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 املعلومات الشخصية

 فيصل عبد هللا ال يعالء: االسم

 . نجران16/03/1987 :تاريخ ومكان الميالد

  متزوجالحالة االجتماعية: 

 سعودي :الجنسية

 faalyala@nu.edu.sa :البريد اإللكتروني

 مبنى كلية الهندسة –الدور الثاني  315هـ رقم المكتب: 

 7128التحويلة: 

         

 اخلربات العلمية والعملية:
 .اآلن-2009معيد في قسم المحاسبة بكلية العلوم اإلدارية جامعة نجران. 

 

 

 :العلمية املؤهالت
 .2015ماجستير في المحاسبة مع مرتبة الشرف، جامعة سوانزي، بريطانيا ديسمبر  .1

 .2009محاسبة مع مرتبة الشرف، جامعة الملك خالد، أبها يوليو بكالوريوس  .2
 

 

 اخلربات التدريسية:
  إنجليزي( – )عربيالمحاسبة المالية. 

 2 محاسبة متوسطة. 

  2& 1 الحساباتمراجعة. 

  محاسبيةنظم معلومات. 

 طبيقات محاسبية باستخدام الحاسب االلي "تSMAAC ". 

 البحوث:

 "ممارسات المحاسبة اإلدارية، والحوادث المحتملة وتأثير األداء في المملكة العربية السعودية". 
 

 

 املؤمترات والندوات والدورات التدريبية:
 :املؤمترات 

  ،ارديف، كمؤتمر التنمية االقتصادية واالجتماعية التعليمية: أهمية استخدام القواعد األساسية للتعلم والتدريس

 .2015المملكة المتحدة، 



  

2 
  

 :الدورات التدريبية 
 "  8201"، نجران، المملكة العربية السعودية، إدارة سلوك الطالب وتحسين تعلمهمدورة. 

 "  2017 ،المملكة العربية السعودية ،مكة المكرمة "،المدربيندورة تدريب . 

 "  2017 ،المملكة العربية السعودية ،خميس مشيط "،المحاسبيدورة تدريبية في برنامج سماك. 

 "  2017األخطاء الشائعة في كتابة البحث"، نجران، المملكة العربية السعودية، دورة. 

 "  ،دورة معايير التعليم والتعلم في المتطلبات وفقا إلطار المؤهالت الوطنية"، نجران، المملكة العربية السعودية

2016. 

   " 2014السعودي األمريكي" نجران، المملكة العربية السعودية،  "، المعهدالشاملةاإلنجليزية  اللغةدورة.  

  ،2014" دورة قياس وتقييم مخرجات التعلم"، نجران، المملكة العربية السعودية.  

  ،2014" دورة وصف الدورات والتقارير وفقا إلطار المؤهالت الوطنية"، نجران، المملكة العربية السعودية.  

  معهد جامعة " تكساس  ،"اللغة اإلنجليزية"دورة إتمام برنامج& A M، الواليات المتحدة األمريكية،  ،تكساس

2013.  

  ،2010"دورة دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس األكاديمي"، نجران، المملكة العربية السعودية. 
 

 :اللغات
 .العربية: اللغة األم 

  :االجادة بطالقة اللغة اإلنجليزية تحدثاً وكتابة.اإلنجليزية 
 

 العضويات واللجان:
  اآلن. – 2019مشرف وحدة الخريجين بكلية العلوم اإلدارية، مساعد 

 2018-2016،مشرف وحدة متابعة الخريجين بكلية العلوم اإلدارية 

 االن.-5201،ن الجودة بكلية العلوم اإلداريةعضو فاعل في لجا 

 ( عضو في جمعية المحاسبين والمهنيين الماليين في مجال األعمال التجاريةIMA) 2015 . 
 

 

 واملكافآت: شهادات التقدير
  2015مرتبة الشرف الثانية في برنامج الماجستير في المحاسبة، جامعة سوانزي. 

  2015شهادة شكر من المكتب الثقافي السعودي في لندن للتميز األكاديمي من عام. 

  2012شهادة تقدير من البعثة الثقافية السعودية في الواليات المتحدة األمريكية. 

  2009مرتبة الشرف الثانية في برنامج البكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك خالد. 

 .شهادات شكر للتميز األكاديمي في جامعة الملك خالد 

 

 الربامج:
 ميكروسوفت أوفيس. )متقدم(برنامج ال 

 المحاسبة )متوسط(. سماك برنامج 


