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 .محاسبة التخصص

 .جامعة نجران، كلية العلوم اإلدارية ،مساعدأستاذ  العمل احلايل

 .2017يوليو  البريطانية،جامعة هال  محاسبة،دكتوراه في علم الفلسفة تخصص  املؤهالت العلمية

 .2010يوليو ، سعود، بالرياض، جامعة الملك 5من  4.32ماجستير في العلوم المحاسبية مع مرتبة الشرف بمعدل  

 .2003، جامعة الملك خالد بأبها، يوليو 5من  4.38بكالوريوس محاسبة مع مرتبة الشرف بمعدل  

 .وحتى الوقت الحالي 2017سبتمبر                                                          أستاذ مساعد  اخلربات األكادميية

 .م المحاسبةقس اإلدارية،جامعة نجران، كلية العلوم 

 .2017أوقست وحتى  2011محاضر                                                              أغسطس  

 .قسم المحاسبة اإلدارية،جامعة نجران، كلية العلوم 

 .2011وحتى يوليو  2009مدرب                                                                 يناير  

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الكلية التقنية بالرياض.

 مستشار غير متفرغ بإمارة منطقة نجران اخلربات العملية

 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية 

 وحتى الوقت الحالي 2018جامعة نجران، كلية العلوم اإلدارية                                 جون 

 رئيس قسم المحاسبة  

 وحتى الوقت الحالي. 2018ية، قسم المحاسبة                يناير جامعة نجران، كلية العلوم اإلدار

 2018/  2017رئيس لجنة دعم المبتعثين                                          لعام  

 .2008مستشار مالي                                                        لعام  

 والمهني، مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالرياض.المؤسسة العامة للتدريب التقني 

 .2007 ديسمبروحتى  2005مدير قسم الحسابات                                                 يناير  

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالرياض.

 .2004لعام                                                محاسب                 

 .المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالرياض

 2016دبلوم عالي في التدريب على البحث                                سبتمبر  الشهادات التدريبية

 2015مج البحث والدراسات العليا                  سبتمبر شهادة تدريس في برا 

 دورات مختلفة في التطوير والجودة والمراجعة الداخلية ومهارات اإللقاء. الدورات التدريبية

 ساعة. 50دورة تأهيل المدربين الجدد "دورة تأهيلية تربوية "مدتها  

 دورة في نظام األستاذ العام ونظام التسويات البنكية وإدارة النظام من الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي. 

 

 ساعة. 64ومدتها لسعودية للمحاسبين القانونيين ة بالهيئة ادورة مراجع

 

 

 

 

mailto:salem.ksa@gmail.com
mailto:smalfayi@nu.edu.sa


 

 عضو لجنة هيكلة كلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران. األعمال التطوعية والتعاونية

 أمين مجلس كلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران. 

 المستمر.ة المجتمع والتدريب عضو في لجنة إعداد الدليل اإلجرائي لمجلس خدم 

 عضو في لجنة إعداد الالئحة المالية لمجلس خدمة المجتمع والتدريب المستمر. 

 المشاركة في تسويق وتنسيق وتنفيذ برامج خدمة المجتمع. 

 
-2007-2006-2005مدة أربع سنوات )عضو في فريق العمل الخاص بإعداد ومراجعة ميزانيات مجلس خدمة المجتمع ل

 م(.2008

 العمل كمتطوع في األندية الطالبية في المملكة المتحدة خالل فترة االبتعاث.

 التقارير المالية، المراجعة الداخلية، المعايير األخالقية، الحوكمة وأمن المعلومات. االهتمامات البحثية

 .وحتى الوقت الحالي 2013ين          من عام عضو معهد المراجعين الداخلي العضويات املهنية

 القدرة على تحمل المسئولية، القيادة، التطوير، واتخاذ القرارات. املهارات املختلفة

 القدرة على البحث العلمي. 

 التميز في انجاز المهام مما أدى إلى الحصول على العديد من شهادات الشكر والتقدير.

 الحاسب اآللي والبرامج المحاسبية.األوفيس وبرامج  ي برامج خبرة ف املهارات احلاسوبية

 .(SPSS & Smart-PLS) القدرة على التعامل مع العديد من البرامج اإلحصائية 

 .اللغة األساسية العربية:اللغة      متقن. اإلنجليزية:اللغة  املهارات اللغوية

 املؤمترات العلمية
AL Fayi S. AND Rodgers W. Does the boundary span influence the ethical pathways 
of the CAE dealing with IT risk and Cybersecurity Issues? 40th EAA Annual Congress, 
Valencia, Spain, May 10th -12th, 2017. 

 
AL Fayi S. AND Rodgers W. The influence of the boundary span on the ethical 
pathways of the Chief Audit Executive. 27th Audit & Assurance3 Conference, London, 
UK, May 4th – 5th, 2017. 

 

AL Fayi S. AND Rodgers W. Does the boundary span of knowledge influence the 
ethical positions of the CAE reporting relationships? Cybersecurity Ethics: The 
Common Good and the Digital Commons as Justification Registers in Digital 
Governance, Surveillance and Security Conference. University of Hull, Hull, UK, 
October 20th -21st, 2016. 

 
AL Fayi S. AND Rodgers W. Ethical positions influencing boundary span between 
board/CEO and internal audit reporting. 38th EAA Annual Congress, Glasgow, UK, 
April, 28th – 30th 2015. 

 
AL Fayi S. AND Rodgers W. The Boundary Span of Knowledge between Internal Audit 
Reporting and Board/CEO. BAFA 2015 Annual Conference, Manchester, UK, March 
10th -12th, 2015. 

 AL Fayi S. AND Rodgers W. Internal audit dual-reporting relationships. 11th Workshop 
on Corporate Governance, ST Gallen, Switzerland, October 27th – 28th, 2014. 

 
AL Fayi S. AND Rodgers W. Does the boundary span influence the ethical pathways 
of the CAE dealing with IT risk and Cybersecurity Issues? 40th EAA Annual Congress, 
Valencia, Spain, May 10th -12th, 2017. 

 
AL Fayi S. AND Rodgers W. The influence of the boundary span on the ethical 
pathways of the Chief Audit Executive. 27th Audit & Assurance3 Conference, London, 
UK, May 4th – 5th, 2017. 

 النشر العلمي
Rodgers W. AND AL Fayi S. Ethical pathways of internal audit reporting lines. 
Accounting Forum, available Online.  

 

 


