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المؤهالت العلمية

@almarshan1

الجوال:

تويتر:

البريد اإللكتروني:

almarshan@yahoo.com

0555224464

االسم: سعيد بن ناصر بن عبداهللا المرشان

الحالة االجتماعية: متزوج

o   دكتوراة يف جغرافية الجرمية من جامعة مانشسرت، 1996 م.

o   ماجستري يف جغرافية الجرمية من جامعة امللك سعود، 1991 م.

o   بكالوريوس جغرافيا مع مرتبة الرشف من جامعة امللك سعود، 1986 م.

البيانات الشخصية

الخبرات الوظيفية واألكاديميةوسائل االتصال

o   قائد كلية امللك خالد العسكرية من عام 1436هـ إىل 1441هـ

o   نائب قائد كلية امللك خالد العسكرية من عام 1430هـ - 1435هـ.  

o    ركن التدريب العسكري بكلية امللك خالد العسكرية من عام 1425هـ - 1430هـ.

o   مرشفاً عاماً عىل مجلة كلية امللك خالد العسكرية من عام 1438هـ - 1441هـ.

o   رئيس تحرير مجلة كلية امللك خالد العسكرية من عام 1417هـ - 1438هـ.

o   مدير إدارة العالقات العامة بكلية امللك خالد العسكرية من عام 1421هـ - 1425هـ.  

o   قائد جناح تطوير املناهج بكلية امللك خالد العسكرية.  

o   ضابط الربامج والتنسيق بكلية امللك خالد العسكرية.
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o   رئيس مجلس كلية امللك خالد العسكرية.

o   رئيس لجنة إعداد اختبار القدرات للقبول يف كلية امللك خالد العسكرية للطلبة الجامعيني، وطلبة الثانوية العامة.

o   اإلرشاف عىل لجنة إعداد الخطة االسرتاتيجية لتطوير الكلية.

o   اإلرشاف عىل لجنة التعليم اإللكرتوين.  

o   اإلرشاف عىل لجنة التعامالت اإللكرتونية. 

o   رئيس لجنة اإلعداد للمجلس العلمي يف كلية امللك خالد العسكرية. 

o   رئيس لجنة املهام األمنية بالكلية لعدة سنوات.

o   رئيس لجنة تطوير املناهج بالكلية.

o   عضو يف لجنة مكافحة املخدرات بوزارة الحرس الوطني.

o   عضو يف اللجنة الداخلية باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بوزارة الحرس الوطني.

o   عدد من الدورات التخصيصية يف املجال العسكري واألمني داخل اململكة وخارجها.

o   دورة تخصصية يف نظام GIS من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

o   عدد من الدورات يف تطوير الذات. 

المجالس واللجان 

الدورات التدريبية

األنشطة العلمية

o   اإلرشاف عىل عدد من الرسائل العلمية.

o   مناقشة عدد من الرسائل العلمية.

o   اإلرشاف العلمي عىل دورات يف مكافحة جرمية الرسقة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

o   التعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف إلقاء محارضات يف تخصص جرمية الرسقة:-

       - دوافع جرمية رسقة العربات واآلثار املرتتبة عليها ودور املجتمع يف التصدي لهذه الجرمية.

       - رسقة السيارات وأساليب مكافحتها يف الجمهورية اللبنانية.

اللقاء  يف  وذلك  للخريجني“  السلويك  التأهيل  يف  التدريبية  املؤسسات  ”دور  بعنوان  عمل  ورقة  تقديم     o

(التأهيل والوظيفة) وذلك خالل فعاليات يوم الخريج والوظيفة املنعقد يف معهد  العلمي حول الخريج بني 

اإلدارة العامة باملنطقة الرشقية عام 1425هـ.


