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 المؤهالت: 
          م  2005/ 8/9من جامعة ليستر في بريطانيا  Criminologyالدكتوراه في علم اإلجرام  •
بأمريكا    Michigan State  Universityالماجستير في علم االجتماع من جامعة والية ميشجن    •

 م  1988/ 10/6
هـ   1403/ 4/9  البكالوريوس في علم االجتماع من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض •

 هـ. 1983/ 15/6الموافق  

 :األعمال
  ، بكلية الملك فهد األمنية مشارك    ام محاضرا فأستاذ مساعد فأستاذـ ثه  1403من عام    العمل معيدا •

  تدريس مناهج البحث واإلحصاء وعلم اإلجراممجال  في    ،هـ  10/7/1438تاريخ  بوالتقاعد المبكر  
واالعتماد  والقياس، وعضوية لجنة الجودة  ورئاسة قسم البرامج    .والمهارات االجتماعية التطبيقية

 ة.العلمي على البحوثمجال التدريس واإلشراف واالستمرار في التعاون في    ،األكاديمي
معار لمدة عامين    ،جامعة سلمان بن عبدالعزيز ،األعمال بحوطة بني تميم ةإدار كلية ل اعميدالعمل  •

الرياضوا  ،هـ(1432هـ  1431) منطقة  إمارة  في  الداخلية  ،لعمل مستشارا  أمن   ،ووزارة  ورئاسة 
المناصحة  ،الدولة اإلس  ، ولجنة  اإلغاثة  وهيئة  الخيرية،  خالد  الملك  مجاالت  المية،  ومؤسسة  في 

القياس في  ل  ارئيسوالعمل    .االجتماعيةالفكرية و شارات  واإلحصاء واالستاالجتماعي  البحث   مركز 
والعمل في مجال اإلصالح االجتماعي واإلرشاد األسري في   .هـ1440–  1430حوطة بني تميم من  

 . ومراكز اإلصالح األسري واالجتماعي  عدد من الجمعيات الخيرية
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تراتيجية  اس وبناء وتخطيط استراتيجية األمن الحضري مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض في لعمل ا •
 . م2030  وفقا لرؤية المملكة األمن االجتماعي  

،    POWER BIو      EXCEL  برامجاإلحصائية واستخدام  و الكيفية  البحثية     تقديم االستشارات •
SPSS ،MAXQUDA   . 

تأهيل مخالفي أنظمة المرور، ل  في النمسا في مجا  FACTUM  التعاون الدولي مع مركز فاكتوم •
وعدد آخر  ، وغيرها.  في كوريا الجنوبي   STATISTICAL TRAINING INSTITUTE STIو

 والقياس.من المراكز الدولية في مجاالت التدريب 

 ج العلمي: اإلنتا
   منهج البحث االجتماعي وتطبيقاته في المجال األمني.كتاب:  •
 . مهارات البحث االجتماعي وتقنياتهكتاب:  •
 المنهجية العلمية الستطالع الرأي العام.   كتاب: •
 دليل البحث الميداني في الدراسات اإلسالمية.   •
 المنهج العلمي لتوثيق سير األعالم: تطبيقات على سيرة الملك خالد )رحمه هللا(. •
( اإلحصاء الوصفي،  2أساسيات اإلحصاء،  (  1:  مهارات وتقنيات التحليل اإلحصائي  :كتبسلسلة   •

 . المراجعة النهائيةتحت . ( اإلحصاء االستداللي المتقدم4األساسي،  ( اإلحصاء االستداللي3
مقياس  الوتقديم  (  إعرف مهاراتك االجتماعية وطورها بنفسكالمهارات االجتماعية التطبيقية )كتاب:   •

وهو  والذي يشتمل على عشر مهارات أساسية،  للمهارات االجتماعية التطبيقية،  ،  المحكمالعشاري  
   .تحت المراجعة النهائية

وفي إدارة ،  واألمنية والمرورية والسالمة  في المجاالت االجتماعية  والبحوث  تأليف عدد من الكتب •
من الناحية العلمية أو الرسمية    ية واإلقليمية والدوليةوالمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلالحشود،  

   .ممثال للمملكة
 


