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الهاتف

الوضع الحالي:
 مسجل لدراسة مرحلة الدكتوراه ابتدا ًء من سبتمبر 2016بجامعة أوكسفورد
بروكس ,أوكسفورد ,برٌطانٌا
العمل:
 منذ ٌناٌر  2015محاضر اإلدارة السٌاحٌة ,قسم السٌاحة واآلثار ,جامعة
جازان ,المملكة العربٌة السعودٌة
المهام داخل الجامعة
 2016 مقدم احتفاالت ومحاضرات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
 2016 رئٌس لجنة الترجمة بقسم السٌاحة واآلثار
 2016 رئٌس لجنة تطوٌر البرنامج الدراسً لتخصص اإلدارة السٌاحٌة
 2015 عضو لجنة الرصد والتدقٌق بالكلٌة
المهام خارج الجامعة:
 2016 عضو ممثلٌة محافظة صامطة بمجلس شباب منطقة جازان التابع
إلمارة المنطقة.
 2012 مؤسس الرابطة السعودٌة للطلبة السعودٌٌن المبتعثٌن فً المملكة
المتحدة (مبتعثون فً برٌطانٌا) ومدٌراً لها بٌن  2012و 2015م
الدورات التي قدمتها:
 دورة للطلبة بعنوان ( المستقبل الوظيفي ) وتهدف الدورة لتغٌٌر مفاهٌم
الطلبة عن الوظٌفة وتوسٌع مداركهم حول العمل الرٌادي الحر.
الجوائز والشهادات
 2016 جائزة عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية للمساهمة فً إنجاح
أنشطة الكلٌة

 2014 شهادة شكر وتقدير من النادي السعودي في بليموث للمساهمة فً
إنجاح أنشطة النادي
 2012 شهادة التميز في القيادة من جامعة بلٌموث نظراً لفوزي بالمركز
األول فً تحدي القٌادة الذي نظمته جامعة بلٌموث فً برٌطانٌا من بٌن 40
متسابقا ً
المقررات التي قمت بتدريسها:
 التنمٌة السٌاحٌة  -تشرٌعات وأنظمة السٌاحة الدولٌة  -اإلعالم والتروٌج
السٌاحً  -نصوص سٌاحٌة باللغة اإلنجلٌزٌة  -الموارد السٌاحٌة بالمملكة -
إدارة وتنظٌم الحشود  -السٌاحة فً المملكة  -السٌاحة البٌئٌة
التعليم:
 2014 جامعة بليموث ,بريطانيا
أكملت درجة الماجستٌر فً تخصص اإلدارة السٌاحٌة وحصلت على تقدٌر
جٌد جداً مع مرتبة الشرف  Meritوكانت رسالة الماجستٌر بعنوان :التنمٌة
السٌاحٌة المستدامة; دراسة آلثار السٌاحة على الوجهة السٌاحٌة :حالة
دراسٌة مدٌنة جدة.
 2013 جامعة بليموث ,بريطانيا
أكملت درجة البكالرٌوس فً إدارة السٌاحٌة الدولٌة وكان بحث التخرج
ٌتمحور حول :استشعار السكان آلثار السٌاحة على مدٌنة مكة المكرمة
المؤتمرات والدورات:
 16-12 ماٌو  2015المؤتمر األردني الدولي الثاني للسياحة والضيافة
 2014/09/27 حزمة دورات وورش عمل نظمتها جمعية الطلبة
السعوديين في المملكة المتحدة وقد تم عقدها فً مقر جامعة لندن لإلدارة
والعلوم السٌاسٌة  LSEبمدٌنة لندن:
 حٌاة البحث وطرٌق النجاح  40عاما ً أكادٌمٌا ً ,خالصة التجربة اإلبداع واالبتكار ,كٌف تنتج أكثر بموارد أقل قٌادة المراكز البحثٌة واالستفادة منها 2013/10/9 جامعة بليموث :مؤتمر عالمنا داً ,االستدامة فً الضٌافة
 2012 تحدي القيادة فائز بالمركز األول فً مسابقة تحدي القٌادة التً
نظمتها جامعة بلٌموث

اإلهتمامات البحثية:
 الشراكة بٌن القطاعٌن الحكومً والخاص فً التنمٌة السٌاحٌة
 التنمٌة السٌاحٌة المستدامة
 سٌاحة التراث الثقافً
 صورة الوجهة السٌاحٌة وتسوٌقها
 دول اإلعالم الجدٌد فً صناعة السٌاحة
المهارات والقدرات:
 مقدم ومحاضر ,خبٌر فً الكمبٌوتر ومستخدم جٌد لحزمة برامج األوفٌس,
متمرس فً استخدام برامج تحلٌل البٌانات الكمٌة مثل  SPSSومستخدم
مبتدئ لبرنامج  Nvivoلتحلٌل البٌانات النوعٌة ,قدرات بحثٌة عالٌة,
مهارات العمل الجماعً ,مهارات قٌادٌة وإدارٌة ,مهارات التواصل.
اللغات:
 اللغة اإلنجلٌزٌة هً لغة التعلٌم العالً بالنسبة لً ,أستخدمها منذ 2008م
وكنت مقٌما ً فً برٌطانٌا للدراسة لمدة تزٌد عن  6سنوات.
 اللغة العربٌة لغتً األم ,لدي دراٌة واسعة بقواعد اللغة وملم بالعدٌد من
أدبٌاتها ,أكتب عدداً من المنشورات بشكل دوري لزٌادة وعً المجتمع
بأهمٌة السٌاحة
 أحب تعلم اللغات ,الفرنسٌة واإلسبانٌة هً أولوٌاتً القادمة.

