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 :السابقة العلمية االنشطة 

  اوخارجه جامعة االمام محمد بن سعودالمشاركة في العديد من اللجان العلمية داخل. 

 د من الندوات واللقاءات العلميةالمشاركة في العدي. 

  البحوث المقدمة للترقيات العلميةتحكيم العديد من. 

 ي المجالت العلميةلمقدمة للنشر فتحكيم العديد من البحوث ا. 

 التقنيةملك عبد العزيز للعلوم وتحكيم بعض المشاريع العلمية المقدمة لمدينة ال. 

 م العديد من الكتب المقدمة للطبعتحكي. 

 التعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. 

 ية.عضو في لجنة تأليف مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانوية بالمعاهد العلم 

 عضو هيئة تحرير كتاب منطقة الرياض الذي صدر بمناسبة االحتفال بمرور 

 مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية  

 عضو هيئة تحرير مجلة جامعة اإلمام للعلوم اإلنسانية 

 هجامعة االميرة نور الدكتوراه لطالباتات التخصصية لمرحلتي الماجستير وإلقاء المحاضر. 

 للعلوم األمنية،نايف العربية بجامعة لقاء المحاضرات التخصصية لطالب الماجستير إ 

 .كيفية مواجهتهاادر األخطار وفي مجال مص جامعة نايف للعلوم األمنية،   
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 العلمية التالية:الدكتوراه( في الجهات و )الماجستير على الرسائل العلمية افاإلشر

 اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 نايف العربية للعلوم األمنية جامعة. 

 نورةاألميرة  جامعة. 

  والدكتوراه فيالمشاركة في مناقشة العديد من الرسائل العلمية الماجستير 

 التالية:الجهات العلمية    

  اإلسالمية،جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 نورةاألميرة  جامعة. 

 جامعة الملك سعود. 
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