
 

 فراس   بن   محمد   بن   منیع
  هاتف:   0555695960

Binmenea@gmail.com  :برید   الكتروني 

 
 األهداف:

 الحصول   على   خبرة   میدانیة   وعلمیة   في   مجال   السیاحة   والفندقة،   والتطویر   المهني   على   الصعید   الشخصي.
 

 المؤهالت   العلمیة:
 جامعة   جونسون   و   ویلز   –   الوالیات   المتحدة   األمریكیة   ،   والیة   بروفیدانس                                                                                                                                                                                                                                             2017-2016

 حاصل   على   درجة   الماجستیر :    إدارة   األعمال-   في   الضیافة
 

                     2007-2011 جامعة   الملك   سعود-   المملكة   العربیة   السعودیة
 حاصل   على   درجة   البكالوریوس:   كلیة   السیاحة   واآلثار   –   إدارة   فنادق

 

 الخبرة   العملیة:

                                           2012-   حتى   اآلن جامعة   الملك   سعود-   المملكة   العربیة   السعودیة،   الریاض
 عضو   هیئة   تدریس   في   كلیة   السیاحة   واآلثار   –   قسم   إدارة   الفنادق

 
 فندق   الفورسیزون-   المملكة   العربیة   السعودیة،   الریاض

                                                نوفمبر2010-   یولیو2011 تدریب   صیفي
 

                               یونیو   2009-   أغسطس   2009 فندق   اإلنتركونتینانتال-   المملكة   العربیة   السعودیة،   الریاض
  تدریب   صیفي

 
 الشهادات   األخرى:

                                          مایو   2017 دورة   إعداد   القادة-
                          مایو   2017 دورة   إدارة   مشاریع-
                          مایو   2017 دورة   إدارة   الجودة-
  دورة   إعداد   القادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مایو   2017-
 دورة      إدارة   العالقات   والشؤون   الدولیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             أبریل   2014-
 دورة   في   نظام   أوبرا   الفندقیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مایو   2011-
                                                                   مایو   2010دورة   الخدمة   السیاحیة   المتمیزة-
                                     أ بریل   2010دورة   فن   التعامل   مع   كبار   الشخصیات   في   المناسبات   الدولیة-

 
 األعمال   التطوعیة:

         مایو  2010 المشاركة   في   تنظیم   مؤتمر   التراث   اإلسالمي   األول   برعایة   خادم   الحرمین   الشریفین   الملك   عبداهللا   بن   عبدالعزیز   آل   سعود.-
       مارس   2010    المشاركة   في   تنظیم   ملتقى   السفر   والسیاحة   الثالث   (   مستشار   العالقات   العامة).-
         مایو  2009   المشاركة   في   تنظیم   ملتقى   السیاحة   والسفر   الثاني   (مشرف   العالقات   العامة)-

 
 المهارات   الشخصیة:

 قیادي   ومفاوض-
 حسن    إدارة   وتنظیم   الوقت-
  المرونة   في   التعامل-
 مهارة   مخاطبة   الجمهور-
 السرعة   في   إعداد   التقاریر   والخطابات-
  المهارات   التقنیة:   برامج   مایكروسوفت-

 
 اللغات:    العربیة   -   اإلنجلیزیة

mailto:fbinmenea01@wildcats.jwu.edu

