
 

 

  

 السيرة الذاتية

  )خارج نطاق العمل(العضويات
 عضو اتحاد كتاب اإلمارات 

 عضو جمعية اإلمارات للتخطيط االسترايتجي واستشراف المستقبل 

 عضو الجمعية الدولية للعدالة الجنائية في الواليات المتحدة األمريكية 

  سعودمرصد الخبراء الخليجيين بجامعة الملك عضو 

 عضو اللجنة العلمية لتصميم برنامج علم الجريمة للدراسات العليا في جامعة الشارقة 

 لثالث سنواتالشارقة ي لجنة التوجيه األسري لدى محكمة عضو سابق ف 

  مستشار أمن معتمد لدى الكثير من الجهات في الدولة منها وزارة الداخلية، جامعة

 الشارقة، وزارة العدل، هيئة المعرفة، المجلس االستشاري بإمارة الشارقة وغيرها. 
 

 اإلهتمامات البحثية
  دراسة، في مختلف المجاالت العلمية كاألمنية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية. 47بلغ االنتاج العلمي 

 الدراسات والبحوث المحكمة داخل وخارج الدولة.عة من نشر مجمو 

  دورة تدربية، منها إعداد وكتابة التقارير األمنية،  68والبالغ عددها والمهنية إجراء مجموعة من الدورات العلمية

 واستشراف المستقبل، وكتابة المحاضر والتقارير العلمية، والتعامل مع مسرح الجريمة، وحقوق اإلنسان، وغيرها.

 اء مجموعة من المحاضرات وورش العمل وإدارة مجموعة من القاءات العلمية .إلق 

  ( بحثاً. 116اإلشراف على رسائل الماجستير والترقي والبالغ عددها ) 

  8002منطقة في إمارة الشارقة في عام  86ابتكار مخطط مسرح الجريمة اإللكتروني لـ. 

 8008ة في عام ساهم في إعداد أول دليل عملي لإلجراءات الشرطي. 

 . ابتكار المواصفة الدولية لتحكيم المجالت والدوريات العلمية المحكمة 

  8017ساهم في ابتكار المقياس الدولي لألمن الداخلي والمعتمد من األمم المتحدة. 

  8020ساهم في العمل المشترك إلنجاح مشروع استشراف الحالة األمنية إلمارة الشارقة. 

 

  التي الدراسات عدد بلغ 

 (47) بإعدادها هاانجزن

 بحثاً.

   نم سمه والتأليف الكتابة 
 حياتي

   الدولية المواصفة ابتكار 
 والدوريات المجالت لتقييم

 .المحكمة العلمية

 

 الصدق  |   الريادة  |   األمانة 
 

 البيانات الشخصية:

 الجنسية: اإلمارات . االسم: عبدالله محمد علي المليح .

 الحالة االجتماعية: متزوج . . 1860-6-18تاريخ الميالد: 

 08-5868785هاتف المكتب:  العنوان: الشارقة .

 .a.almoleh@gmail.comالبريد اإللكتروني: . 050 -7688088الهاتف المتحرك: 

  جهة العمل: وزارة الداخلية/ القيادة العامة لشرطة الشارقة/ إدارة مركز بحوث الشرطة.

 المهنة: رئيس قسم البحث العلمي

 
 

 العلميةالمؤهالت  
 بكالوريس علوم شرطية 

 دبلوم علوم جنائية 

 ماجستير بحث جنائي 

 بلوم المهني للتخطيط االستراتيجية من جامعة د

 أكسفورد

  دبلوم القيادة االبتكارية واستشراف المستقبل

 من جامعة حمدان بن محمد الذكية

  الرخصة الدولية لتحكيم  االستراتيجي من

 PWCشركة 

 14  دورة تخصصية في مجال البحث الجنائي 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات العلمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال االبتكارية
 :وهي(، ويمكننا بيان بعض منها 02لسياسات وآليات العمل، وقد بلغ عددها )المنهجيات واساهم في ابتكار مجموعة من              

 .0222بات الحالة الجنائية في البالغات عام استمارة إث .0 .0222مخطط مسرح الجريمة اإللكتروني عام  .4

دليلل إجراءات مراك  الشللللللرطلة في دولة اإلمارات العربية  .2

 . 0222المتحدة عام 

 .0242معايير تقييم مراك  البحوث األمنية  .1

 .0240منهجية إدارة األزمات والكوارث  .2 .0240آلية نشر المعارف  .5

 .0240منهجية تقييم المخاطر في العمل الجنائي  .8 .0240آلية قياس القيم المؤسسية  .7

 .0242راءات التسلسلية للمخاطر األمنية اإلج .42 .0240منتدى الحوار الفكري  .9

 .0242آلية تمليك المعارف عام  .40  .0242خطوات إدارة المعرفة اإللكتروني  .44

 .0242المعرفة اإللكترونية مجلة  .41 .0244لدراسات شرطية مجلة ا .42

 .0242لية اتخاذ القرار آ .42 .0242 منهجية الرصد والتحليل األمني .45

ع منظمللة ابتكللار مقيللاس دولي للمجالت العلميللة، بللالتعللاون م .47

 .0241المقاييس الدولية لآلي و عام 

)األمم المقيللاس الللدولي لامن الللداخلي، بللالتعللاون مع الجهللات الللدوليللة  .48

المتحلدة  والمنظملة االسللللللتراليلة للعلداللة والسللللللالملة  والمنظمة العدالة 

 .0245عام  الدولية(

مشروع الدراسات والبحوث لحملة الماجستير والدكتوراة في  .49

 .0242جامعة الشارقة 

 .0247معايير اعتماد المستشار األمني  .02

 الخبرات العملية
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في صنع القرار على مستوى وزارة الداخلية  ت( دراسلة، سلاهم71والبالغ عددها ) ،وغير المنشلورةلديه مجموعة من الدراسلات واألبحاث المنشلورة 

وغيرها،  0245، وتقييم نظام األداء الوظيفي 0242،  وتهريب المركبات 0229من خالل دراسللة إنشللاء خمس مراك  شللرطية في اإلمارات الشللمالية 

 وغيرها.  0245، وسياسة دفن الموتي 0240ا ساهم في دعم اتخاذ القرار بإمارة الشارقة عبر دراسة سقوط األطفال من علو كم
 

، 8015، وأسرررررتار مشرررررارك في أكاديمية الشرررررارقة للعلوم الشررررررطية للبكلوريوس التطبيقية 8006منذ عام  وهو محاضرررررر معتمد بوزارة الداخلية

وات دباإلضافة إلى المشاركة في المؤتمرات ون والمشاركة في تنفيذ برنامج المحاضرات التوعوية، والبرامج التطبيقية لكلية األداب بجامعة عجمان،

تنمية الشللللباب ، والملتقي 0245-0241-0242 – 0240لتقي العلمي األول لمراك  البحوث ودعم اتخاذ القرار ، والم0244كندوة األسللللرة والجريمة 

وندوة الشللللللرطة واألمن ، 0242، وندوة حقوق اإلنسلللللان 0245، وندورة االبتكار 0240 إيسللللليسلللللكو -منظمة اإلسلللللالمية للتربية والعلوم والثقافةبال

 وغيرها من الندوات والملتقيات .، 0248، والملتقي العلمي األول لحملة درجتي الماجستير والدكتوراة لعام 0247االجتماعي 
  

، ثم ضابط تحقيق، وانتدب من قبل رئيس نيابة الشارقة 0220عام  تدرج في السللك الشلرطي فعمل كضلابط مناوب

، وضابط ارتباط ومتابعة القضايا 0228 ثم ضابط ارتباط استراتيجي بإدارة المراك في كثير من القضلايا الجنائية، 

ثم رئيس وحدة الجودة والتمي  بمرك   ،0229والنيابة العامة بين إدارة المراك  الشاملة وإدارة المباحث والتحريات 

ام منذ ع ، ويعمل في الوقت الراهن رئيس قسلم البحث العلمي بإدارة مرك  بحوث الشلرطة بالشارقة0242البحوث 

0244 . 

، ورئيس فريق تقييم 0244عة من فرق العمل واللجان كرئيس فريق التخطيط االسللللتراتجي بالقيادةكما ترأس مجمو

، ومنطقة الشلللللارقة 0242، ورئيس فريق المعرفة بالقيادة 0242الملفات الشلللللخصلللللية المشلللللاركة في برامج التمي 

غيرها من فرق واللجان، كما و 0242، ورئيس فريق معيار المجتمع بالقيادة ومنطقة الشلللارقة األمنية 0242األمنية

، وفريق 0242أنه عضلللو في كثير من اللجان وفرق العمل مثل عضلللوية لجنة األمانة لمكتب سلللمو وزير الداخلية 

، ومدير تحرير إصلللدارات مرك  بحوث الشلللرطة منذ عام 0244حقوق اإلنسلللان، ولجنة مراك  البحوث بالوزارة 

وغيرها من اللجان وفرق العمل، كما أدار مجموعة  0244نذ عام، والمشرف العلمي لمجلة الفكر الشرطي م0244

، وندوة 0242، وندوة قيم المواطنة 0241ث من الندوات والجلسلللات العلمية مثلة ملتقي مراك  البحوث الدولي الثال

 .0248األمن في فكر زايد بمرك  الخليج للدراسات 

 



 

 

 

 

 

 

 

 األوسمة والميداليات
 منها:وسام وميدالية  41حاز على 

 السنة التفاصيل إسم الميدالية

 2014 . تقديرا لجهوده في االرتقاء بالعمل االمني والشرطي شهادة التمي 

ميدالية االداء 

 الممتاز

فوز منطقة الشارقة االمنية بجائ ة الشيخ محمد بن راشد لاداء 

 المتمي  الحكومي
2014 

ميدالية التمي  

 الوظيفي

الداخلية في الدورة الثالثة بجائ ة محمد بن لمشاركتة وفوز وزارة 

 الحكومي راشد للتمي 
2014 

ميدالية االداء 

 الممتاز

ضمن الفرق الفائ ة والمشاركة في اعداد وتنظيم ملفات جائ ة وزير 

 م2013 الداخلية للتمي 
2013 

نوط الخدمة 

 المتمي ة
 2012 سنوات في الخدمة واكثر 42اكملوا 

ميدالية االداء 

 الممتاز
 2012 األداء المتمي  والتفاني في العمل

 2010 . تقديرا لدوره في فريق برنامج الشيخ خليفة لاداء الحكومي المتمي  ميدالية التقدير

 

 

 

 

 اإلشراف األكاديمي/ العلمي

 منها: بحثا   (448)أشرف على مجموعة من رسائل الماجستير وأبحاث الترقي بلغ عددها 
 

  الماجستير:رسائل 

 إدارة األزمات والكوارث للقيادات الشرطية. .4

 المعرفة األمنية ودورها في تع ي  االبتكار. .0

 القيادة العامة لشرطة الشارقة أنموذجا . –التخطيط االستراتجي األمني للوقاية من الجريمة  .2

 االجتماعي .برنامج الثقافة األمنية بمدينة الشارقة لدى التالميذ وأثره على الضبط  .1

 التدريب األمني لتطوير األداء الشرطي. .5

 القيادة االبتكارية وفق توجهات حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. .2
 

 :أبحاث الترقي 

 أهمية تخطيط الموارد البشرية في تفعيل مرك  الشرطة الشامل "دراسة تطبيقية على مرك  شرطة البحيرة الشامل". .4

 والنفسية في المؤسسة العقابية واإلصالحية بإمارة الشارقة.الرعاية الصحية  .0

 إدارة المعرفة في شرطة الشارقة. .2

 واقع الحوادث المرورية في إمارة الشارقة. .1

 فاعلية نظام قاعدة البيانات ودورها في االرتقاء باألداء الشرطي. .5

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهام والواجبات
 

منية والشرطية وتوفير الموارد المادية والبشرية والتقنية بالتعاون مع الجهات المختصة في ألالخطة السنوية لقسم البحوث ا إعداد -4

 القيادة.

وتنفيذ خطة البحوث والدراسات العلمية والميدانية المتخصصة في مجاالت األمن والشرطة وفقا لرؤية واستراتيجية القيادة  إعداد -0

 والوزارة.

إعداد وتنفيذ البحوث والدراسات الخاصة بنشر الوعي األمني بين أفراد المجتمع وتعميق المفهوم العصري لامن من حيث أنه  -2

 ة بين الشرطة من جهة وأفراد المجتمع من جهة أخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.مسؤولية مشتركة وتضامني

 إعداد وتنفيذ البحوث والدراسات المرورية التطبيقية لخدمة المنظومة المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة. -1

لشرطي واالستفادة منها في وضع الخطط االجتماعية ذات الصلة بالعمل ا عن الظواهرإعداد وتنفيذ البحوث والدراسات التحليلية  -5

 االستراتيجية للوقاية من الجريمة ومكافحتها ومعالجة المشاكل المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. واألهداف

 إعداد وتنفيذ البحوث والدراسات التي تستهدف بشكل مباشر فئات الشباب لتوعيتهم في مواجهة جرائم وأمراض العصر االجتماعية -2

 بالتنسيق مع الجهات المختصة.

البحوث والدراسات الخاصة بالجرائم التي تشكل ظاهرة ذات داللة خاصة أو تكتسب أهمية معينة أو خطورة طارئة  إعداد وتنفيذ -7

 بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 إلى الجهات ذات االختصاص. تنفيذ أنشطة القسم بما ينسجم ومعايير قياس األداء المؤسسي، ورفع التقارير الدورية بشأنها  -8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف المعاهد والجامعات الحقائب التدريبية التي تم إعدادها وتدريسها فيمن نمارج 

 م    )جنائي( تعقد مرتين في السنة 0225 –صياغة التقارير األمنية  .4

 م )جنائي(0228رقباء سير عجمان  –صياغة التقارير  .0

 م  )جنائي(0228مهارات التحقيق  .2

 م   )جنائي(0229التحقيق في الجرائم الجنسية  .1

 تعقد مرتين في السنةم  )جنائي( 0242مكافحة جرائم االتجار بالبشر  .5

 م  )جنائي( تعقد مرتين في السنة0242األمن ودوره في حفظ ورعاية حقوق اإلنسان  .2

 )جنائي(  إلى تاريخ كتابة السيرة الذاتية 0242منذ عام إعداد التقارير األمنية  .7

 إلى تاريخ كتابة السيرة الذاتية. 0240إدارة المعرفة األمنية منذ تاريخ  .8

 تنبؤ بالجريمة وال الحس األمني .9

 



 

 نمارج من البحوث والدراسات التي تم انجازها

 قام الباحث بإعداد مجموعة من األبحاث منها

 مالحظات دار النشر سنة النشر عنوان البحث

 غير منشور 0221 المهارات األساسية لجمع االستدالالت ..4

تم اعتمادة من قبل معهد التدريب 

باكاديمة لتدرس ملتحقي الدورة 

 التأسيسية.

  غير منشور 0221 معوقات التحقيق الجنائي.0

  غير منشور 0228 بإدارة المراك  خطة اإلخالء والطواري.2

 غير منشور 0222 دليل العمل الجنائي.1

تم اعتمادة من قبل القيادة العامة  

كما تم مراجعتة من قبل رؤساء 

 المعنيين.المراك  ومدراء األفرع 

في البالغات األمنية في  مدخل اإلجراءات الشرطية.5

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
0229 

مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 

 .جهة التحكيم أكاديمية شرطة دبي غير منشور 0229 البحث والتحري في الجرائم اإللكترونية.2

إنشاء خمس مراك  شرطية في اإلمارات الشمالية .7

 التنمية المستدامةفي ظل 
 غير منشور 0229

تم اعتمادة من قبل الجهات المعنية 

وتم إنشاء وانجاز خمس مراك  

 شرطة في اإلمارات الشمالية.

 جهة التحكيم أكاديمية شرطة دبي غير منشور 0242 دور البصمة الوراثية في البحث الجنائي.8

 -منشورغير  0242 مرحلة جمع االستدالل واآلثار الناتجة عنها.9

بحث مقدم لنيل دبلوم البحث 

الجنائي بأكاديمية شرطة دبي للسنة 

 التمهيدية لنيل درجة الماجستير .

المبادئ العامة لحقوق اإلنسان بدولة اإلمارات  .42

 العربية المتحدة من منظور شرطي
0242 

مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 

تهريب المركبات المرهونة واإلبالغ عن سرقتها بعد 

 من الدولة الخروج

44.  

 غير منشورة 0242

تم اتخاذ قرار من سمو الوزير 

 لتنفيذ توصيات الدراسة.

كما تم اعتبارها من نقاط القوة من 

قبل اللجنة المقيمة لجائ ة محمد بن 

 راشد للتمي  الحكومي

إلسالمي مبادي حقوق اإلنسان في الفهم ا .40

 واألمريكي دراسة موازية
 مجلة الفكر الشرطة 0244

منشور بترتيب خاص مع البحث 

شرطة والية لوس أنجلوس 

 األمريكية بناء على طلبها .

التداعيات األسرية الحديثة في المجتمع اإلماراتي  .42

 وأثرها في عمل المنظومة األمنية
0244 

مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 دراسة مشتركة

 األبعاد االجتماعية لبطالن اإلجراءات الشرطية .41

 بمرحلة جمع االستدالل
  غير منشورة 0244

دراسة حالة بشأن واقعة مقتل رجل شرطة بقسم 

التحريات بشرطة عجمان باستخدام السالح األبيض 

والتوصيات المتعلقة بالحد من جرائم العنف باستخدام 

 السالح األبيض في دولة اإلمارات العربية المتحدة

45.  

0244 

تم عرضها من قبل 

الباحث في ملتقي 

مراك  البحوث 

األول في  الشرطة

 أبوظبي

دراسة تم إعدادها بناء على 

توجيهات سمو نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية وذلك 

 بالتعاون بين مرك  البحوث

والدراسات بشرطة أبوظبي 

 ومرك  بحوث شرطة الشارقة

 ودورها في نسجو التنمية العلمية األمنية للشباب .42

 المظلة األمنية

0240 

 
--- 

تنمية تم عرضها في الملتقي 

منظمة اإلسالمية للتربية بالالشباب 

 .إيسيسكو -والعلوم والثقافة

المسؤولية المشتركة بين األجه ة األمنية  .42

والمؤسسات التعليمية في رفع وتع ي  الوعي 

 األمني

 غير منشور 0240
ورقة عمل للملتقي الرابع لقيم 

 الثقافة المجتمعية بجامعة الشارقة.

 غير منشور 0240 األمن ودورة في حفظ ورعاية حقوق اإلنسان .47
مادة معتمدة لدورات حقوق 

 اإلنسان بمعهد التدريب

 غير منشور 0240 قبيلة في ساحل الشميلية .48
تم إعداده وعرضة ضمن مبادرة 

 قرأت لك



 

 نمارج من البحوث والدراسات التي تم انجازها

 قام الباحث بإعداد مجموعة من األبحاث منها

 مالحظات دار النشر سنة النشر عنوان البحث
 –النور المبين في نواسخ الحدود في القرآن الكريم  .49

والقوانين دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة 

 الوضعية لبض الدول العربية.

  غير منشور 0240

 دراسة مشتركة مجلة الفكر الشرطة 0240 أثر دورية الفكر الشرطي على األداء األمني .02

اإلرتباط العلمي للبصمة الوراثية في العمل  .04

 دراسة تحليلية على جريمة اغتصاب . –الجنائي
 بحث محكم مجلة الفكر الشرطة 0240

 دراسة ميدانية غير منشور 0240 الثقافة التنظيمية على األداء األمنيثر أ .00

 0240 سقوط األطفال من النوافذ والشرفات .02

تم عرض ملخص 

الدراسة في جريدة 

 الخليج

 دراسة مشتركة

دليل عمل فريق إدارة األزمات والكوارث بالقيادة  .01

 العامة لشرطة الشارقة
0240 

القيادة العامة لشرطة 

 الشارقة

تم اعتبارها من نقاط القوة من قبل 

اللجنة المقيمة لجائ ة وزير 

 الداخلية للتمي  الحكومي

 0240 منهجية إدارة األزمات والكوارث .05
مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة

ضمن مؤلف  0242تم نشرها عام 

 التخطيط األمني

 غير منشور 0242 سجل مخاطر العمليات الشرطية .02

وبيان تم ربط المخاطر وتحليلها 

اإلجراءات الوقائية وفق مستوى 

 العمليات األربعة بوزارة الداخلية

التخطيط األمني للتعامل المروري في دعم مواجهة  .07

دراسة حالة  –األزمات والكوارث بإمارة الشارقة 

. 

0242 

 

مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 

قراءة في مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع  .08

 الجنائيةالجريمة والعدالة 
0242 

القيادة العامة لشرطة 

 الشارقة
 

السياق التاريخي التحليلي لازمات والكوارث  .09

 0240 -0227بإمارة الشارقة خالل األعوام 
  غير منشور 0242

 غير منشور 0242 منهجية الرصد والتحليل األمني  .22
تم اجازتها من قبل لجنة التحكيم 

 كمقترح مقدم لنيل درجة الماجستير

المبادئ األساسية إلدارة األزمات والكوارث  .24

 بإمارة الشارقة وفق منظور أمني 
  غير منشور 0242

 ة الشارقة األمنيةةالتخطيط االستراتجي لمنط .20

 

 

 

 غير منشور 0242

تم اعتبارها من نقاط القوة من قبل 

اللجنة المقيمة لجائ ة محمد بن 

 راشد للتمي  الحكومي

والمعرفة الضمنية في مجال معوقات نقل الخبرة  .22

 بالتطبيق على –البحث الجنائي وسبل معالجتها 

 .-إدارة المباحث والتحريات

 دراسة ميدانية غير منشور 0242

األسس المعرفية الحديثة إلدارة المعرفة بالقيادة  .21

 العامة لشرطة الشارقة
  غير منشور 0242

 غير منشور 0242 آلية قياس القيم بالمؤسسة الشرطية .25

تم اعتبارها من نقاط القوة من قبل 

اللجنة المقيمة لجائ ة سمو الوزير 

 للتمي 

 غير منشور 0242 آلية اتخاذ القرار  .22

تم عرضها في الملتقي الرابع 

لمراك  البحوث ودعم اتخاذ القرار 

 0245بأبوظبي عام 

 غير منشور 0242 آلية توثيق وتمليك المعارف  .27

 قبل تم اعتبارها من نقاط القوة من

اللجنة المقيمة لجائ ة سمو الوزير 

 للتمي 



 

 نمارج من البحوث والدراسات التي تم انجازها

 قام الباحث بإعداد مجموعة من األبحاث منها

 مالحظات دار النشر سنة النشر عنوان البحث

 غير منشور 0242 آلية رصد المبدعين وتحفي هم .28

تم اعتبارها من نقاط القوة من قبل 

اللجنة المقيمة لجائ ة سمو الوزير 

 للتمي 

 آلية نشر المعرفة وقياس أثرها .29

 غير منشور 0242

تم اعتبارها من نقاط القوة من قبل 

لجائ ة سمو الوزير اللجنة المقيمة 

 للتمي 

وصفات قضائية لبيان مهام وواجبات مفتشي  .12

 وزارة الصحة
 غير منشور 0242

تم عرضة في ندوة أعمال مفتشي 

 وزارة الصحة بأم القيوين

 محتملة واألزمات للكوارث األمني االستشعار .14
 بإمارة الغاز نقل صهاريج تنقل جراء الوقوع
 الشارقة

0242  
التوصيات من قبل الهيئة تم اعتماد 

الوطنية  للطوراي واالزمات 
 والكوراث

التحليل االستراتجي للروابط األمنية بدولة  .10

 اإلمارات العربية المتحدة وسبل تنظيمها
  غير منشور 0241

  غير منشور 0241 0242األبعاد األمنية لحفظ القضايا الجنائية لعام  .12

 بحث مشترك غير منشور 0241 أسباب ع وف المحققين عن العمل الجنائي .11

نحو تعميق األمن بإمارة الشارقة في ظل التحوالت  .15

 البيئية والمتغيرات اإلقلمية والدولية.

 

0241 
 بحث مشترك غير منشور

 فريق عمل غير منشور 0245 رضا المتعاملين الخارجيين عن دوريات ساعد .12

 فريق عمل غير منشور 0245 تقييم وتقويم أداء اإلسعاف الوطني بإمارة الشارقة .17

العود الرتكاب الجرائم والعوامل المساعدة للحد  .18

 منها " دراسة حالة"
 غير منشور 0242

عينة من مختلف سجون الدولة، مع 

مقارنة النتائج بالدراسات باللغات 

العربية واالنجلي ية والفرنسية 

 واألوردية.

ومضات استراتجية من المنج ات العلمية لمرك   .19

الشارقة خالل خمسة سنوات بحوث شرطة 

 الماضية

0242 
مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 

   0242 أثر الخدمة الوطنية في الحد من الجريمة .52

 مجموعة قصص واقعية تحت الطباعة 0242 يوميات ضابط في مرك   .54

 دراسة مشتركة غير منشور 0242 تحليل الجريمة في إمارة الشارقة .50

الميدانية للحد من نماذج من التطبيقات الوقائية  .52

 الجريمة أمنيا  بدولة اإلمارات
  دراسة محكمة  0247

جهود إدارة مرك  بحوث شرطة الشارقة لدعم  .51

 البحث العلمي
0247 

مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 دراسة مشتركة

 االستشعار األمني للكوارث واألزمات .55
0247 

مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 دراسة مشتركة

ودورها في تحصين األجيال  تع ي  قيم المواطنة .52

من االنحراف بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

0247 
مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة

دراسة مشتركة، تم تطبيق الدراسة 

الميدانية على عينة من كافة دول 

 مجلس التعاون الخليجي

السياسة األمنية لتعامل مع الجرائم المرتكبة عبر  .57

 لالجتماعيوسائل التواصل 

 غير منشورة 0248

تم إعادها بناء   –دراسة مشتركة 

على طلب من التحالف الدولي 

لمكافحة اإلرهاب والذي يضم 

مجموعة من الدول وفقا  لتقافيات تم 

 إبرامها معهم.

تطوير أساليب البحث والتحري والتعامل مع  .58

 الظواهر اإلجرامية ورفع كفاءة المحققين
0248 

مرك  بحوث شرطة 

 الشارقة
 

 

 
 


