د .عبد الجليل بن علي بن عبد اهلل السيف
المعلومات الشخصية:

 تاريخ ومحل الميالد :جزيرة تاروت 3131هـ.
 الحالة االجتماعية :متزوج وله ثالثة أبناء.


العنوان الدائم :ص.ب 55555 .الرياض 33515

المؤهالت العلمية:

 دكتوراه إدارة سالمة المرور جامعة متشيجان استيت أمريكا 3791م.

 ماجستير إدارة سالمة المرور جامعة متشيجن استيت أمريكا 3737م.
 بكالوريوس القانون الجنائي جامعة متشيجان أمريكا 3731م.

الخبرات العملية:

 رئيس الشعبة الفنية اإلدارة العامة بالمرور 3175هـ.

 مدير اإلدارة الفنية اإلدارة العامة بالمرور 3173 – 3175هـ.
 المش ـ ــر الع ـ ــام دا ـ ــل م ـ ــدارس تعا ـ ــيم ي ـ ــادة الس ـ ــيارات اإلدارة العام ـ ــة ب ـ ــالمرور – 3137
3179هـ.

 خبير مروري ديوان و ازرة الخارجية 3179هـ.

 مدير دام اإلدارة العامة لاتنظيم والبرامج و ازرة الداخاية 3543 – 3179هـ.
 مدير دام االستقدام و ازرة الداخاية  3545 – 3543هـ.

 مدير دام اإلدارة العامة لاخدمات الطبية و ازرة الداخاية 3511 – 3545هـ.

عضوية المجالس و الجمعيات:


دضو مجاس الشورى.



دضو في هيئة السالمة الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية.



دضو في الجامعة األمريكية لتعايم سالمة المرور و يادة السيارات.



دضو في هيئة السالمة الوطنية في إنجات ار – روسيا.



دضو في اتحاد الطرق بسويس ار.



دضو في تنظيم الشرطة الدولية الجنائية بفرنسا.



دضو في اتحاد منظمة الشرطة الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية.



دضو في جمعية الو اية من حوادث الطرق في األردن.



دضو في مجاس الضمان الصحي التعاوني.

المؤتمرات و الندوات:



مؤتمر السالمة الوطنية في شيكاغو ممثالً لجامعة ميشيجن دام 3791م.

مؤتمر تركيا ممثالً المماكة رئيساً لاوفد دام 3795م.



مؤتمر المنظمة الدولية لابوليس في واشنطن بوالية كولورادو ممثالً المماكة دام 3795م.



تـم تكايفـه مــن بـا األمانــة العامـة لــدوا مجاـس التعـاون بعقــد نـدوات ومحاضـرات دـن مشــكالت



مــؤتمرات جمعيــة الســالمة الوطنيــة األمريكيــة والتــي تعقــد فــي العديــد مــن دوا العــالم – 3175



المؤتمر الدولي لحوادث المرور واألمانة في الدوا النامية بالقاهرة في مارس 3773م.



ندوة يادة صغار السن لاسيارات نشرت بمجاة األمن والحياة ددد  317صفر 3537هـ

المرور.

 3171هـ.



المشــاركة فــي إدــداد وتنفيــر المــؤتمر العــالمي لاجوانــب الصــحية لحـوادث المــرور دقــد بمستشــفل
وى األمن 3531هـ.

المؤلفات و األبحاث:



دراسات مقارنة لقضايا السير وأنظمة المرور في المماكة 3157هـ.

تطوير أساليب وتنظيم إدارة المرور

يدرس بكاية الماك فهد األمنية منر دام 3175هـ.



فن يادة السيارة بين المعرفة والتطبيق يدرس في مدارس تعايم القيادة.



بحث العواما النفسية وأثرها دال كفاءة السائق 3171هـ.



بحث تحايا إحصائي لعدد السيارات وحوادث المرور بالمماكة 3543هـ.



بحث أسباب ارتفاع ددد اإلصابات المرورية في مكة والمنطقة الشر ية 3549هـ.



بحث سالمة الطفا نشر في مجاة السالمة المرورية الجزء السادس 3534هـ.



بحث اإلحصاء المروري الد يق وتطوير نمارج الحوادث.



بحث المركبات وتاوث الهواء ودور التودية في الحد من التاوث.



بحث الحوادث المرورية واستن از



بحث حزام األمان  .نشر في العدد الخمسين من مجاة األمن.



ثروات الوطن 3531هـ.

بح ــث تط ــوير نم ــارج التحقي ــق ف ــي الحـ ـوادث المروري ــة ودوره ــا ف ــي تحقي ــق الس ــالمة المروري ــة

3531هـ.


بحث البدايات الحقيقية لمشكاة المرور وحس األمير ناي

المجال البحثي:


نشر في األمن دام 3537هـ.

بحوث ودراسات في أنظمة المرور ،والسالمة المرورية ،وفي اإلدارة الجنائية.

