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باكلوريوس " دراسات س ياس ية ودولية " جامعة املكل سعود
 1977م.
ماجس تري " فلسفة العلوم الس ياس ية " جامعة لكريمونت – الوالضت املتحـد اأمايككةـة
1982م.
ماجس تري " عمل الس ياسة " جامعـة واليـة فلوريـد احلكومةـة – الـوالضت املتحـد اأمايككةـة
1985م.

 دكتوراه " اأنظمة الس ياس ية املقارنـة " جامعـة واليـة فلوريـد احلكومةـة الـوالضت املتحـد
اأمايككةة 1985م.
عنوان رساةل ادلكتوراه
ادلور احلضاري للمؤسسات العسكايية يف دول العامل الثالث
احلايس الوطين السعودي كقضية دراس ية
The Modernization Role of Military Organization
Case Study
The Saudi Arabian National Guard

ثالثا:

التاريخ الوظيفي والمناصب اإلدارية:

التاريخ الوظيفي:
 oجندي ابحلايس الوطين السعودي 1395-1393هـ.
 oمعيد بقسم العلوم الس ياس ية 1408-1397هـ.
 oاس تاد مساعد بقسم العلوم الس ياس ية 1416 -1408هـ.
 oاس تاد مشارك بقسم العلوم الس ياس ية  1416حىت ا آأن.
 oعضو جملس الشوري خالل ادلورتني الايابعة واخلامسة .

(أ)

(ب) المناصب اإلدارية:
 وكيل لكية الانظمة والعلوم الس ياس ية ( العلوم االدارية سابقا ) 1415 -1411هـ.
 رائد النشاط العلمي والفين بلكية الانظمة والعلوم الس ياس ية 1411 -1410هـ.
 رئيس جلنة تنظمي الامتحاانت 1419 -1412هـ.
 مرشفا عيل قسم العلوم الس ياس ية ( الفصل الصيفي ) 1409هـ.
 معيد لكية الانظمة والعلوم الس ياس ية ابلنيابة ( الفصل الصيفي ) 1413هـ.
المشاركة في اللجان:

رابعا:














خامسا:

عضو اللجنة التحضريية للجمعية العمومةة للعلوم الس ياس ية 1408هـ.
عضو جلنة املعيدكن واملبتعثني بقسم العلوم الس ياس ية 1409هـ.
مقاير جلنة ادلراسات العليا بقسم العلوم الس ياس ية1409هـ.
عضو جلنة الندوات العلمية بقسم العلوم الس ياس ية  1409هـ.
عضو جلنة التأديب ابجلامعة 1415 -1411هـ.
رئيس جلنة املشالك الطالبية بلكية العلوم االدارية 1415 -1411هـ.
عضو جلنة تطبيق أليه النظام ادلرايس اجلديد ابجلامعة 1415 -1411هـ.
عضو جلنة ماياجعة العملية اأاكدميية ابجلامعة 1415 -1411هـ.
رئيس اللجنة الفنية لتطبيق ألية نظام اليوم ادلرايس بلكية العلوم االدارية
عضو جلنة االعداد واالرشاف عيل املسابقة الثقافةة الكربى ابجلامعة للعام اجلامعي 1414-1413هـ.
عضو جلنة ادلراسات العليا ابلقسم 1421هـ .ايل ا آأن .
عضو جلنة الكتب واملناجه ابلقسم  1422هـ حىت ا آأن
عضو جلنة احملارضات ابلقسم  -1411ايل ا آأن .
األبحاث العلمية:
أبحاث منشورة:
(أ)

 املؤسسات الس ياس ية كدوات للت منية،جمةل ادلراسات ادلولية 1989م.
 دراسة لتأصيل مفهوم الت منةـة :جمةل جامعة املكل سعود ،م  4العلوم االدارية (1412 )2هـ ص.573 -537 .

 البيــاانت اخلتامةــة للمالالــس الاعــيل دلول جملــس التعــاون اخلليجيــة  .دراســة ليــل مضــمون1995 .م.القــاهاي .
1995م .
 اجتاهات البحث يف رسائل العلوم الس ياس ية .جامعة االسكندرية 1993 .م.
 الاحتالل العايايق للكويت .دراسة احصائية ( .مشرتك) جامعة القاهاي 2000م.
 عضوية اململكة العايبية السعودية يف املـنظتت العامليـة واالقل ةيـة يف عهـد املـكل عبـدا لع كـ – دراسـة يف العقةـد
الس ياس ية ( .مشرتك )مقبول للنرش .مايك دراسات اخلليج واجل كاي العايبية :الكويت.
 املنظتت العاملية واالقل ةية – دراسة احصائية ( مشرتك )مقبول للنرش مبالاةل جامعة القاهاي ..
 املشالك احلدودية للمملكة العايبية السعودية ( حبث مقـدم للمـؤ اي ا ي عقـد عامعـة املـكل سـعود مبناسـ بة مـايور
عرشكن عاما عيل تويل خادم احلايمني الرشيفني احلمك )
(ب) أبحاث تحت اإلعداد:
 الظاهاي احل بية يف العامل.البعد الس يايس لظاهاي اخلصخصة.
املنظور الاساليم ملفهوم الت منية
كتاب مقدمة يف العلوم الس ياس ية
سادسا :كتب ومق االت منشورة:
-

" وقت لس يف اللكمة " نرش عام 2000م.
" واللكمة حدث " .نرش عام 2000م
كتاب التحليل الس يايس القةايس

استشارات:
سابعا:
مستشار غري متفايغ يف وزار التخطيط  1419 -1413هـ
مستشار غري متفايغ لنائب الايئيس العام لايعاية الش باب _ الايئاسة العامة لايعاية الش باب 1422هـ
اثمنا:

أعتل أخايى:
كــمي عــدد مــن البحــوث يف جمــةل ادلبلومــايس الصــادر عــن املعهــد ادلبلومــايس التــاب لــوزار اخلارجةــة
السعودية.
-

حممك دامئ دلي جمةل اخلليج لدلراسات الس ياس ية .

مناشط اعالمية
القةام مباياجعة و اعداد تقاركاي الدار املطبوعات يف وزار االعالم عن:
-:
أرب جمدلات واثئقةـة عـن اخلالفـات احلدوديـة يف
اجل كاي العايبية.
كتاب االرهاب
الس ياسة اخلارجةة الاردنية
ادلكن والفكاي يف خف الاستبداد.
مجموعة مقاالت منشور يف جاييد املسائية.
مشاراكت متفايقة يف جايائد اجل كاي – عاكظ – البالد وجمةل الاميمة.
اكتب معود أس بوعي يف جاييد اليوم
مجموعة من املشاراكت االذاعية والتلف يونية.
املشاركة يف املؤ اي العاملي مبايور عرشكن عاما عيل تويل خادم احلـايمني الرشـيفني مقاليـد احلـمك يف اململكـة
العايبية السعودية من خالل حبث عن " املشالك احلدودي يف عهد خادم احلايمني الرشيفني ".
املشاركة مبحارض عن حـوار احلضـارات يف النـدو الـق عقـداا جامعـة املـكل سـعود مبناسـ بة عـام اأ
املتحد للحوار بني احلضارات 1423هـ .
اعداد وتقدمي بايانمج " بيت العايب " الس يايس االذاعي خالل دور اذاعية اكمةل .
مناشط اثناء العمل في مجلس الشوري :

-

-

.

عضو جلنة الش ئون اخلارجةة مبالالس الشورى1426هـ
انئب ئيس جلنة الش ئون اخلارجةة مبالالس الشوري 1427هـ 1429 -ه

ممثل جملس الشوري يف الا اد الربملاين العاييب . 1428 -1426
رئيس جلنة الصداقة السابعة مبالالس الشورى 1429 -1427هـ
ممثل جملس الشورى يف ندو احلوار الاسرتاتيجي بني روس يا والعايب ( اس تنبول  :تايكيا )
رئيس جلنة الش ئون اخلارجةة مبالالس الشوري 1430 -1429هـ
ممثل جملس الشوري يف الا اد الربملاين الاس يوي 1430هـ 1433-

مناشط اخري ذات طبيعة خاصة :
بتنظ
ادار ندو " أزمة العقل العاييب " الق قامت ةها عتد ش ئون الطـالب عامعـة املـكل سـعود خـالل
العام اجلامعي 1413 -1412هـ.
عضو جلنة اختيار فكاي " أوباييت اجلنادرية " 1417هـ.
املشاركة يف حمارضات ندو العلوم االنسانية بلكية ادلراسات التطبيقةة يف اأعوام 1421 -1420هـ.
املشاركة يف املؤ اي العاملي مبايور عرشكن عاما عيل تويل خادم احلـايمني الرشـيفني مقاليـد احلـمك يف اململكـة
العايبية السعودية من خالل حبث عن " املشالك احلدودي يف عهد خادم احلايمني الرشيفني ".
القاء (  )64حمارض يف ندو " التحليل الس يايس " املعقود يف لكية العلـوم التطبيقةـة
جامعة املكل سعود.
االرشاف عيل عدد من رسائل املاجس تري املقدمة لقسم العلوم الس ياس ية كعضو ومكرشف .
رئيس ادلائاي الانتخابية العارش النتخاابت اجمللس البدلي مبدينة الايض .
عضو جملس الامناء عامعة دار العلوم  1427حق الان
عضو حممك جلائ املكل خادل بن عيد الع ك للنسخة الثانية
هذا ,,,

