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 بندر بن فهد آل فهيد د.
 م 10/10/0691:   تاريخ السيالد  **
 : متدوج ولجيو ) ولجان + بشتان ( الحالة االجتساعية  **
 " فمدفة الجؽدة الذاممة تخرص " لجكتؽراهالسؤىل العمسي : درجة ا **

 الخسالة " جؽدة الخجمات الدياحية "عشؽان 
 تجريبية متخررة في ةدور  14مؼ  عمى أكثخاصل ح **
 .( الدياحة اإللكتخونية –التدؽيق  – وسائل اإلعالم - التشسية -االستثسار –اإلدارة  - القيادة – الطيخان) 

 : والسيام  ** السشاصب
 .جامعة الجول العخبيةالعخبي لمدياحة بالسجمذ الؽزاري  -  رئيذ السشعسة العخبية لمدياحة .0
 BBKرئيذ السجمذ االستذاري السذتخك ما بيؼ السشعسة وبشغ البحخيؼ والكؽيت  .4
 .) رئيذ المجشة الؽطشية لمحج والعسخة والدياحة )الجورة الخابعة + الجورة الخامدة .3
 . رئيذ مجمذ إدارة األكاديسية العخبية لمدياحة  .1
 واستخاتيجية التجريب بالسشطقة العخبية.السذخف العام عمى خطط  .5
 السذخف العام عمى رؤية واستخاتيجية الدياحة العخبية بالسشعسة العخبية لمدياحة. .9
إنذاء صشاديق لمحج مؼ الفقخ والبطالة مؼ خالل تشسية بخنامج السذخف العام عمى  .0

 . العخبي ؽطؼسياحة مدتجامة في ال ايجادالسجتسعات السحمية و 
العام عمى التعاون العخبي في مجال الدياحة الجولية، بتكميف مؼ السجمذ الؽزاري السذخف  .8

 .العخبي لمدياحة في جامعة الجول العخبية
الدياحى  الستثسارالعخبية لسشتجيات العجيج مؼ السؤتسخات والالسذخف العام عمى تشعيػ  .6

 .لمدياحة يالعخب ري بتكميف السجمذ الؽزا
 اختيار عؽاصػ الدياحة العخبية.السذخف العام عمى بخنامج  .01
 السذخف العام عمى السمتقى العخبي لالستثسار الدياحي. .00
 السذخف العام عمى اصجار بطاقة الدائح العخبي. .04
 .السذخف العام عمى اصجار بطاقات ائتسان لمدائح العخبي .03
 السذخف العام عمى ممتقى األمؼ الدياحي. .01
بالسسمكة العخبية  يالتخاث الؽطشلمييئة العامة لمدياحة و  األعمى عزؽ السجمذ االستذاري  .05

 .في بجاية تأسيذ الييئة  الدعؽدية
  عزؽ لجشة التشديق العميا لمعسل العخبي السذتخك بجامعة الجول العخبية. .09
  .ت(عزؽ مجمذ أمشاء الجامعة األميخكية لمثقافة والتعميػ )بيخو  .00
 (.مخكد األميخ سمسان ألبحاث اإلعاقة )الخياض  -عزؽ مؤسذ  .08
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والتخاث  بالييئة العامة لمدياحة الدياحية لتشسية السؽارد البذخية السذخوع الؽطشيعزؽ  .06
 .في بجاية تأسيذ الييئة بالسسمكة العخبية الدعؽدية يالؽطش

 الخياض باالول  ممتقى التخاث العسخاني الؽطشيتشعيػ عزؽ مذارك في  .41
 بالسسمكة العخبية الدعؽدية. يالتخاث الؽطشالييئة العامة لمدياحة و                      

 عزؽ مشعسة الدياحة العالسية لييئة االمػ الستحجة ) لجشة الذخق االوسط (  .40
المجان والسجسؽعات في  يالتخاث الؽطششارك في بجاية تأسيذ الييئة العامة لمدياحة و  .44

تحت رعاية  والتعاون والتشديق فيسا بيؼ الييئة وكافة القطاعاتاالستذارية وورش العسل 
 . صاحب الدسؽ السمكي األميخ سمطان بؼ سمسان بؼ عبجالعديد رئيذ الييئة 

 عزؽ اتحاد الفخوسية الدؽداني. .43
 عزؽ اتحاد السقاولؽن العخب. .41
 عزؽ جسعية األطفال السعاقيؼ. .45
تيتػ بتشسية وتطؽيخ القطاع  ة عسلشارك وأشخف عمى أكثخ مؼ مائة مؤتسخ وممتقى وورش .49

 .عمى السدتؽى اإلقميسي والعالسي الدياحي
تبشى فكخة إقامة السمتقى العخبي لالستثسار الدياحي والحي استسخ بذكل دوري يتشقل بيؼ  .40

 الجول العخبية.
تبشى فكخة إقامة ممتقى األمؼ الدياحي العخبي بالتعاون مع مجمذ وزراء الجاخمية العخب  .48

 .وجامعة نايف العخبية لمعمؽم األمشية 
 تبشى فكخة اختيار عاصسة السرايف العخبية واختيخت أول مجيشة عخبية الطائف. .46
نؽاة لمدؽق تبشى فكخة إنذاء القخية العخبية عمى مدتؽى الؽطؼ العخبي والتي ستكؽن  .31

العخبية السذتخكة مؼ خالل الدياحة وتداىػ وتشسي السجتسعات السحمية مؼ خالل دعػ 
 الرشاعات التقميجية والتخاثية.

فعالية وميخجان سياحي بيؼ عؽاصػ الجول العخبية ابتجاًء مؼ  111أشخف عمى أكثخ مؼ  .30
ربيل وأ 1034م والسشامة 4104م ومدقط 4100والعقبة  4101اإلسكشجرية عام 

 . 4108والقجس  4100وأبيا  4109م وجبيل 4105م والذارقة 4101
تبشى فكخة إقامة أول ممتقى لجعػ الدياحة بالجول العخبية التي تأثخت في ظل العخوف  .34

الخاىشة وأقيػ أول ممتقى في مجيشة شخم الذيخ بسذاركة أصحاب الدسؽ والسعالي وزراء 
 الدياحة العخب وجامعة الجول العخبية.

تبشى فكخة دعػ الجول العخبية الشامية لكي تكؽن في مراف شقيقاتيا مؼ الجول العخبية  .33
الستقجمة سياحيًا وتعدز اقترادىا وذلغ مؼ خالل السدؽحات الدياحية وبخامج تشسؽية 

 متعجدة مؼ أىسيا التأىيل والتجريب والبشى التحتية وجحب االستثسارات ليا.
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ستثسار وكان االتفاق مع البشغ اإلسالمي لمتشسية ساىػ تبشى فكخة اصجار بؽالص لزسان اال .31
 وبذكل كبيخ في تطؽيخ االستثسارات العخبية وتشسيتيا.

تبشى فكخة تأسيذ السخكد العخبي لالترال والعالقات الجولية ومقخه دولة اإلمارات العخبية  .35
 الستحجة "دبي" وتخأسو لسجة خسذ سشؽات .

ذاركة في السعارض والسيخجانات الدياحية اإلقميسية ساىػ في تسكيؼ دولة فمدطيؼ مؼ الس .39
 والجولية وذلغ لتعديد سياحتيا وتثبيت ىؽيتيا وتاريخيا.

 وإقميسية ودولية دول عخبيةعجة في  يالدياحاالستثسار مؼ شخكات تأسيذ العجيج تبشى  .30
  لسشعسة العخبية لمدياحة لتشفيح استخاتيجية وأىجاف ا

 
 :بالقطاع الخاص مشاصب سابقة

 ** تقمج العجيج مؼ السشاصب فى القطاع الخاص داخل وخارج السسمكة .
 

 ** في مجال البحث العمسي:
سىىىالم تجىىىاه مفيىىىؽم اإل لتؽضىىىيحتبشىىىى فكىىىخة إقامىىىة أول ممتقىىىى بعشىىىؽان اإلسىىىالم والدىىىياحة  -

 العاصسة اليسشية صشعاء بخعاية فخامة رئيذ الجسيؽرية اليسشية.السمتقى بأقيػ  الدياحة
تبشىىى إقامىىة أول ممتقىىى يعشىىى باقترىىاديات الدىىياحة العخبيىىة الىىحي يدىىعى السىىتقطاب نخبىىة  -

لتقىجيػ البحىؽث والجراسىات متسيدة مؼ األسىاتحة واألكىاديسييؼ الستخررىيؼ فىي ىىحا السجىال 
 واقيػ أول ممتقى في عاصسة السرايف العخبية الطائف .حؽل االقتراديات الدياحية 

السفكىىىخيؼ والسىىىؤلفيؼ إلصىىىجار العجيىىىج مىىىؼ السؤلفىىىات عىىىؼ أشىىىخف وتىىىابع مىىىع العجيىىىج مىىىؼ  -
اقتراديات الدياحة في  الؽطؼ العخبىي وأىسيتيىا لتشسيىة ىىحا القطىاع لتكىؽن مخاجىع عمسيىة 

 يدتفيج مشيا الباحثؽن وطمبة الجامعات والسدتثسخيؼ والدائحيؼ بشفذ الؽقت.
 

 ومؼ أبخزىا: األوسسة والجؽائد اإلقميسية والجوليةحرل عمى العجيج مؼ   **
 دولة فمدطيؼ.االستحقاق والتسيد مؼ فخامة رئيذ وسام  -
 .سام الشيميؼ مؼ فخامة رئيذ جسيؽرية الدؽدانو  -
 السيجالية الحىبية مؼ الجسيؽرية اليسشية. -
لجههده في دعم وتطهير  الجامعة األميركية للتكنولوجيامنح الدكتهراه الفخرية من  -

 السياحة العربية
 العخبي لمعسل التطؽعي .وسام االتحاد  -
 عمى مدتؽى العالػ. 4118عام جائدة الدياحة الجولية  -
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مؼ  م4101 الحكيسة لمعامالؽشاح األرجؽاني ووسام االستحقاق لمقيادة حاصل عمى  -
 العخبية.الدياحة اكاديسية تتؽيج عمى السدتؽى العخبي لقيادتو الحكيسة لتطؽيخ 

 مفتاح مجيشة شخم الذيخ السرخية لتشسية وتطؽيخ الدياحة العخبية الييا .  -
مؼ عجة حكؽمات ومشعسات وقطاعات درع تقجيخًا و  ةشياد 411حاصل عمى أكثخ مؼ  -

لجوره الخيادي في السحافل اإلقميسية والجولية لسا قجمو مؼ دعػ لمدياحة عامة وخاصة 
 باالضافة لتكخيػ خاص مؼ عجة دول عالسية لسداىستو فى تعديد التعاون العخبى الجولى 

  القسػ:اجتساعات  يقام بتسثيل السشعسة العخبية لمدياحة ف **
 . العخبية عمى مدتؽى السمؽك ورؤساء الجول ػالقساجتساعات  -
 الجول.العخبية االفخيقية عمى مدتؽى ممؽك ورؤساء  ػاجتساعات القس -
 القسػ العخبية االقترادية واالجتساعية عمى مدتؽى السمؽك ورؤساء الجول.اجتساعات  -
 اجتساع القسة العخبية ودول امخيكا الالتيشية . -
 . اجتساعات وزراء الخارجية العخب في جامعة الجول العخبية  -
 اجتساعات وزراء الجاخمية العخب . -
 . تساعي لمجامعة العخبية واالجتساعات السجمذ االقترادي اج -
اجتساعات لجشة التشديق العميا لمعسل العخبي السذتخك بخئاسة معالي األميؼ العام لجامعة الجول  -

 العخبية.
 اجتساعات مشعسة الدياحة العالسية لييئة األمػ الستحجة. -

 القسػ:قخارات 
تحتاج الى ادراجيا بالقسػ قام بستابعة قخارات السجمذ الؽزارى العخبى لمدياحة والتى  -

 العخبية حيث أعتسج عجد مؼ القخارات التى تخجم وتجعػ مجمذ وزراء الدياحة العخب.
متابعة ادراج رؤية السسمكة العخبية الدعؽدية والسقجم مؼ الييئة العامة لمدياحة والتخاث  -

طاعى الؽطشى حؽل الخؤيا االستخاتيجية لتعديد وتفعيل العسل العخبى السذتخك بيؼ ق
الدياحة والثقافة فى الجول العخبية والسدمع عخضيا بالقسة التشسؽية واالقترادية 

 م  41/10/4106واالجتساعية فى بيخوت بتاريخ 
 تشفيح جسيع قخارات القسػ العخبية التي تخجم قطاع الدياحة ومؼ أىسيا:متابعة  -

 وإيجاد سياحة  بخامج الحج مؼ الفقخ والبطالة مؼ خالل تشسية السجتسعات السحمية
 .مدتجامة

 .بخامج التجريب والتأىيل ووضع خطة لتشفيح ذلغ مع كافة الجول العخبية 
 .استخاتيجية الدياحة العخبية ومتابعة تشفيحىا في إطار مجمذ وزراء الدياحة العخب 
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 :االتفاقيات
اتفاقية عمى السدتؽى اإلقميسي والعالسي لجعػ الدياحة العخبية ومؼ  05وقع أكثخ مؼ  -

 مجمذ وزراء الجاخمية العخب. 0     ابخزىا:
 جامعة نايف العخبية لمعمؽم األمشية.. 4            
 .والشقل البحخى  األكاديسية العخبية لمعمؽم والتكشؽلؽجيا. 3            
 مشعسة الدياحة العالسية لييئة األمػ الستحجة.. 1            
 لمتشسية. مجسؽعة البشغ اإلسالمي. 5            
 السخكد اإلسالمي الجولي لمسرالحة والتحكيػ.. 9            

 
 المقاءات الخسسية:

 مؼ ممؽك ورؤساء الجول العخبية والعالسية في مشاسبات عامة وخاصة. القاء عجد -
لقاء العجيج مؼ رؤساء الحكؽمات عمى السدتؽى اإلقميسي والعالسي لبحث وتشسية وتطؽيخ   -

 الدياحة العخبية البيشية والجولية.
لقاء عجدا مؼ وزراء الدياحة واالقتراد واالستثسار والجاخمية عمى السدتؽى االقميسى  -

 والعالسى بيجف تشسية وتطؽيخ الدياحة العخبية البيشية والجولية .


