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معرفة بسيطة
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الحصيلة العلمية

• درجـــــة المـــــاجســـــتير في «القـــــــانون الجنــــــائي» مملــــكة البحريـــن – الجـــــامعة الخـليجـــــية .2011

األطروحة بعنوان«:القواعد اإلجرائية لجرائم االنترنت».

• بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة  -أكاديمية شرطة دبي .2006

• دبلوم كــامبـــردج الدولي لمهارات تقنية المعلومات  -أكـــاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية -

معهد تدريب الضباط .2012

الترتيــب الوظيــفي والخبــرة الوظيـفية
• ضابط اقليمي متخصص في منظمة االنتربول – فرنسا ،ليون 2016-2013
طبيعة العمل:

حلقة الوصل بين دول اقليم الشرق االوسط وشمال افريقيا مع االدارات التخصصية في منظمة
االنتربول ودول االقاليم االخرى فيما يتعلق بخدمات االتصال الشرطي ،وخدمات قواعد البيانات

الشرطية ،واالسناد الميداني الشرطي ،والتدريب واالنماء ،والتواصل مع الشركاء االقليمين،
وتنظيم المؤتمرات وورش العمل واالجتماعات الدورية.

• ضابط مبــــــــاحث إدارة مكـــــافحة الجرائم االلكتـــرونية 2013-2011
• ضابط مباحث مخفر شرطة الشويخ الصناعية 2011-2008
• ضابط فرقة المهام الخاصة في إدارة مباحث العاصمة 2008 - 2007
• ضابط مباحث في إدارة مباحث العاصمة مخفر شرطة الروضة 2007
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• ضابط مباحث في اإلدارة العامة للمبـــــاحث الجنـــائية  -وزارة الداخلية  -دولة الكويت 2006
طبيعة العمل:

ضابط بحث وتحري في القضايا الجنائية الواقعة على األشخاص في تلك المناطق وضابط بحث وتحري

على األفعال المخالفة للقانون ،عملت على العديد من القضايا التي تجاوزت عدد 1800قضية خالل الفترة
من  2006إلى  2016وتم اصدار العديد من األحكام القضائية ضد مرتكبي تلك الجرائم الجنائية.

• مرشح ضابط  ،اكاديمية شرطة دبي  ,2006 - 2002دبي  -االمارات العربية المتحدة

المؤتمرات

• منظم عام المؤتمر االول لسلطات انفاذ القانون المعنيين بمكافحة الجرائم الماسة بالملكية
الفكرية واالتجار الغير مشروع ،دولة الكويت من  1-3يوليو .2015

• ممثل منظمة االنتربول في مؤتمر االمم المتحدة المعني باألمن السياحي المنعقد في جمهورية
مصر العربية ،القاهرة  -الفترة من  14الى  15سبتمبر .2014

• تنظيم مؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليين – دبي .2003

• مشارك في مؤتمر القوى اإلفتراضية العالمية ( )VGTحول مكافحة الجرائم الجنسية ضد األطفال
على شبكة االنترنت –دولة االمارات العربية المتحدة ( أبوظبي  13 – 11ديسمبر .) 2012

• مشارك في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي الثاني حول ضحايا الجريمة  5-3مايو .2004

• مشارك في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي الثالث حول الجوانب القانونية واألمنية لصناعة
السياحة 6-4ابريل .2006

• مشارك في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي العلمي حول الجوانب القانونية واألمنية للعمليات
االلكترونية  /26-28ابريل .2003

ورش العمل

• منظم عــــــام ورشة عمل لمالحقة المطلوبين الدوليين لدول اقليم الشرق االوســــــط وشمال
افريقيــــا والتـــــــــي تم عقدهـــا في منظمة الشـــــرطة الجنـــائية الدولية ،االنتربول ،فرنســـا  -ليون من
 13الى  17يناير .2014

• مشــــارك في ورشــــــة عمل مهـــــارات االشـراف الوظيـــفي والتي تم عقدها منظمة الشــرطة
الجنائية الدولية ،االنتربول – فرنسا ،ليون من  3الى 4يونيو .2014

• ممثل وفد دولة الكويت في ورشة عمل وزارة العدل االمريكية بعنوان “التحريــات و اســـتخدام
االدلة الرقمية” والتي تم عقدها في ملطا من  24الى  26يناير .2012

االجتماعــات

• منظم عام االجتماع العاشر لضباط االتصال لدول الشرق االوسط وشمال افريقيا واالجتماع الرابع
عشر لضباط االتصال في اسيا والمحيط الهادي والذي عقد في جمهورية الصين ،شــــانغ هاي من 1
الى  3ديسمبر .2015

• منظم عــــام االجتماع التــاسـع لضبـاط االتصال لدول الشــرق االوسط وشمـال افريقيـا واالجتمــــاع
الـ  13لضباط االتصـــال في اسيــا والمحيط الهـــــادي والذي عقد في طهران ،ايـــران من  9الى 11
يونيو .2014

• منظم اجتماع رؤساء المكاتب المركزية الوطنية للدول االعضــاء في منظمة االنتربول ،فرنســا،
ليـــون من  2الى  4ابريل 2014
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• منظم اجتــماع رؤســـاء اجهزة مكـــافحة المخدرات في اقليم الشــــرق الوسط وشـــمال افريقيـــا

ودول العبور والذي عقد في منظمة الشــــرطة الجنــائية الدولية ،ليون من  26 - 25فبراير .2014

• ممثل دولة الكويت في إجتماع منظمة االنتربول التشغيلي األول لمجموعة الخبراء بشأن الجرائم
اإللكترونية (سنغافورا  27 – 26سبتمبر .)2012

اللجـــــــــان

• ممثل منظمة االنتربول في لجنة االمم المتحدة لمكافحة االرهاب المكلفة بمراجعة قرارات مجلس

االمن ،في سلطنة عمان من  14-12ماي 2015

• عضو اللجنة الفنية لمشروع قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية بناء على القرار الوزارير قم 4416
لسنة  2012دولة الكويت – وزارة الداخلية

الدورات التدريبية والعلمية
• مدرب للبرنامج التدريبب الخاص لمركز اعداد القادة ،في وزارة الداخلية الكويتية  -بعنوان “مهارات

العمل الجماعي واعداد الفرق” من  12الى  16فبراير  2017فندق جميرا المسيلة

• دورة منظمة االنتربول التدريبية المختصة في ادارة االزمات ومهارات التفاوض المنعقدة في مقر
االنتربول فرنسا ،ليون فيس  6نوفمبر 2013

• بطالن اإلجراءات الجزائية – معهد الدراسات القضائية والقانونية من  17 – 13فبراير 2013

• العوامل الفنية فى التحقيقات الجنائية جامعة الكويت – كلية العلوم اإلجتماعية من 23 – 20
يناير 2013

• دبلوماسية القيادة بالذكاء العاطفي – جامعة الكويت – كلية العلوم االجتماعية – من  11إلى
15/3/2012

• الدورة التأسيسية الثالثون للترقية إلى رتبة نقيب – أكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية –

معهد تدريب الضباط – المعدل العام 92% :الترتيب :المركز األوال التقدير :امتياز 2011/2012

• دورة الجرائم االلكترونية – وزارة الداخلية قطاع شئون التعليم والتدريب ،اإلدارة العامة للتعليم
وللتدريب  10-6فبراير 2011

• دورة التفاوض األمني – وزارة الداخلية قطاع شئون التعليم والتدريب ،اإلدارة العامة للتدريب 10-
 14أكتوبر 2011

• دورة فورما ترين التدريبية الرابعة الخاصة بتقنيات التحقيق بشان المركبات اآللية المسروقة  -المنظمة
الدوليـــــة للشـــرطة الجنــــائية – االنتربـــول – المنعقدة في دمشـــق ،ســـورية  21-17مايو 2008

• دورة السكرتارية االلكترونية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  18-11نوفمبر 2007

• دورة الرماية التخصصية – القيادة العامة لشرطة دبي  -اإلدارة العامة ألمن الهيئات والمنشات
والطوارئ  21-17سبتمبر 2006

• مادة الحاسب اآللي – مشروع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعليم تكنولوجيا المعلومات,
دبي 2005-2004

المحاضرات
• منظم ومحاضر في الحلقة النقاشية الخاصة باالدارة العامة للجمارك – الكويت والتي دارت حول
“مكافحة التهريب واإلتجار غير المشروع”
نوفمبر2017/

• محاضر في الحلقة النقاشية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب  -قسم تكنولوجيا التعليم والتي دارت حول حقوق وواجبات مستخدمي وسائل التواصل

االجتماعي21-11-2017 .
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• محاضر في الدورة التدريبية “مهارات العمل الجماعي وبناء الفرق” المخصصة لمركز إعداد القادة
بوزارة الداخلية واألمانة العامة لمجلس الوزراء ،والتي عقدت من  12الى  16فبراير  2017الكويت.

• محاضر في اجتماع منظمة االنتربول السنوي لضباط االتصال في اقليم اوروبا بعنوان نشاطات

االدارة الفرعية في اقليم الشرق االوسط وشمال افريقيا في منظمة االنتربول .2015

• محاضر في اجتماع منظمة االنتربول السنوي لضباط االتصال في اقليم اوروبا بعنوان نشاطات

االدارة الفرعية في اقليم الشرق االوسط وشمال افريقيا في منظمة االنتربول .2014

• محاضر في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم االمنية  -مدرسة الشرطة،بعنوان “دور رجال الشرطة

في مواجهة الجرائم االلكترونية”  30نوفمبر .2011

نشاطات اخرى

• ضيف برنامج هاش تاق في قناة المجلس التلفزيونية الحكومية التابعة لمجلس االمة الكويتي،

استكماال لحديث الحلقة السابقة في موضوع “البتكوين عملة ام جريمة” واسباب انهيار العملة.
8-2-2018

• ضيف برنامج وقفة قانونية بإذاعة دولة الكويت في حلقة بعنوان “قانون المرور” بتاريخ
5-2-2017

• ضيف برنامج هاش تاق في قناة المجلس التلفزيونية الحكومية التابعة لمجلس االمة الكويتي ،وكان
موضوع الحلقة “البتكوين عملة ام جريمة”
21-12-2017

• متحدث في الحلقة النقاشية الخاصة ب “ليف يور ليجيند” في دولة الكويت.
9-10-2017

• مشــــارك مع فريق التطوير في شركة تيك أوفس في التحقيق الذي أجرته جريدة األنباء حول تطبيق

مريم في متجر األبل ستور وذلك بتاريخ
10-8-2017

• متحدث في ندوة “أثر التكنولوجيا على االسرة” المنعقدة في جمعية المحاميين الكويتية.
مايو 2017

• ضيف برنامج شباب اليوم بإذاعة دولة الكويت في ثالثة حلقات ،األولى كانت بعنوان “الجرائم

اإللكترونية والشباب” والثانية بعنوان “االنتربول والمطلوبين” والثالثة بعنوان “اإلعالنات عن طريق
وسائل التواصل االجتماعي”
20-22/4/2017

• ممثل منظمة االنتربول في زيارة تدقيق معاير الخدمة لجمهورية تونس من  8 – 6ابريل 2015

• رئيس فريق االنتربول لدعم التحقيقات الجنائية الزائر لدولة الكويت من  29ابريل الى  1مايو 2014
والذي اسفر عن اصدار اول نشرة تنبيهيه بنفسجية من دولة الكويت الى الدول االعضاء بخصوص
اسلوب اجرامي مستحدث.

• ممثل منظمة االنتربول في زيارة تدقيق معايير الخدمة في مكتب انتربول عمان  -المملكة االردنية
الهاشمية في  25نوفمبر .2013

• منسق بين منظمة االنتربول ودولة الكويت بخصوص اعتماد مذكرة تفاهم لجواز االنتربول وبطاقة

منظمة االنتربول الخاصة بتسهيل حركة انتقال رجال انفاذ القانون المعنيين في التعاون الدولي عبر
الدول االعضاء.
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https://www.linkedin.com/in/maljasem
http://maljasem.com/
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