435

 ه.1435املشاركة يف اعداد التقرير السنوي عن حركة اجلرمية ابململكة العربية السعودية لعام •
 
أحباث السنوية للدراسات والبحوث مبركز  املشاركة يف اختيار املواضيع البحثية واعداد اخلطة •

 مكافحة اجلرمية. 
لباحثني مبركز أحباث ا ( استبانة لطالب وطالبات ابجلامعات السعودية و80حتكيم أكثر من ) •

 مكافحة اجلرمية. 
ىل االجتماع املشرتك لوزراء الداخلية واخلارجية والدفاع يف اعداد ورقة اململكة املقدمة إ املشاركة •

 م.27/4/2017-25مبجلس التعاون 
 منية. منية لصاحل وكالة وزارة الداخلية للشؤون األتصميم منوذج لقياس احلالة األ •
 

 املشـاركات العلميـة واألنشـطة االجتماعيـة واالعالمية:
املشاركة يف العديد من املؤمترات والندوات وورش العمل وامللتقيات العلمية احمللية والدولية  -

 املختلفة، ومن ذلك: حول العديد من القضااي والتواصل مع وسائل االعالم
 
إلرهاب والتنظيمات اإلرهابية اخلطر ا" يف ملتقى)متحدث( وزارة الداخلية قدمي ورقة عمل ت •

 جملالس الشورى والنواب والوطين يف دول جملس التعاون اخلليجي" املوضوع اخلليجي املشرتك واملواجهة
 م.12/5/2016ه املوافق 5/8/1437يوم اخلميس  املنعقد مبجلس الشورى السعودي

يف ندوة "مسؤولية الدعاة يف توعية الشباب أبمن  وزارة الداخلية ممثالو  بورقة علمية (تحدثم)املشاركة  •
هـ املوافق  22/1/1437بتاريخ  املنعقدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاجملتمع "

 م.4/11/2015
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( بعنوان املخدرات واجلرائم املنظمة املخدرات واجلرميةملتقى ) يف علمية بورقة (متحدث)املشاركة  •
ه 2/1/1437ه30/12/1436خالل الفرتة  األمنيةالتقليدية املنعقد جبامعة انيف العربية للعلوم 

 م.15/10/2015-13املوافق 
شبكات التواصل يف ندوة "اجملتمع واألمن" السابعة املوسومة بـ "مشرتكة  بورقة علمية(متحدث)املشاركة  •

-26خالل الفرتة من منية امللك فهد األ اليت عقدهتا كلية" واألمنيةاالجتماعي وأبعادها االجتماعية 
 م.18/3/2015-17وافقاملـه 27/5/1436

املتحدة ملكافحة  األمماملشاركة يف االجتماع الثالث لفريق العمل املعين بتهريب املهاجرين التابع التفاقية  •
خالل الفرتة  مدينة فيينا النمسا: املنعقد يف، اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 م.20/11/2015-18هـ املوافق 8/2/1437-6من 
 مدينة جنيفسويسرا: ( املنعقد يف WIPOاملنظمة العاملية للملكية الفكرية )اع املشاركة يف اجتم •

 م.28/11/2015-25هـ املوافق 16/2/1437-13خالل الفرتة من 
" يف امللتقى  احلس األمين لرجل املرور والوقاية من اجلرميةبعنوان: " بورقة علمية(متحدث)املشاركة  •

 م.2016مايو//27بتاريخ  يف مدينة الرايض األول لضباط إدارة مرور الرايض املنعقد
نفذته جامعة انيف  ( الذياإلرهابالتصدي لظاهرة  دور اإلعالم العريب يفاملشاركة يف مؤمتر ) •

 ه.26/2/1436-ه 24/2/1436خالل
" املنعقد مبدينة االستغالل اجلنسي لألطفال عرب االنرتنتللوقاية من  امللتقى الوطيناملشاركة يف " •

 م.2016نوفمرب/17-15ه املوافق 17/2/1438-15الرايض خالل الفرتة من 
ـ ه 10/5/1437-8انيف العربيةخالل الفرتة امعة "املنعقدة جب املخدرات الرقمية" يف ندوةاملشاركة  •

 م.18/02/2016-16املوافق 
في مدينة نواكشوط م16/3/2017-15خالل الفرتة( املنعقد مكافحة الفساداملشاركة يف ملتقى ) •

 .ابجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
نعقد مبدينة الرايض ( املنزاهة الدويل الثاين )احلكومة والشفافية واملساءلةاملشاركة يف مؤمتر  •

 م.20/2/2017
خطوات البحث " بعنوان: سعود اإلسالميةلعموم طالب جامعة اإلمام حممد بن دورة تدريبية  عقد •

 م.24/2/2013ه املوافق 13/4/1434 خاتري "العلمي
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اليت نظمتها جامعة انيف  واإلنسانية(اهلجرة غري املشروعة: األبعاد األمنية املشاركة يف الندوة العلمية ) •
هـ 17/4/1436-هـ 15/4/1436ابلتعاون مع جامعة احلسن األول واملنظمة الدولية للهجرة خالل

 يف اململكة املغربية: مدينة الرابط.
أمناط التكيف يف "  بعنوان:لعموم طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عقد دورة تدريبية  •

 م.16/10/2012ه املوافق 23/11/1433"بتاريخ  ريت مريتونضوء نظرية األنومي لـ روب
 حالنجا “ بعنوان:لعموم طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالقيام بعقد دورة تدريبية  •

 م.11/2/2013ه املوافق 7/1/1435" بتاريخ فيالتكيف ودوره يف حتقيق األهداف

 .م16/9/2013مام حممد بن سعود   املنعقد جبامعة اال(وقيمالوحدة الوطنية ثوابت )مؤمتر املشاركة يف  •

املنعقدة جبامعة انيف العربية  ندوة جتويد الرسائل واألطروحات العلمية وتفعيل دورها األميناملشاركة يف  •
 م .10-13/10/2011

اليت عقدهتا اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية  اجتماعية ة(: قراء2030رؤية العلمية: ) احللقةاملشاركة يف  •
 ه يف مدينة الرايض.  1/2/1438بتاريخ 

 ه.1438املشاركة يف ملتقى )دور اجلامعات يف الوقاية من املخدرات(  •
 .م1/6/2009ه املوافق 24/6/1430 معرض الوقاية من املخدرات بتاريخ ضمن فعاليات( رةضحما)القاء  •

" يف الفصل وسلوك اإلجرامالفكر  احنراف"،بعنـوان:سعودبكلية اآلداب والعلوم جبامعة امللك إلقاء حماضرة  •
 ه.1429الدراسي الثاين للعام 

" يف الفصل  األضرار الشخصية واالجتماعية لتعاطي املخدراتإلقاء حماضرة ابلكليـة التقنيـة بعنوان "  •
 هـ. 1426الدراسي الثاين للعام 

حبث علمي يتناول  املنكر ألفضلاملشـاركة يف املسابقة العلمية اليت أقامتها هيئة األمر ابملعروف والنهي عن  •
 ".اجملتمع السعوديالفكر الضال وأثره على "
 حتت هـ 1426ألول من العام خالل الفصل الدراسي ا الدواسرإلقاء حماضرة إبدارة الرتبية والتعليم بوادي  •

 ".احذر تعاطي حبوب الكبتاجونعنـوان " 
 املقام حتت شعار )التحصـني ضمانـة لكل طفـل(.  (الرابعاألسبوع الصحي العاملي املشـاركة يف ) •

 أحباث مكافحة اجلرمية.عمل عقدها مركز  ة( ورش56املشاركة يف أكثر من ) •
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 م.19/2/2018ه  املوافق 3/6/1439فهد األمنية بتاريخ القاء حماضرة ملنسويب كلية امللك  •

 مبعهد اإلدارة العامةأعمال ورشة بناء وتصميم مؤشرات األداء اخلاصة بوزارة الداخلية اليت انعقدت  املشاركة يف •
 ـ.ه20/5/1436يف األربعاء 

يخ يف ندوة تعزيز االعالم ملفهوم "املواطن رجل األمن األول" املنعقدة ابجلامعة املفتوحة بتار  (تحدث)ماملشاركة  •
 م.31/1/2017ه املوافق3/5/1438

 10-9خالل الفرتة املنعقد  ( الشباب وصناعة املستقبل)الدويلاملؤمتر بورقة علمية يف ( متحدثاملشاركة ) •
 . مبجمهورية مصر العربية : القاهرة26/2/2018-25هاملوافق 6/1439/

املشاركة يف مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املنعقد يف فيينا  •
 م.19/10/2018-15ه املوافق 10/2/1440-6خالل الفرتة من 

 

 :املرئية النشاطات اإلعالمية

ناقشة مشكلة يف حلقة مل(  اإلخبارية) برانمج استديو  السعوديةضيف على قناة اإلخبارية  •
 :مشاهدة احللقة على الرابط ،ميكناالنتحار

http://youtu.be/NlaxIcJyP6U?list=PL5u90OPr9xaOazbtpufya337nq8pAvwnP 
 

، يوم اإلرهابناقشة حلقة مليف قناة اإلخبارية السعودية برانمج )اليوم الثامن(ب ضيف على •
 .م )الساعة العاشرة مساء(2/1/2016هـ املوافق 22/3/1437السبت

 
 يوم ضيف على قناة رواتان خليجية برانمج اجتاهات ملناقشة مشكلة املبالغة يف الدايت •

 :ميكن مشاهدة اللقاء على الرابط التايل م2019 /2 /24     

https://youtu.be/Zrdd04DrZFw 

قناة عايل الفضائية التابعة لوزارة التعليم العايل يف برانمج الدرجة الكاملة "حلقة  ضيف على •
 عنداالمتحان يكرم املرء أو يهان" ميكن مشاهدة احللقة على الرابط التايل:

http://www.youtube.com/watch?v=IFMaeCBWD1k 
 

 التايل: ، ميكن مشاهدة احللقة على الرابط يف برانمج صوت املواطن الفضائية،قناة صلة ضيف على  •

http://youtu.be/rz0CQ-adRHE 
من احللقة على الرابط التايلاين اجلزء الث  

http://youtu.be/JbAglDdlYP4 

http://youtu.be/NlaxIcJyP6U?list=PL5u90OPr9xaOazbtpufya337nq8pAvwnP
http://youtu.be/NlaxIcJyP6U?list=PL5u90OPr9xaOazbtpufya337nq8pAvwnP
https://youtu.be/Zrdd04DrZFw
http://www.youtube.com/watch?v=IFMaeCBWD1k
http://youtu.be/rz0%20adRHE-CQ
http://youtu.be/rz0%20adRHE-CQ
http://youtu.be/JbAglDdlYP4
http://youtu.be/JbAglDdlYP4
http://youtu.be/JbAglDdlYP4
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 :كن املشاهدة على الرابط التايلمي، الفروق بني املرحلة اجلامعية واملرحلة الثانويةأهم  •

http://youtu.be/cp0Uh0EVf20 

األماكن الفضائية وذلك من خالل  على قناةاملشاركة يف الربانمج التلفزيوين" خيمتنا " الذي يبث  •
على  واالستماع إىل املداخلة" الوقاية من املخدرات" ميكن مشاهدة احللقة  موضوع احللقةمداخلة يف 
 http://youtu.be/mvv8fL7dp7Y:                                   الرابط التايل

ميكن ول موضوع )االبتزاز( املشاركة يف التحقيق الصحفي الذي أجرته صحيفة املواطن االلكرتونية ح •
 http://www.almowaten.net/?p=98340:  التايلعلى املشاركة عرب الرابط  االطالع

 

ميكن االطالع على املشاركة  ي يبث على قناة األماكن الفضائية" الذاحلوارضيف الربانمج التلفزيوين"  •
     https://youtu.be/LbAbj2UYLNo                                 :عرب الرابط التايل

 

برانمج العني عليك ومناقشة دور األسرة يف وقاية افرادها من   24السعودية ضيف على قناة •
الرابط االطالع على املشاركة عرب ميكن  م19/7/2019ه املوافق16/11/1440 االحنراف

 التايل
 https://youtu.be/JUevy8g7PCY  

 

 :واألوراق العلمية الدراسات والبحوث
 ه1435 دراسة بعنوان: )املبالغة يف القيمة املالية مقابل الصلح يف القتل العمد( •

 (االجتار ابألعضاء البشرية كجرمية مستجدةبعنوان :)منية مبجلة البحوث األ منشور حبث •
 . ه1438

 ( بعنوان )الوقاية من اجلرمية مسؤولية من؟72مقالة علمية منشورة مبجلة املكافحة يف عددها) •
 ويف العديد من الصحف االلكرتونية.

يف ضوء نظرية  الشباب من التطرف وقايةيف  اجملتمعيةدور املؤسسات ورقة علمية بعنوان "  •
 م.2018النشاط الروتيين "مقدمة للمؤمتر الدويل)الشباب وصناعة املستقبل( القاهرة 

 ورقة علمية بعنوان املخدرات وعالقتها ابجلرائم التقليدية. •

 ه.1436ورقة علمية بعنوان " مسؤولية الدعاة يف محاية الشباب من التطرف •

 ه1437مشرتك بعنوان )جرائم السلب والسطو( حبث  •

http://youtu.be/cp0Uh0EVf%2020
http://youtu.be/cp0Uh0EVf%2020
http://youtu.be/mvv8fL7dp7Y
http://www.almowaten.net/?p=98340
https://youtu.be/LbAbj2UYLNo
https://youtu.be/JUevy8g7PCY
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:حتوالت اقتصادية أدت اىل ظهور أمناط بعنوان19/2/2018مقالة منشورة بصحيفة الوطن يف  •
 .إجرامية جديدة

 م.2016بعنوان: واقع التنظيمات االرهابية يف املنطقة العربية  حبث مشرتك •

 ه.1436اجملتمع السعودي ( دراسة بعنوان: )جرمية القتل العمد يف •

حبث مشرتك: "األبعاد األمنية للتغريدات املسيئة يف تويرت وأتثرياهتا على شباب دول جملس  •
 .م2015التعاون اخلليجية".

 ه.1435مقالة بعنوان: )اجلرمية بني الظاهرة والفعل ( •

 ه.1433حبث: )الفكر الضال وأثره على اجملتمع السعودي ( •

 ه. 1438دراسة بعنوان: جرائم نزالء املؤسسات اإلصالحية  •
 ه.1437دراسة جرائم النازحني يف اجملتمع السعودي •

 .ه1435ريب وترويج وتعاطي املخدرات حبث مشرتك بعنوان: هت •

 .ه1432)األحداث واملخدرات واإلنرتنت ( بعنوان:دراسة  •

 .ه1433املاهية واألسباب والعالج ( اإلرهاب:دراسة بعنوان: ) •

 

 يف اللجان واجلمعيات:العضوية 

 ه.1439-1438منذ عضو حمكم ومقيم لربامج املشروع الوطين للوقاية من املخدرات )نرباس(  •

 /15/10-13لصياغة التوصيات النهائية مللتقى املخدرات واجلرمية املنظمة  لجنة العلميةالعضو  •
 م.2015

 .م2019-م 2014عضو اللجنة العلمية مبركز أحباث مكافحة اجلرمية بوزارة الداخلية  •

 .م2019-م 2013عضو جلنة أمن املعلومات مبركز أحباث مكافحة اجلرمية بوزارة الداخلية  •

 عضو فريق عمل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم. •

عضو هيئة التدريس بقسم مهارات التعلم بعمادة الربامج التحضريية جبامعة االمام حممد بن سعود  •
 .م2014م حتـى اتريخ 2012اإلسالمية ملدة سنتني من 

عضو جلنة االختبارات بقسم مهارات التعلم بعمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود  •
 .م2014م حتـى اتريخ 2012اإلسالمية ملدة سنتني من 



9 

 

عضو جلنة تطوير قسم مهارات التعلم بعمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود  •
 .م2014م حتـى اتريخ 2012ة ملدة سنتني من اإلسالمي

عضو جلنة جملة قسم مهارات التعلم بعمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود  •
 .م2014م حتـى اتريخ 2012اإلسالمية ملدة سنتني من 

م حممد بن رئيس جلنة املوقع االلكرتوين لقسم مهارات التعلم بعمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلما •
 .م2014م حتـى اتريخ 2012سعود اإلسالمية ملدة سنتني من 

 ه.وحىت اترخيه.1436مستشار مركز منتهى لإلرشاد واخلدمات االجتماعية منذ  •

 ه. حىت اترخيه.1440مستشار مبركز بصمات اجتماعية لإلرشاد االجتماعي منذ  •

 .االجتماعية )مؤازرة( حىت اترخيه عضو مؤسس للجمعية السعودية للمساندة •

 .رخيـهات حتـى هـ1429اخلـدمـة االجتماعيـة منذ عضو اجلمعيـة السعوديـة لعلم االجتمـاع و  •
 

 شهادات الشكر والتقدير: 
عن املشاركة يف ملتقى "اإلرهاب خطاب شكر من معايل انئب رئيس جملس الشورى السعودي  •

واملواجهة" املوضوع اخلليجي املشرتك جملالس الشورى والنواب والوطين يف والتنظيمات اإلرهابية اخلطر 
 م .2016دول جملس التعاون اخلليجي لعام 

 مشرتك:لشؤون التقنية عن حبث  خطاب شكر وتقدير من صاحب السمو مساعد وزير الداخلية •
 .يجية( )األبعاد األمنية للتغريدات املسيئة بتوتري على شباب دول جملس التعاون اخلل

املشاركة يف امللتقى على  شهادة شكر من معايل مدير األمن العام يف اململكة العربية السعودية •
 .الوطين للوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال عرب االنرتنت 

نظري املشاركة  منيةشهادة شكر وتقدير من املديرية العامة لكلية امللك فهد األدرع مشاركة مع  •
 يات الندوة السابعة "اجملتمع واألمن"يف فعال كمتحدث

على املشاركة يف امللتقى األول لضباط مرور  مرور منطقة الرايض إدارةدرع مع شكر وتقدير من  •
 الرايض )عطاء ومناء(.

جبامعة  شهادة شكر وعرفان من اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية )بصرية(درع مشاركة مع  •
 املتميزة يف ندوة مسؤولية الدعاة يف توعية الشباب أبمن اجملتمع " .عن املشاركة  اإلمام
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لقاء  شهادة شكر وتقدير من عمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية •
 اجلهود املتميزة يف تقدمي دورة )أمناط التكيف يف ضوء نظرية األنومي لـ روبريت مريتون ( . 

لقاء  ن عمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةشهادة شكر وتقدير م •
 اجلهود املتميزة يف تقدمي دورة )خطوات البحث العلمي( .

لقاء  شهادة شكر وتقدير من عمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية •
 وره يف حتقيق األهداف .دورة النجاح يف التكيف وداجلهود املتميزة يف تقدمي 

لقاء  شهادة شكر وتقدير من عمادة الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية •
 اجلهود والتعاون يف جمال برامج و أنشطة الربامج التحضريية .

تعزيز يف ندوة عن املشاركة  (إعالميون) ملتقى إعالميي الرايضمن مع شهادة شكر درع مشاركة  •
 " املنعقد ابجلامعة العربية املفتوحة.املواطن رجل األمن األول"الم ملفهوم االع

امللتقى العلمي يف الفعالة ملشاركة عن اجامعة انيف العربية للعلوم األمنيةشهادة شكر وتقدير من  •
 ."املخدرات واجلرمية املنظمة "

 .كليةالالقاء حماضرة ملنسويب عن  منيةمن مدير عام كلية امللك فهد األ درع مع شكر وتقدير •

)الشباب وصناعة املستقبل(    املشاركة يف املؤمتر الدويل عن شهادة تقدير من جامعة عني مشس •
 املنعقد جبمهورية مصر العربية : القاهرة .

ب عرض مبلتقى مناديلقاء تقدمي  األمنيةشكر خاص من معايل وكيل وزارة الداخلية للشؤون شهادة  •
 .وكالء الوزارة إبمارات املناطق

 

 


