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o   دكتوراه يف نظم املعلومات الببليوجرافية، جامعة القاهرة 2009م (دراسة أمنية).

o   ماجستري معلومات، جامعة القاهرة 2004م (دراسة أمنية).

o   دورة التأهيل األمني للضباط 1992 م (دراسات أمنية).

o   بكالوريوس معلومات، جامعة امللك سعود 1990م (دراسات يف املعلومات).

البيانات الشخصية

وسائل االتصال

الخبرات التعليمية بكلية الملك فهد األمنية

االبتكارات في مجال العمل

o   مساعد مدير عام كلية امللك فهد األمنية للشؤون التعليمية.

o   مدير مركز األمري نايف لإلبداع األمني.

o   رئيس املجلس العلمي.

o   عضو يف مجلس الكلية.

o   مدير برنامج بكالوريوس العلوم األمنية.

o   رئيس اللجنة الدامئة لالبتعاث والتدريب.

o   رئيس اللجنة الدامئة لتطوير التعليم.

o   رئيس اللجنة الدامئة للمعيدين واملحارضين ومدريس اللغات.

o   رئيس اللجنة الدامئة لإلرشاف عىل برنامج بكالوريوس العلوم األمنية.

o   رئيس اللجنة الدامئة للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس.

o   رئيس لجنة االستقبال والفرز يف أعامل قبول وتسجيل طلبة الكلية من عام 1434 - 1442.

o   عضو هيئة التدريس يف مادة مناهج البحث العلمي.

o   عضو اللجنة الدامئة لألمن السيرباين.

o   مبتكر ومؤسس قاعدة معلومات (املرصد األمني) بكلية امللك فهد األمنية.

o   مبتكر ومؤسس قاعدة معلومات (النارش األمني) بكلية امللك فهد األمنية.

o   رئيس فريق تأسيس (مركز األمري نايف لإلبداع األمني).

o   مبتكر آلية حفظ واسرتجاع املعلومات يف نظام املعامالت الرسمية

      مبكتب مدير عام الكلية.
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المبادرات في مجال التعليم

o   مبادرة كفاءات الكلية اإللكرتوين ألعضاء هيئة التدريس يف كلية امللك فهد األمنية. 

o   مبادرة مركز عمليات التعليم للخدمات التعليمية يف كلية امللك فهد األمنية.

o   مبادرة برنامج التحفيز للبحث والنرش العلمي. 

o   مبادرة الدليل اإلجرايئ ملهام رئيس املقرر. 

o   مبادرة جائزة كلية امللك فهد األمنية لعضو هيئة التدريس املتميز. 

o   مبادرة النظام اإللكرتوين للحضور واالنرصاف يف كلية امللك فهد األمنية.

o   مبادرة نظام املوارد البرشية يف إدارة التعليم بكلية امللك فهد األمنية. 

o   مبادرة جائزة الطالب املتميز يف كلية امللك فهد األمنية. 

o   مساعد مدرب يف معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1410هـ - 1411-هـ. 

o   مدير مكتبة امللك سلامن األمنية، بكلية امللك فهد األمنية، 1413هـ - 1416هـ. 

o   مساعد مدير إدارة العالقات العامة بكلية امللك فهد األمنية، 1416هـ - 1418هـ. 

o   مساعد مدير مكتب مدير عام الكلية، ومدير املكتب الرسي مبكتب املدير العام، 1418هـ - 1421هـ. 

o   سكرتري لجنة مدراء وقادة الكليات العسكرية، من عام 1419 - 1421هـ. ومن عام 1426هـ - 1433هـ. 

o   مدير قسم الندوات واملعارض مبركز الدراسات والبحوث بكلية امللك فهد األمنية، 1432هـ - 1433هـ. 

o   مدير مركز الدراسات والبحوث، بكلية امللك فهد األمنية، 1433هـ - 1441هـ. 

o   رئيس تحرير مجلة البحوث األمنية، 1433هـ - 1441هـ. 

o   رئيس اللجنة العلمية بكلية امللك فهد األمنية، 1433هـ - 1441هـ. 

o   عضو يف هيئة تحرير املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

o   عضو هيئة التدريس بقسم العلوم االجتامعية بكلية امللك فهد األمنية، 1413هـ - 1442هـ. 

o   عضو يف لجنة االعتامد األكادميية لربنامج املاجستري باملعهد العايل للدراسات األمنية. 

o   عضو مجلس قسم العلوم االجتامعية بكلية امللك فهد األمنية. 

o   عضو هيئة جائزة األمري نايف بن عبدالعزيز للبحوث األمنية ملجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

o   عضو يف الجمعية السعودية للمكتبات واملعلومات. 

o   عضو يف معهد اإلدارة القانونية، لندن، بريطانيا.

o   املشاركة يف مناقشة العديد من الرسائل العلمية يف املجال األمني. 

o   تحكيم البحوث العلمية يف مجال العلوم األمنية. 

o   املشاركة يف العديد من املؤمترات والندوات املتخصصة يف املجال األمني وتطوير القادة. 

الخبرات العلمية والوظيفية السابقة

المشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية ومناقشة الرسائل الجامعية 



o   اإلدارة التنظيمية واألمنية للحشود يف مواسم الحج والعمرة: دراسة توثيقية وتطبيقية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة (بحث).

o   قواعد املعلومات األمنية: دراسة تجربة كلية امللك فهد األمنية يف مرشوع املرصد األمني (بحث).

o   السعوديون واألمن: ببليوجرافية أمنية، 2013م (ببليوجرافية).

o   اإلنتاج الفكري األمني السعودي املنشور: دراسة ببليومرتية مع إنشاء نظام اسرتجاع ببليوجرايف، 2010م (كتاب).

o   انضامم الشباب لتنظيم داعش، األسباب، اآلليات، الحلول (بحث علمي تحت اإلجراء) (بحث).

o   مرشد الطلبة والسياح يف أمريكا الطبعة األوىل 2013م، الطبعة الثانية 2017م (كتاب).

o   الكشاف املوضوعي لنظام الكليات العسكرية والالئحة الداخلية يف اململكة العربية السعودية، 2006م (كشاف).

o   مكتبات الكليات العسكرية يف اململكة العربية السعودية: الواقع واملستقبل، 2006م (كتاب).

o    كشاف توصيات لجنة مدراء وقادة الكليات العسكرية، 1425هـ (كشاف).

o   كشاف مجلة البحوث العلمية من 1410هـ - 1427هـ.، 1428هـ. (ببليوجرافية).

o   ببليوجرافية الرسائل الجامعية والبحوث األمنية الطبعة األوىل، 1425هـ. (ببليوجرافية).

o    ببليوجرافية الرسائل الجامعية والبحوث األمنية الطبعة الثانية، 1427هـ. (ببليوجرافية).

o   مستخلصات لدراسات وبحوث وكتب أمنية، 1427هـ. (ببليوجرافية).

o   الفهرس األمني ملكتبة األمري سلامن األمنية، 1427هـ. (ببليوجرافية).

o   املشاركة يف إعداد قامئة رؤوس املوضوعات العربية/ معهد اإلدارة العامة/ الطبعة الثالثة (1993م).

o   عدد من املقاالت العلمية املنشورة يف الصحف السعودية. (مقاالت).

o   عدد من املقاالت العلمية املنشورة يف نرشة التسجيلة بالفهرس العريب املوحد. (مقاالت).

o   الدورة التأهيلية للضباط الجامعيني، كلية امللك فهد األمنية. 

o   دورة أساليب وطرق التدريس. 

o   دورة املظالت، وزارة الدفاع والطريان واملفتشية العامة، تبوك، مدرسة املظليني. 

o   دبلوم يف الحاسب اآليل التطبيقي ملدة عام. 

o   دورة الرماية التأسيسية. 

o   دورة يف اللغة انجليزية، ملدة ثالثة أشهر، يف أكادميية الفيصل العاملية، الرياض. 

o   دورة يف اللغة اإلنجليزية ملدة عام، يف ELS مبدينة أورالندو، أمريكا. 

o   دورة القيادة الدولية ILP، املنعقدة يف وكالة تطوير الرشطة الوطنية الربيطانية/ برامسهيل/ بريطانيا. 

o   دورة اإلدارة والقيادة، من CMI، املستوى السادس من معهد اإلدارة القانونية، بريطانيا. 

o   دورة التدريب عىل القيادة الرشطية واملهارات اإلدارية، أكادميية الرشطة الوطنية الرتكية مبدينة أنقرة.
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اإلسهامات العلمية (مؤلفات)

الدورات التدريبية

أخر تحديث: 29-12-2021


