
 االسم:

 عبدهللا صالح محمد الحمود.

 المهنة:

 رجل اعمال.

 المؤهالت العلمية:

  جامعة الرباط الوطني. –دكتوراه في الدراسات الجنائية واالمنية 

  بمرتبة الشرف االولى من جامعة االمام محمد بن سعود  –ماجستير علم االجتماع
 االسالمية.

  )دراسة باللغة اإلنجليزية من الجامعة  –)بكالوريوس إدارة اعمال تخصص نظم إدارية
 العربية المفتوحة.

  ) دراسة باللغة اإلنجليزية من  –)بكالوريوس إدارة اعمال تخصص نظم إدارية
 الجامعة البريطانية المفتوحة.

 المناصب:

 .)رئيس مجلس إدارة شركة اعمار المدن )متعددة األنشطة 

 يس مجلس امناء كلية الشرق العربي للدراسات العليا.رئ 

 والتدريبية: االنشــطة االكــاديمية

  لطلبة البكالوريوس. محاضر في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية تخصص علم اجتماع 

  محاضر في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تخصص مهارات التعلم الذاتي لطلبة السنة
 ية.التحضير

  محاضر في الجامعة العربية المفتوحة تخصص مهارات التعلم الذاتي لطلبة الدبلوم العالي مابعد
 الجامعي.

 بجامعة االمام محمد   نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية
 بن سعود.

 :مدرب معتمد لدى الجهات التالية 

 لتقني والمهني بالمملكة العربية السعودية.المؤسسة العامة للتدريب ا 

 DeBono Academy for Thinking Training 

 Global  Academy  for  Training  and  Development 

 لمنسوبي جهات حكومية.  تقديم دورات تدريبية 

 المؤلفات:



 اج سعوديين( كتاب بعنوان )المشكالت االجتماعية واالقتصادية للزوجات االجنبيات المقترنات بازو
 2012/  1433 –الناشر جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 .كتاب بعنوان )جرائم الشيكات المرتجعة في المملكة العربية السعودية( تحت الطبع 

 المشـــاركـات االجتـماعـية:

 .)عضو مؤسس الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية في الخارج )أواصر 

  رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية في الخارج )أواصر( في دورتها
 الثانية.

 .عضو مجلس إدارة لجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الملك فهد بالرياض في دورتها األولى 

  نائب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الملك فهد بالرياض في دورتها
 الثانية.

 .)عضو الجمعية الخيرية متالزمة داون )ديسكا 

 المشـاركـات االقتـصـادية:

 .ًممثل القطاع الخاص في مناقشة وتطوير التقارير الطبية الصادرة للعمالة الوافدة في الخارج سابقا 

 لمشاركة في اللجان السعودية المشتركة ذات التعاون الثنائي االقتصادي والفني.ا 

  عضواً لجنة الخدمات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للدورتين العاشرة والحادية عشر خالل
 هـ.1417هـ الى 1409الفترة من 

 رياض للدورتين العاشرة رئيس لجنة مكاتب االستقدام االهلية في الغرفة التجارية الصناعية بال
 هـ.1417هـ الى 1409والحادية عشر خالل الفترة من 

 .رئيس فريق عمل مشروع دمج مكاتب االستقدام األهلية في شركة مساهمة 

 المشـاركـات االعـالمـية:

  كاتب عمود اسبوعي في الشأنين االقتصادي واالجتماعي بجريدة الجزيرة منذ
 .هـ30/06/1427حتى  هـ 11/02/1421

  المشاركة في العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الطابع )اإلنساني
 .(واالجتماعي واالقتصادي واالعالمي

 ضيف في عدد من القنوات التلفزيونية والبرامج االذاعية. 

 عضو الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال. 

 

 


