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 .محاسبة انتخصص

 .جامعة نجران، ية العموم اإلداريةكم مساعد،أستاذ  انعمم احلايل

يوليو  البريطانية،جامعة هال  محاسبة،دكتوراه في عمم الفمسفة تخصص    ادلؤهالت انعهمية
7102. 

   7101، يوليو سعود، بالرياضجامعة الممك ، ماجستير في العموم المحاسبية. 

   7112، جامعة الممك خالد بأبها، يوليو بةبكالوريوس محاس. 

  

 .Rodgers W. AND AL Fayi S. (2019). Ethical pathways of internal audit reporting lines نشر انعهمي ان

Accounting Forum; 43(2), 220-245.  

أستاذ مساعد                                                           اخلربات األكادميية
 وحتى الوقت الحالي. 7102سبتمبر 

 عة نجران، كمية العموم اإلدارية، قسم المحاسبة.جام

 
محاضر                                                              

 .7102وحتى أوقست  7100أغسطس 

 جامعة نجران، كمية العموم اإلدارية، قسم المحاسبة.

 
       مدرب                                                          

 .7100وحتى يوليو  7112يناير 

 المؤسسة العامة لمتدريب التقني والمهني، الكمية التقنية بالرياض.

  

 (وحتى الوقت الحاضر 7171يناير ) اإلداريةعميد كمية العموم   اخلربات انعمهية

                                           جامعة نجران، كمية العموم اإلدارية      

  اآلن( وحتى  7102جون ) وكيل كمية العموم اإلدارية لمشؤون األكاديمية
 جامعة نجران، كمية العموم اإلدارية

   (7171سبتمبر وحتى  7102يناير )رئيس قسم المحاسبة 

 جامعة نجران، كمية العموم اإلدارية، قسم المحاسبة                      

  يناير وحتى  7102)إبريل جران  ءة االنفاق بجامعة نرئيس فريق كفا
 (م7170

    (7102/  7102)رئيس لجنة دعم المبتعثين 

 
  ( 7112)مستشار مالي 

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

 
 (7112 وحتى ديسمبر 7112يناير ) مدير قسم الحسابات 

لتقني والمهني، مركز خدمة المجتمع والتدريب المؤسسة العامة لمتدريب ا
 المستمر بالرياض.

 
  (7112)محاسب 

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

 



  

 (7102سبتمبر ) وم عالي في التدريب عمى البحثدبم انشهادات انتذريبية

 (7102سبتمبر ا )والدراسات العميفي برامج البحث شهادة تدريس  

  

 .الجدد "دورة تأهيمية تربوية "دورة تأهيل المدربين  انذورات انتذريبية

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

 مراجعة بالهيئة السعودية لممحاسبين القانونيين الدورة  

  

التقارير المالية، المراجعة الداخمية، المعايير األخالقية، الحوكمة وأمن  االهتمامات انبحثية
 المعمومات.

  

 (وحتى الوقت الحالي 7102)عضو معهد المراجعين الداخميين  انعضىيات ادلهنية

  

 المغة العربية: المغة األساسية  جميزية: متقن.المغة اإلن ادلهارات انهغىية
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