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 السٌرة الذاتٌة

محمد بن دخٌل هللا بن سعٌد الشعابً الحارثً اللواء الدكتور  

، ثم االبتدائٌةبمدرسة موسى بن نصٌر  االبتدائٌةهـ بدأ دراسته 6831ولد بالطائف بحً الشهداء الشمالٌة عام 

هـ6141بثانوٌة الفٌصل وذلك عام  الثانوٌةواصل المرحلة المتوسطة بمتوسطة حطٌن، ثم اكمل المرحلة   

بعدها التحق بكلٌة الملك فهد االمنٌة لمدة ثالث سنوات وحصل فٌها على درجة البكالورٌوس فً العلوم االمنٌة 

هـ 3/6141/ 04بتارٌخ ممتاز بتقدٌر   

األمنً العسكري العمل مجال  

حث الجنائً حتى رتبة نقٌبالعمل بشرطة الطائف برتبة مالزم بأعمال التحقٌقات الجنائٌة والب -  

العمل مساعدا لمدٌر شعبة الحوادث بمرور الطائف برتبة نقٌب -  

العمل مدٌرا لمركز شرطة السر التابع لشرطة الطائف برتبة رائد -  

برتبة مقدم  النزهةالعمل مدٌرا لمركز شرطة  -  

عمل مدٌرا لمركز شرطة الحوٌة برتبة مقدم اٌضا  -  

عٌن مدٌرا لشرطة محافظة  تربة برتبة مقدم  -  

عٌن مدٌرا لشعبة الدراسات واالحصاء الجنائً بشرطة محافظة الطائف برتبة عقٌد  -  

عٌن مدٌرا للضبط االداري بشرطة محافظة الطائف برتبة عمٌد -  

عٌن مدٌرا للضبط الجنائً بشرطة محافظة الطائف برتبة عمٌد  -  

ة محافظة الطائف لشؤون االمن برتبة عمٌد عٌن مساعدا لمدٌر شرط -  

صدر قرار مدٌر االمن العام المبنً على توجٌه سمو وزٌر الداخلٌة بتعٌنه مدٌرا لشرطة محافظة الطائف برتبة  -

  عمٌد   

صدر قرار مدٌر االمن العام المبنً على توجٌه سمو وزٌر الداخلٌة بتعٌٌنه نائبا لمدٌر شرطة منطقة مكة  -

برتبة لواء المكرمة  

 

 

 



2 
 

 المؤهالت العلمٌة

  

حصل على درجة البكالورٌوس فً العلوم االمنٌة من كلٌة الملك فهد االمنٌة تخصص علوم امنٌة بتقدٌر  -

 ممتاز

حصل على درجة الماجستٌر من جامعة ناٌف العربٌة للعلوم االمنٌة فً تخصص السٌاسة الجنائٌة بقسم  -

 العدالة الجنائٌة بتقدٌر ممتاز وكانت الرسالة بعنوان 

) تبعٌة الدعوى المدنٌة للدعوى الجزائٌة دراسة تحلٌلٌة مقارنة ألنظمة وقوانٌن دول مجلس التعاون 

 الخلٌجً(

رجة الدكتوراه  من جامعة الملك عبد العزٌز بتقدٌر ممتاز من كلٌة االداب قسم التارٌخ حصل على د -

 تخصص التارٌخ الحدٌث وكانت االطروحة بعنوان

((6140-6831دول القرن االفرٌقً )موقف المملكة العربٌة السعودٌة تجاه قضاٌا )  

 الدورات والمشاركات واالوسمة والشهادات

:لدورات بالمجال االمنً منها على سبٌل المثال االلتحاق بالعدٌد من ا  

والقٌادة للقادة االمنٌٌن  المهارةدورة  -  

دورة التحقٌق الجنائً المتقدمة  لرجال الضبط الجنائً  -  

دورة البحث الجنائً واالنظمة الحدٌثة فً مجال البحث  -  

دورة نظام المطلوبٌن امنٌا وسهواة الوصول لهم  -  

االمنٌة  االمنً واالستراتٌجٌةدورة التخطٌط  -  

دورات تقنٌة بمركز المعلومات الوطنً  -  

حصل على العدٌد من االوسمة ومٌدالٌات التقدٌر والشهادات فً التمٌز فً العمل االمنً ومكافحة االرهاب  -

 واالداء الوظٌفً الممٌز والمشاركات االكادٌمٌة مع مختلف القطاعات

العمل االمنً االكادٌمٌة اثناء  المشاركات  

بمركز التدرٌب التابع لشرطة محافظة الطائف ثم بالعاصمة المقدسة  محاضرة -  

والدورات فً العدٌد من القطاعات العسكرٌة  المحاضراتالقاء العدٌد من  -  

 كالقاعدة الجوٌة والقوات البرٌة عن مفهوم األمن 

تعلٌم الطائف إلدارةعضوا فً المجلس العلمً التابع  -  
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وا فً لجنة االصالح التابعة لمحافظة الطائفعض -  

ففظة الطائالتابعة لمحا عضوا فً جمعٌة شباب الطائف المبدعٌن -  

نٌة فٌما ٌتعلق بالتعاون االمنًمتعاونا مع جامعة الطائف والكلٌة التق -  

 

  

 العمل الحالً 

العمل مساعدا لرئٌس المنظمة العربٌة للسٌاحة التابعة لجامعة الدول العربٌة واعمال لجنة التنسٌق العلٌا للعمل  -

 العربً المشترك بجامعة الدول العربٌة 

الخاصة فٌما ٌتعلق بالسائح العربً ضمن اعمال الجامعة العربٌةاالشراف على الملفات االمنٌة   -  

تحكٌم العربٌة التً ٌرأسها سمو االمٌر بندر بن سلمان بن عبد العزٌز مساعدا لرئٌس هٌئة ال -  

تقدٌم االستشارات لبعض المكاتب والمؤسسات الحكومٌة واألهلٌة فً مجال االختصاص  -  

مشاركات عربٌة فً بعض االنشطة على المستوى الشخصً -  

 

 

  

  

ا ان الحمد هلل وفً الختام نسأل هللا لنا ولكم التوفٌق والسداد وأخر دعوان

 رب العالمٌن
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