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 املؤهالت العلمية:
م(، 3391هـ/ 3131اململكة العربية السعودية ) –جامعة الرياض  –كلية التجارة، شعبة املحاسبة وإدارة األعمال  -درجة البكالوريوس -

 الشرف األولى. درجة

 م(.3391دة األمريكية )الواليات املتح –جامعة والية ميزوري  –كلية إدارة األعمال  –إدارة األعمال / محاسبة  -درجة املاجستير   -

التخصص الدقيق محاسبة  -م(3393الواليات املتحدة األمريكية ) –جامعة والية لويزيانا  –دكتوراه في املحاسبة  -درجة الدكتوراه  -

 مراجعة. -مالية

 هـ  3131املنح والجوائز: أستاذ منذ عام  -

 هـ (. 3133مكافأة نظير الحصول على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى )  -

 هـ (. 3141مكافأة التمييز ألعضاء هيئة التدريس ) -

 

 اإلنتاج العلمي:
في البنوك اإلسالمية: دراسة ميدانية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، العدد  ةأضواء على املحاسبة املالي -

 لفيصل [.م ] بحث مشترك مع د. عبدهللا بن محمد ا 3334، 39الثاني، املجلد 

نمطية تقارير مراجعي الحسابات ومدى التزامها باملتطلبات النظامية وأركان معايير التقارير : دراسة ميدانية لتقارير الشركات ذات  -

)  املسؤولية املحدودة في اململكة العربية السعودية ، مجلة العلوم اإلدارية ، كلية التجارة ببني سويف ، جامعة القاهرة ، العدد الخامس

 م، السنة الثالثة .3331يناير ( 

دراسة ميدانية ملعايير اختيار مراجع حسابات الشركات املساهمة في اململكة العربية السعودية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية،  -

 م. 3331كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد األول، املجلد الثاني والثالثون، مارس، 

جعة املالية: دراسة ميدانية للمحيط املنهي في اململكة العربية السعودية، مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، خصائص جودة املرا -

 الرياض، اململكة العربية السعودية.

معة امللك سعود دراسة فرضية لتحديد معالم مسؤولية املراجع القانوني في اململكة العربية السعودية ، مجلة كلية العلوم اإلدارية ، جا -

 ] بحث مشترك مع د. عبدهللا املنيف [. 393 – 333م ، صفحات  3391، املجلد العاشر، 

جامعة  –دراسة ميدانية لتحديد اثر التضخم على املؤشرات املحاسبية لقياس خطر االستثمارات، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية  -

 م ( 3399املجلد الرابع والعشرون لسنة )  –اإلسكندرية 

- An Empirical Study of the Impact on the Accounting Determined of Measures of Systematic Risk 

أسلوب مقترح لبناء معايير املحاسبة للبنوك التجارية في اململكة العربية السعودية، مجلة املحاسبة واإلدارة والتامين، كلية التجارة  -

 جامعة القاهرة.

ثر على تحديد أتعاب املراجع القانوني: دراسة ميدانية للشركات املساهمة في اململكة العربية السعودية، مجلة اإلدارة العوامل التي تؤ  -

 هـ.3143، محرم، 13العامة، معهد اإلدارة العامة، العدد 

وأركان معايير التقارير في اململكة دراسة ميدانية لنمطية تقارير مراجعي حسابات الشركات املساهمة ومدى التزامها باملتطلبات النظامية  -

 العربية السعودية.

 املحاسبة الضريبية والشركات الشرعية من الناحية النظرية والتطبيقية في اململكة العربية السعودية، باالشتراك مع د. عبدهللا املنيف، -

 هـ. 3141د. محمود عبد السالم، مطابع جامعة امللك سعود، جمادى الثانية 

ب املراجعة املالية في اململكة العربية السعودية: دراسة ميدانية للعوامل املؤثرة من وجهة نظر املراجعين القانونيين، مجلة تحديد أتعا -

 هـ[. 3131جامعة امللك سعود]العلوم اإلدارية، جمادى األولى 
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يدانية لتحديد مدى التزام الشركات املساهمة املعالجة املحاسبية لتكاليف برامج الحاسب اآللي في اململكة العربية السعودية: دراسة م -

في القطاع الصناعي باململكة العربية السعودية بمتطلبات معيار العرض واإلفصاح العام عند إعداد قوائمها املالية. مجلة البحوث 

 م. 3331اإلدارية، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، املجلد الثامن، 

زام البنوك التجارية باململكة العربية السعودية بمتطلبات معيار العرض واإلفصاح العام الصادرة من دراسة ميدانية لتحديد مدى الت -

مؤسسة النقد العربي السعودي عند إعدادها قوائمها املالية. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الثاني، املجلد الثالث 

 م. 3331والثالثون، سبتمبر

 هـ. 3141بة املالية ومعيار العرض واإلفصاح العام، وزارة التجارة، أهداف ومفاهيم املحاس -

 ,Accounting Theory and Policy" By Robert Bloom & Peter T, Elegers (Nملخص كتاب نظرية املحاسبة والسياسة املحاسبية  -

Y,New York Harcount Barce Jounnorich, Inc 1982)  

 .33م، ص 3391معة امللك سعود، املجلد العشر، مجلة كلية العلوم اإلدارية ، جا -

 مؤسسة النقد العربي السعودي . –املشاركة في إعداد معايير املحاسبة للبنوك السعودية  -

 املشاركة في إعداد معايير القياس املحاسبي، مشروعات معايير، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. -

 عودية للمحاسبين القانونيين منذ تأسيسها.إعداد جميع اختبارات زمالة الهيئة الس -

 معايير اختيار أعضاء لجان املراجعة ووظائفهم، بحث مقدم للنشر، باالشتراك مع د. عبدهللا املنيف. -

 

 املؤتمرات والندوات العلمية:

 م. 3391لسنوي عام م، عدا املؤتمر ا 3444 –م  3391عضو جمعية املحاسبة األمريكية وحضور جميع مؤتمراتها السنوية من عام  -

، 31433، 3143، 3139، 3141، 3143ندوة سبل تطوير املحاسبة في اململكة األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لألعوام  -

 هـ محاضر ومعلق. 3131

 هـ، محاضر. 3141املحاضر لتطوير الفاحص البنكي، مؤسسة النقد العربي السعودي،  شارك في عدة حلقات نقاش وإلقاء -

 شارك في مناقشة عدة بحوث لدبلوم الدراسات العليا، معهد اإلدارة العامة، ممتحن خارجي. -

 شارك في إلقاء محاضرات البرامج املختلفة، اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اململكة، محاضر. -

 ، ورقة عمل.3333ؤتمر املحاسبين الدوليين املنعقد بالبحرين عام شارك في م -

 م. ورقة عمل .3331شارك في مؤتمر املحاسبين الدوليين املنعقد ببيروت عام  -

 هـ. محاضر. 3131ندوة تحديد اتعب املراجع في اململكة، وزارة التجارة عام  -

 هـ في الرياض والدمام وجدة ، محاضر . 3131دية للمحاسبين القانونيين ، ندوة أضواء على مشاكل املراجعة في اململكة ، الهيئة السعو  -

 

 املناصب اإلدارية وعضوية اللجان:
 م وحتى اآلن.39/41/3431من  إدارة بنك البالد اعتباراس مجلس رئي -

 م وحتى اآلن.39/41/3434من  اعتباراببنك البالد رئيس اللجنة التنفيذية  -

 م.31/41/3434م وحتى 3443من  اعتبارااللجنة التنفيذية ببنك البالد عضو  -

 م.3443وحتى  3441من  عتباراالجنة املراجعة ببنك البالد عضو  -

 .للشرق االوسط وشمال افريقيا في مجلس األمناء لهيئة معايير املحاسبة الدولية )لندن(مندوب اململكة كعضو ممثل  -

 نائب رئيس اللجنة املالية في الجامعة. -

 ت.سنوا 34للمحاسبين القانونيين  الهيئة السعودية –رئيس لجنة معايير املحاسبة  -

 ى اآلن .وحت – 3131عضو لجنة الترقيات واملسابقات بالجامعة اعتبارا من عام  -

 هـ . 3131/  1/  34عضو اللجنة االبتدائية األولى ، مصلحة الزكاة والدخل ، وزارة املالية واالقتصاد الوطني ، اعتبارا من  -
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 هـ حتى اآلن. 3131زمالة الهيئة السعودية ملحاسبين القانونيين اعتبارا من  –عضو لجنة إعداد امتحانات للمحاسبة املالية  -

 مدير الجامعة لتمثيل الجامعة في ديوان املظالم عن القضايا املرفوعة ضد الجامعة. مكلف من قبل معالي -

 عضو لجنة املعادالت بوزارة التعليم العالي . -

 عضو مجلس إدارة هيئة املحاسبين القانونيين السعودية. -

 عضو مجلس األمناء لكلية سمو األمير سلطان األهلية . -

 ية بوزارة التعليم العالي .عضو لجنة تقييم برامج الكليات األهل -

 عضو املجلس العلمي بجامعة امللك سعود . -

 حتى اآلن. -هـ  3133مستشار غير متفرغ بوزارة الخارجية  -

 هـ . 3141ممثل الكلية عضو في مجلس إدارة خدمة املجتمع والتعليم املستمر  -

 هـ. 3133 – 3149، ومن  313،  1،  31،  1عضو هيئة تحرير مجلة العلوم اإلدارية  -

 عضو لجنة التطوير األكاديمي في الجامعة . -

 هـ. 3141 – 3141مستشار غير متفرغ لديوان املراقبة العامة  -

 مستشار إلعداد معايير املحاسبة واملراجعة في اململكة. -

 ستشارات (.) مدير عام اال         هـ 3141/  34/  9   -   3141/  34/  9رئيس قسم املحاسبة بكلية العلوم اإلدارية من  -

 هـ. 3143/  3149عضو مجلس كلية العلوم اإلدارية  -

 هـ. 3149/  33/  31 – 3141معار ملكتب الراشد للمحاسبة من  -

 هـ. 3149/  1/  1عضو اللجنة املالية بالجامعة من  -

 هـ. 3149/  9/  39عضو لجنة ميزانية املستشفيات الجامعية  -

 حاسبي واملالي املتخصص بمكتب الراشد للمحاسبة.مشارك في الدورات التدريبية ذا الطابع امل -

 هـ. 3131 – 3134عضو فريق العمل لإلشراف على إعداد مشروع الخطة الخمسية الخامسة للجامعة  -

 هـ . 3134،  3149منسق شؤون املعيدين في كلية العلوم اإلدارية عام  -

 هـ. 3134،  3149عضو لجنة اختيار املعيدين بالكلية عام  -

 هـ. 3141 – 3141الدراسات العليا بالكلية عام عضو لجنة  -

 م وحتى اآلن. 3391عضو جمعية املحاسبة األمريكية من عام  -

 هـ. 3141رئيس لجنة إعداد املاجستير لقسم املحاسبة  -

 هـ . 3141عضو لجنة وضع الضوابط واملعايير الخاصة بإنشاء لوحة شرف على مستوى الكلية  -

 هـ. 3149فيات في اململكة عضو فريق دراسة تكاليف املستش -

 هـ . 3149مقرر لجنة املناهج والكتب الدراسية بالقسم عام  -

 هـ. 3149مقرر لجنة تطوير املهنة بالقسم عام  -

 هـ. 3131 – 3131مستشار غير متفرغ بوزارة التجارة خالل الفترة من  -

 عضو لجنة املؤتمرات العملية بالقسم. -

 . عضو لجنة املعيدين واملبتعثين بالقسم -

 هـ . 3141عضو لجنة دراسة الصعوبات التي تواجه أقسام الطالبات  -

 منسق برنامج الدراسات العليا بالقسم . -

 مقرر لجنة الدراسات العليا بالقسم من عام. -

 اآلن.سنوات حتى  1الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  –رئيس لجنة االختبارات  -

 سنوات. 1والصناعية بالرياض ملدة  تجاريةالغرفة ال –املالية  األوراقرئيس لجنة  -

 والصناعية بالرياض. التجاريةالغرفة  –عضو لجنة االستثمار  -
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 سنوات. 34عضو في اللجان االبتدائية والزكوية ملدة  -

 .وزارة املالية –رئيس اللجنة الزكوية الضريبية  -

 (. 3114-3131الدورة الحالية )-عضو املجلس البلدي ملدينة الرياض -

 جلس أمناء جامعة األمير سلطان.عضو م -

 .من لجنة مراجعة لشركات مساهمة سعودية أكثر عضو في  -

 وحتى االن. 3441 نلالستشارات مشريك في شركة الحميد والنمر  -

 وحتى االن. 3449شريك في شركة بيت االستشارات الوطني )ترخيص هيئة سوق املال( من  -

 م.3449بيب الفخارية من عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلنتاج األنا -

 .وعاملي وإقليميةالت محلية جفي م بحثا علميا منشورة 39وله عدة مؤلفات  -

 ص. 994وله كتاب نظرية املحاسبة  من صحيفة سعودية أكثر في متخصص في املحاسبة واالستثمار كاتب  -

 


