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المؤهالت األكاديمية
✓ حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف االولى في إدارة الضيافة من جامعة تكساس تك في
الواليات المتحدة األمريكية  – 2016-عنوان الرسالة
THE EXAMINATION OF FACTORS INFLUENCING STUDENTS TOWARD CHOOSING
HOSPITALITY AS A MAJOR; THE CASE OF UNDERGRADUATE HOSPITALITY
STUDENTS

✓
✓
✓
✓

حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف االولى في إدارة األعمال بتخصص دقيق في الضيافة
والتسويق من جامعة جونسون آند ويلز في الواليات المتحدة األمريكية 2011-
حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف االولى في إدارة السياحة واألعمال من كلية األمير
سلطان للسياحة واإلدارة في المملكة العربية السعودية 2007 -
حاصل على دبلوم مع مرتبة الشرف االولى في ادارة السياحة والفنادق من كلية األمير سلطان للسياحة
والفندقة في المملكة العربية السعودية 2005 -
حاصل على الثانوية العامة بتقدير ممتاز من ثانوية علي بن أبي طالب في المملكة العربية السعودية -
1999

الخبرات العملية
✓
✓
✓
✓
✓

وكيل كلية المجتمع للشؤون األكاديمية من  2017الى اآلن
استاذ مساعد في قسم العلوم االدارية في كلية المجتمع في جامعة جازان من  2017الى اآلن
محاضر في قسم العلوم االدارية في كلية المجتمع من  2011الى 2017
مدير شؤون الطالب في كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة من  2007الى 2008
معيد في قسم الضيافة في كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة من  2007الى 2011

الدورات التدريبية
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

إدارة األغذية والمشروبات في فندق هيلتون جدة 2003-
إدارة الغرف فندق انتركونتيننتال جدة 2004-
إدارة الحجز والتذاكر في الخطوط السعودية ابها 2004-
إدارة المكاتب األمامية في فندق رمادا جدة 2005-
إدارة السفر والسياحة في وكالة الفرسان أبها 2006-
إدارة الفعاليات والمؤتمرات في قصر ابها 2007-
القيادة األكاديمية من مركز القيادة اإلبداعية في اسطنبول تركيا 2017-

عضوية اللجان والمجالس
✓ عضو وأمين مجلس كلية المجتمع 2017-
✓ عضو وأمين اللجنة االستشارية في كلية المجتمع 2017-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

عضو مجلس الهيئة التنفيذية لبنود االتفاقية بين جامعة جازان ووزارة العمل 2017-
عضو مجلس قسم العلوم اإلدارية في كلية المجتمع 2017-
نائب لرئيس اللجنة العليا للمناهج والخطط الدراسية بكلية المجتمع 2017-
نائب لرئيس اللجنة الدراسة الذاتية واالعتماد األكاديمي بكلية المجتمع 2017-
رئيس اللجنة الطالبية في كلية المجتمع 2017-
رئيس لجنة الجداول الدراسية في كلية المجتمع 2017-
رئيس لجنة االختبارات في كلية المجتمع 2017-
منسقا ً لمشاريع الطالب في مقرر المشروع في كلية المجتمع 2012-
رئيس لجنة صياغة رؤية لجوانب التطوير وتعزيز التدريب الميداني في كلية المجتمع 2012-
عضو لجنة االعتماد األكاديمي لكلية المجتمع 2012-
عضو لجنة الجداول الدراسية في كلية المجتمع 2012-
عضو مجلس كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة 2011-
عضو مجلس قسم الضيافة في كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة 2011-

الخبرات التطوعية
✓ رئيس النادي السعودي في جامعة تكساس تك في الواليات المتحدة األمريكية من  2014الى 2016
✓ المشرف االجتماعي في النادي السعودي في جامعة جونسون آند ويلز في الواليات المتحدة األمريكية
من  2009الى 2010
✓ المشرف الثقافي في فعالية اليوم السعودي المفتوح في جامعة جونسون آند ويلز في الواليات المتحدة
األمريكية 2010-

