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الوظقػة :عضو هقئة تدريس بؼسم اجلغرافقا ،كؾقة العؾوم اإلكساكقة ،جامعة املؾك خالد
الرتبة العؾؿقة :أستاذ مساعد

املؤهل العؾؿي
 دكتوراه يف العؾوم ادؽاكقة من قسم العؾوم ادؽاكقة ،كؾقة اهلـدشة والعؾوم بجامعة
كرتن  – Curtin University -بوالية غرب أشسالقا بتاريخ 3113/1/32م
ادوافق 1322/3/38هـ .وكاكت أضروحة الدكتوراه بعـوان:
" ."Evaluation of accessibility to tourist attractions
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 ماجستر يف اآلداب ختصص جغرافقا من قسم اجلغرافقا ،كؾقة اآلداب والعؾوم
اإلكساكقة بجامعة ادؾك عبدا لعزيز تؼدير ممتاز ( )3.62بتاريخ 1335/ 3/18هـ.
وكاكت الرشالة بعـوان " :اخلصائص الديؿوغرافقة لسؽان مـطؼة حائل :دراشة
حتؾقؾقة يف اجلغرافقا السؽاكقة".
 بؽالوريوس السبقة يف اآلداب ختصص جغرافقا ،كؾقة السبقة (أهبا) جامعة ادؾك
شعود تؼدير ممتاز ( )3.53بتاريخ 1318 /11 /37هـ.

الدورات التدريبقة
 حضور دورة االتصال الػعال ،عامدة التطوير األكاديؿي واجلودة ،جامعة ادؾك
خالد ،عام3114م.
 حضور دورة اشتخدام التؼـقات احلديثة يف التدريس اجلامعي ،مركز الـافع لؾتدريب
و االشتشارات ،ديب ،عام 3114م.
 حضور دورة إدارة ادخاضر  ،عامدة اجلودة والتطوير ،جامعة حائل ،عام 3112م.
 حضور دورة ختطقط مرشوعات التعؾقم اإللؽسوين ،عامدة اجلودة والتطوير ،جامعة
حائل ،عام 3112م.
 حضور دورة الـرش العؾؿي لؾبحوث العؾؿقة ،عامدة اجلودة والتطوير ،جامعة حائل،
عام 3112م.
 حضور دورة مفارات التدريس الػعال ،عامدة اجلودة والتطوير ،جامعة حائل /عام
3112م.
 حضور ورصة عؿل بعـوان " "English writing workshop for PhD students

بؿركز التعؾم ودعم الطالب بجامعة كرتن عام 3111م.
 حضور ورصة عؿل بعـوان " "An In-depth Look at Focus Groupsبؿؼر
الدراشات العؾقا بجامعة كرتن عام 3111م.
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" بادؽتبة ادركزيةGetting started with Endnote "  حضور ورصة عؿل بعـوان
.م3118 بجامعة كرتن عام
" بؽؾقةResearch methods for PhD Masters "  حضور ورصة عؿل بعـوان
.م3117 العؾوم الصحقة بجامعة كرتن عام
English Language "  اجتقاز بركامج التجسر األكاديؿي لؾغة االكجؾقزية

" بؼسم الؾغة االكجؾقزية والتوجقه السبوي بجامعة كرتن عامBridging Course
.م3115
" بؿركزTOFEL Preparation Program "  حضور دورة اإلعداد الختبار التوفل
.م3114 شفام لؾغة اإلكجؾقزية بحائل عام
 يف معفد مـاهلDirect English  اجتقاز ادرحؾة األوىل من الؾغة اإلكجؾقزية بزكامج
.م3113 حائل عام

األبحاث العؾؿقة


Al Kahtani, Saad Jubran H., Jianhong (Cecilia) Xia, Bert Veenendaaland,
Craig Caulfield, Michael Hughes. (2015) Building a conceptual framework
for determining individual differences of accessibility to tourist attractions,
Tourism Management Perspectives, Volume 16, October 2015, Pages 28-42,
ISSN 2211-9736.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973615000434



Al Kahtani, S. J. H., Xia, J. (C. ), & Veenendaal, B. (2013). Determining
Accessibility to Tourist Attractions. In C. Arrowsmith, C. Bellman, W.
Cartwright, S. Jones, & M. Shortis (Eds.), Progress in Geospatial Science
Research (pp. 168-182). Melbourne, Victoria: School of Mathematical and
Geospatial Sciences RMIT University.
http://catalogue.curtin.edu.au/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?&vid
=CUR_ALMA&docId=cur_digitool_dc197813



Al Kahtani, S. J. H., Xia, J. (C. ), & Veenendaal, B. (2011). Measuring
accessibility to tourist attractions. GSR 1 Symposium. Melbourne: RMIT
University.
http://catalogue.curtin.edu.au/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?&vid
=CUR_ALMA&docId=cur_digitool_dc171946
3

Al Kahtani, S. J. H., Xia, J. (C. ), & Veenendaal, B. (2009). Evaluating
methodologies that measure accessibility to tourist attractions. Proceedings of
the Surveying & Spatial Sciences Institute Biennial International Conference
(pp. 251-263).
http://www.silccenter.org/aigaion2/index.php/publications/show/2300



املفام اإلدارية والرتب العؾؿقة:
 عضو جلـة اجلداول واالختبارات بؼسم اجلغرافقا بؽؾقة العؾوم اإلكساكقة بجامعة
ادؾك خالد لؾعام اجلامعي 1326-1325هـ.
 عضو جلـة اخلطط و الرشائل و ادـاقشات العؾؿقة بؼسم اجلغرافقا بؽؾقة العؾوم
اإلكساكقة بجامعة ادؾك خالد لؾعام اجلامعي 1326-1325هـ.
 وكقل كؾقة اآلداب والػـون لؾشمون األكاديؿقة بؽؾقة اآلداب و الػـون بجامعة
حائل اعتبارا من 1323/2/11هـ حتى 1325/11/1هـ.
 عضو الؾجـة األكاديؿقة الدائؿة بجامعة حائل لؾعام اجلامعي 1324-1323هـ.
 عضو الؾجـة الدائؿة لؾؿعقدين وادحارضين بجامعة حائل لؾعام اجلامعي -1323
1324هـ حتى1325/11/1هـ.
 عضو الؾجـة الدائؿة لؾطالب ادتعثرين بجامعة حائل لؾعام اجلامعي -1324
1325هـ.
 أشتاذ مساعد بؼسم الدراشات االجتامعقة يف كؾقة اآلداب والػـون يف جامعة حائل
اعتبارا من 1322/5/3هـــ.
 حمارض بؼسم الدراشات االجتامعقة يف كؾقة اآلداب والػـون يف جامعة حائل اعتبارا
من 1335/ 3/33هـ إىل  1322 /5/1هـــ.
 معقد يف كؾقة ادعؾؿني يف حائل اعتبارا من 1331/4/18هـ إىل /33
1335/3هـ.
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 معؾم بوزارة السبقة والتعؾقم اعتبارا من  1331/11/7إىل 1331/4/18هـ
 مـسق قسم االجتامعقات لعام 1335هـ.
 ادرشف عذ جلـة االختبارات بؽؾقة ادعؾؿني يف حائل لؾػصل الدراد الثاين لعام
1331هـ.
 عضو يف جلـة تلديب الطالب بؽؾقة ادعؾؿني يف حائل لؾػصل الدراد الثاين لعام
1331هـ.
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