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 السيرة الذاتية

      
 ناصر الدريويشبن : يعقوب سماال

 ، حي الشهداءالرياض: العنوان

  00966534190584 :رقم الهاتف

 yaqoub_86@hotmail.com :اإللكترونيالبريد 

 :التعليم

 07/2019( بدوام كامل، الخارجية الفلسفة )المراجعةدكتوراه في 

 (منح بتعديل بسيطال – 2.1)المعدل: جامعة قريفث، برزبن، أستراليا

 1/2016بحاث الدراسية في التجارة بدوام كامل، دبلوم عالي في األ

 (ممتاز – 6.67معدل: )جامعة قريفث، برزبن، أستراليا 

 7/2014بدوام كامل، التجارية بحاث في األ مواد

 ساعة( 30) ، كانبرا، أسترالياجامعة أستراليا الوطنية

 5/2013العلوم المحاسبية بدوام كامل، ماجستير في 

 (ممتاز – 4من  3.67المعدل: )جامعة تكساس أي اند ام، تكساس، الواليات المتحدة 

 1/2011شهادة اتمام برنامج اللغة بدوام كامل، 

 جامعة والية كولورادو، فورت كولنز، كولورادو، الواليات المتحدة

 5/2009في العلوم المحاسبية بدوام كامل،  بكالوريوس

 (جيد جدا  – 5من  4.29المعدل:) لرياض، المملكة العربية السعوديةسالمية، اإلمام محمد بن سعود اجامعة اإل

 (SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )، أحضر

 (CMEهيئة سوق المال ) –ئة التأهيلية ، اختبارات الهيأحضر

 الخبرة:

 حتى االن 2019منسق قسم المحاسبة في جامعة نجران، المملكة العربية السعودية منذ 

 8/2019حتى  1/2019منذ  ريةاداإل األكاديميةاألمريكية  المجلةفي ناقد أدبي 

 9/2018حتى  6/2018في جامعة قريفث، أستراليا منذ ( 1102AFE) القراراتمادة المحاسبة في اتخاذ  حاضر

 6/2018حتى  4/2018في جامعة قريفث، أستراليا منذ  (3102AFE) مادة المراجعة حاضر

 9/2017حتى  6/2017مادة المحاسبة في اتخاذ القرارات في جامعة قريفث، أستراليا منذ  حاضر

أستراليا في ورشة عمل عن "الطرق الكمية في تحليل البيانات" باللغة االنجليزية مع الملحقية الثقافية السعودية في  قدم

 2017جامعة كويزالند للتقنية في عام 

 حتى االن 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية منذ اقتصاديةكاتب اقتصادي في صحيفة 

 حتى االن 2009في جامعة نجران، المملكة العربية السعودية منذ  عضو هيئة تدريس

 2014حتى  2011هوكا، داالس، الواليات المتحدة منذ  في قسم المحاسبة في شركة دايركت عمل

 داالس، الواليات المتحدةمدينة رت في االموو عمالقة منها تارقتأمريكية تحليل مالي لعدة شركات  عمل
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 الدورات:

 ةشهادة تدريبية في "استخدام المصادر التعليمية المفتوحة في التعليم" من جامعة نجران، المملكة العربية السعودي

 شهادة تدريبية في "كيفية بناء بنوك األسئلة واالختبارات اإللكترونية" من جامعة نجران، المملكة العربية السعودية

 شهادة تدريبية في "تصميم محتوى تعليمي تفاعلي إلكتروني" من جامعة نجران، المملكة العربية السعودية

 من جامعة نجران، المملكة العربية السعودية لكترونية"معايير جودة المقررات اإلشهادة تدريبية في "

 وإدارة الفصول االفتراضية" من جامعة نجران، المملكة العربية السعودية إنشاءشهادة تدريبية في "

 شهادة تدريبية في "التوجهات الحديثة في التعليم االلكتروني" من جامعة نجران، المملكة العربية السعودية

 المقرر الدراسي" من جامعة نجران، المملكة العربية السعوديةوتقرير شهادة تدريبية في "توصيف 

 شهادة تدريبية في "مؤشرات األداء ومراقبة ضمان الجودة" من جامعة نجران، المملكة العربية السعودية

 شهادة تدريبية في "أنظمة تقييم أعضاء هيئة التدريس" من جامعة نجران، المملكة العربية السعودية

 معايير ضمان الجودة واالعتماد البرامجي" من جامعة نجران، المملكة العربية السعوديةدريبية في "شهادة ت

 ، جامعة قريفث، أسترالياالمحاسبة، المالية، واالقتصاد " التطوير المهني" من قسمتدريبية في  شهادة

 في مدينة اورالندو بيتش، فلوريدا، الواليات المتحدة " من أي أي أرواألكاديميةبحاث التجارية "األ في تدريبيةشهادة 

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية" من هيئة السوق المالية )تداول(واالداريةاالمور المالية شهادة تدريبية في "

 ة السعودية، الرياض، المملكة العربي" من شركة الخزف السعوديرالغي والتعامل معهارات التواصل مشهادة تدريبية في "

 :والجوائزالمنح 

 ، كانبرا، أستراليا2017على مكافأة التميز من الملحقية القافية السعودية في أستراليا في عام  حصل

 2017في  والنيوزلندية للمحاسبة، أستراليا في الجمعية األسترالية قريفث ومثل جامعةشح ور  

 أستراليا ، جامعة قريفث،2015لعام  األكاديميشهادة للتفوق  نحم  

 معة تكساس أي اند أم، الواليات المتحدة األمريكيةا، جة مرتبة الشرف من الدرجة الثانيةشهاد نحم  

  مام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، جامعة اإلرف من الدرجة الثانيةشهادة مرتبة الش نحم  

 المهارات:

 داتاستيرم، اوراستعامل مع قواعد البيانات مثل بلومبرق، لتقان اإ

 برنامج ستاتا ستخدامباقان التحليل الكمي )الرقمي( إت

 : القراءة، الكتابة، والتحدث بطالقةواالنجليزيةتقان اللغة العربية إ

 :والمؤتمراتاالبحاث بعض من 

, Materiality Misstatement Material of “RisksAlduraywish, Y., Monem, R., Boolaky, P. 

Accounting and  Client Firm Characteristics: Evidence from the U.K”, Level, and
th 03-finance association of Australia and New Zealand, Auckland, New Zealand (30

July, 2018). 
Alduraywish, Y., Monem, R., Boolaky, P. “Critical Audit Matters and Audit Liability: A 

systematic review of literature”, Proceedings of a conference on Economics Finance 

., 2018)May th25-(24 Hong Kong ,and Accounting (ICEFA) 

Alduraywish, Y., Monem, R., Boolaky, P. “Critical Audit Matters among U.K Listed Firms: 

Determinants and Effects on Investors and Audit Clients”, Accounting and finance 

.2017) ,June th30-association of Australia and New Zealand, Adelaide, Australia (28 

Alduraywish, Y., Kummer, T., Delaney, D. “Practices and determinants in sustainability 

reporting: Evidence from Saudi Arabia”, Proceedings of a conference held by 

Department of Accounting Finance and Economics, Griffith University, Nathan, 

.)May, 2016 th11-Australia (10 
 

 :والمهنيةاالجتماعية االنتماءات 
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 2017لعام افية السعودية في أستراليا ي السعودي التابع لي الملحقية الثقعضو في الناد

 ((AFAANZ والنيوزلندية للمحاسبةعضو في الجمعية األسترالية 

 (SOCPA) عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  


