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املؤهالت العلمية :
الشهادة الجامعية ـ بكالوريوس جغرافيا ـ كلية اآلداب ـ جامعة الملك سعود عام 1401هـ.

احلياة العملية :
ـ عضو مجلس الشورى اعتبارا ً من 1434/3/3هـ.
ـ مستشار خاصا ً لسمو أمير منطقة الرياض اعتبارا ً من 1433/1/1هـ.
ـ مدير عام المكتب الخاص لسمو أمير منطقة الرياض اعتبارا ً من 1426/8/3هـ.
ـ السكرتير الخاص لسمو أمير منطقة الرياض.
ـ مدير السكرتارية الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض.
ـ سكرتير اللجنة األمنية العليا بمنطقة الرياض.
ـ سكرتير ومدير مكتب الوكيل المساعد للشؤون األمنية.
 باحث قضايا بالشؤون األمنية.عضوية جمالس وجلان :
ـ سكرتير سمو رئيس الهيئة العامة الستقبال التبرعات للمجاهدين األفغان.
ـ سكرتير سمو رئيس اللجنة الخاصة لشؤون أفغانستان.
ـ عضو اللجنة المنظمة لمعرض الرياض بين األمس واليوم.
ـ عضو اللجنة المنظمة لمعرض الحرمين الشريفين.
ـ أمين عام اللجنة المدنية لالحتفاالت والمؤتمرات الرسمية بمنطقة الرياض.
ـ أمين عام اللجنة المدنية المنظمة لمؤتمر القمة العربي بالرياض.
ـ عضو اللجنة المدنية المنظمة لمؤتمر أوبيك بالرياض.
ـ أمين عام اللجنة المدنية المنظمة لمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض.
ـ رئيس اللجنة الفرعية لالحتفال بقصر الحكم بمناسبة االحتفال بالمئوية.
ـ المؤسس والمشرف على مجلة إمارة منطقة الرياض إلى نهاية عام 1432هـ.
ـ المؤسس والمشرف على موقع إمارة منطقة الرياض على الشبكة العنكبوتية.
ـ عضو مجلس إدارة جمعية األمير سلمان الخيرية بالرياض.
ـ عضو مؤسس مركز األمير سلمان للطوارئ بالرياض.
ـ عضو مؤسس الجمعية الخيرية بمدينة رماح.
ـ عضو لجنة التطوير وتنمية الموارد بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام (إنسان) بالرياض.
ـ عضو مجلس إدارة المسؤولية االجتماعية بالرياض حتى عام 1432هـ.

ـ عضو لجنة الشؤون األمنية في الدورة السادسة بمجلس الشورى.
ـ نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثامنة في الدورة السادسة في مجلس الشورى.
ـ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثامنة في الدورة السابعة والثامنة في مجلس الشورى.
ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار).
ـ رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى في دورته السابعة.
 رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى في دورته الثامنة.ـ عضو البرلمان العربي 1442هـ .
ـ عضو اللجنة السياسية واألمنية في البرلمان العربي .
الدورات التدريبية :
ـ دورة في التخطيط االستراتيجي.
ـ دورة في إدارة األزمات.
ـ دبلوم في اللغة اإلنجليزية.

األومسة وامليداليات :
ـ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى.
ـ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة.
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