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 التعليم:

 الفلسفة دكتوراه (Ph. D.) ، ،محاسبةCase Western Reserve University،  جامعة كيس ويسترن

 :)منشورة( عنوان األطروحة، 2010الواليات المتحدة األمريكية،  ،ريزرف

Accounting Theory: A Neglected Topic in Academic Accounting Research 

 المحاسبي األكاديميي البحث نظرية المحاسبة: موضوع مهمل ف

 :ومناقشة الرسالة على إلشرافاانطوت لجنة 
Professor Timothy Fogarty منصب نائب رئيس جمعية المحاسبة االمريكيةاللجنة، شغل  : رئيس (AAAللتعليم )  عام

 100، سبق وأن ُصنف من ضمن في قسم المحاسبةإلى عمله كأستاذ  باإلضافة ،2014-2017

هيئات تحرير عدد من المجالت في لمحاسبة األكثر كتابة ومساهمة فكريا، عضو باحث في ا

 المحاسبية.

Professor Gary Previts منصب رئيس جمعية المحاسبة االمريكية : شغل (AAA)  ته مجلة ، صنف  2007/2008عام

AccountingToday  استاذ في قسم شخص من أصحاب التأثير في المحاسبة 100من ضمن .

باحث في المحاسبة األكثر كتابة ومساهمة فكريا،  100، سبق وأن ُصنف من ضمن حاسبةالم

أعمال أكاديمية منشورة في الفكر  ( وعدةAccounting Regulation)ِ محرر مجلة محاسبية

 المحاسبي. 

Professor Larry Parker : لـالسابق  ، الرئيسمدير سابق لبرنامج الماجستير في المحاسبة ،سابقا س قسم المحاسبةرئي 

Ohio Region Meeting – American Accounting Association ، :استاذحاليا 

 ، حاليا أستاذ متقاعد.في قسم المحاسبةمتقاعد 

Professor Claudia Coulton استاذة متميزةالخارجي،  : الممتحن (Distinguished Professor)  س طرق البحث ، تدر

، Mandalفي كلية امج الدكتوراه، ( في برنQuantitative Research Methodsالكمية )

he Tمركز   وتدير باالشتراكوتشرف ، Case Western Reserve Universityجامعة

Center on Urban Poverty and Community Development. 

 ريزيرف جامعة كيس ويسترن محاسبة، ، العلوم ماجستيرCase Western Reserve University، 

 3.79/4 متفوق.، 2004الواليات المتحدة األمريكية، 

 .المالية وفحصها ر: التقاريتركيز -

 وماليه كبنو (:تخصص مساند )فرعي  -

 4.51/5 .، األول على الدفعةمتفوق ،1998الملك سعود  جامعةمحاسبة،  ،بكالوريوس. 

 :)اللغة االنجليزية( تعليم في مجال غير المحاسبة

  University of California- Berkeley بيركلي(: معهد اللغة االنجليزية، -)جامعة كاليفورنيا

California ،Berkeley ،USA: 

- English Skills for University Studies ،30/7/2001م.16/8/2001 -م 

- Intensive comprehensive English ،22/8/2001م.19/10/2001-م 

  ELS- Cleveland/ Case Western Reserve University معهد إي إل إس فرع جامعة كيس( ،

 م.14/7/2001 -مCleveland ،Ohio ،USA ،1/1/2001 ويسترن ريزيرف(،
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  :وتشريفتكريم 

 Beta Gamma Sigma  ترشيح من جامعةCase Western Reserve University.  

 2005 تحدة األمريكية، الواليات المللتفوق العلمي )سفير المملكة في واشنطن( جائزة األمير بندر بن سلطان. 

  المحاسبة ــ في كلية اجستير مجائزة مدير برنامجWeatherhead  بجامعةCase Western Reserve 

University  2004 ، الواليات المتحدة األمريكية  للتفوق العلميــ. 

  2009-2001العربية السعودية عن طريق جامعة الملك سعود من  المملكةبعثة من حكومة. 

 1998من مدير جامعة الملك سعود  الثانيةلشرف مرتبة ا. 

  1998المركز األول على مستوى طالب قسم المحاسبة في مرحلة البكالوريوس. 

  1995للتفوق العلمي  الشرقيةجائزة االمير محمد بن فهد أمير المنطقة. 

  واالجتماعية م اإلدارية الثانوية العامة لقسم العلو امتحانات والشمالية فيالمركز األول على مركز الشرقية

1994 

 تعليم بمحافظة حفر الباطن، وزارة المعارف الوقين، صادر عن قسم توجيه الطالب وارشادهم، ادارة فتدليل الم

 هـ. 1414)التعليم حالياً(، المملكة العربية السعودية، 

 :أكاديمية جوائز

 2007ام جائزة الملحقية السعودية في واشنطن لتقديم بحث في مؤتمر علمي ع. 

  (هذا البحث باالشتراك) 2006جائزة الملحقية السعودية في واشنطن لتقديم بحث في مؤتمر علمي عام. 

  2005جائزة الملحقية السعودية في واشنطن لتقديم بحث في مؤتمر علمي عام. 
 :وإشادةشكر وتقدير 

  ،م.12/2/2020درع من نادي المحاسبة في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود 

 درع من االستاذة مها الفورزان صاحبة مبادرة "ديوانية المحاسبة" التطوعية، لقاء مشاركتنا في "ديوانية المحاسبة- 

 م.26/9/2019"، 2

  ،م.10/4/2019درع من عميد كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود بمناسبة الترقية ألستاذ مشارك 

 لمحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجية ا خطاب شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لهيئةGCCAAO  لقاء

 التدريب والتعليم المستمر. تطويرنا برنامج

  ( بجامعة األميرة نورة، لجهودنا د سمر بنت محمد السقاف) وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية المكلفةرسالة بريدية من

 م.  15/11/2017في تحكيم خطة البكالوريوس تخصص المحاسبة، 

  في  العلمية لبرنامج البكالوريوس لتخصص المحاسبة رئيس اللجنة علي بن عوض الشهريرسالة بريدية من األستاذ

العربية السعودية، على مشاركتنا اللجنة في تطوير برنامج  المؤسسة العامة للتدريب المهني والتدريب التقني، المملكة

 وريوس تخصص المحاسبة.الدبلوم لتخصص المحاسبة، ووضع برنامج البكال

  قمنا به خالل زيارات فرق  لقاء ما بجامعة الملكخطاب شكر من وكيل الكلية للتطوير والجودة في كلية ادارة األعمال

 (. NCAAAاالعتماد األكاديمي وبخاصة الهنيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي )

 لسنة التحضرية، جامعة الملك سعود، للمشاركة بجلسة خطاب شكر من مشرف قسم تطوير مهارات الذات، عمادة ا

بعمادة  والمحاضر West Virginia ( كجزء من دراسة طالب الدكتورة بجامعةfocus groupالعصف الذهني )

  .تطوير برنامج السنة التحضيرية في جامعة الملك سعودحول عطية الغامدي السنة التحضرية 

 ل لخدمات مشركة تكاالمدير التنفيذي لخالد الغنيم، تنفيذيين، الدكتور يس مجلس المديرين الخطاب شكر من رئ

 م. 17/5/2015 الموافق هـ 28/7/1436 ، إلشارة أحد الطالب السابقين بأننا أحد من أث ر به،األعمال

 Jim Staihar, Department of Accounting and Information Assurance, University of Maryland, 

for discussing a paper at the Mid-Atlantic Meeting April 18-20, 2013, Parsippany, New 

Jersey U.S.A.      

 من  درعInstitute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) 2014 

 من  درعInstitute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) 2013 

  2013قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود أكتوبر  نادي المحاسبة فيطالب شكر من 

  2012نادي المحاسبة في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود طالب شكر من 

  2011نادي المحاسبة في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود طالب شكر من 

 2010سبة بجامعة الملك سعود نادي المحاسبة في قسم المحا طالب شكر من 
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 يناير، مارس،  لحقية السعودية في واشنطن على األداء الدراسي أثناء دراسة اللغة االنجليزية )شهرالم شكر وتقدير من

 .(2001 يونيو من عام

  ،م 12/6/1885شكر وتقدير من إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، وزارة التعليم )المعارف سابقاً(، للتفوق الدراسي

 هــ(.  14/6/1416)

 البحثية االهتمامات: 
 الدولية  معايير التقارير المالي(IFRS) 

 الخارجي مفهوم استقالل المراجع 

  نظريات المنشأة ومدى تأثيرها على الفكر المحاسبيرية وفلسفة المحاسبة، ظن المحاسبي:تطور الفكر، 

 سبي تأثيرها على الفكر المحاتأثرها ووحياة االفراد ومدى  تي تحكم التجمعات البشريةاألنظمة االقتصادية ال

  طبيعة ودور المحاسبة عبر الحضارات والمجتمعات اإلنسانية. المحاسبة:تاريخ 

 ومناهج البحث للمحاسبة  مالئمة طرقمدى  المعرفة:رية نظ 

 ومؤسسات أكاديمية علميةمجالت  مساهمات في: 
 ( محّكم ضيفguest reviewer)  لمجلةInternational Accounting Journal  بناء على دعوة

 س التحرير.من رئي

 من  دعوةEuropean Accounting Association ل( كتابة ملخص ومراجعةreview) كتابل:  
Understanding Mattessich and Ijiri: A Study of Accounting Thought 

  محكم لمجلةManagerail Auditing Journal (Caltivate Analytics; Scopsu; ABDC; 

ABC) Emeral journal 

 ة تحريرعضو هيئ International Journal of Critical Accounting (IJCA) 

 محّكم (Scopus indexed journal) International Journal of Emerging Markets 

  لمحّكم( لجمعية األمريكية للمحاسبةAmerican Accounting Association.) 

  محكمINTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE (IJMS) 

  محّكم International Journal of Economics and Accounting (IJEA) 

  تحرير،عضو هيئة (JQM)  Journal of Quantitative Methods 

 مجلة جامعة الملك سعود )العلوم اإلدارية( ،محّكم 

  ،مجلة اإلدارة العامةمحّكم. 

  ،معية العلمية الج ،م2018أبريل 19-18هـ، و1439شعبان  3-2ملتقى قسمة التركات، والمنعقد في محّكم

 ، جامعة اإلمام محم بن سعود اإلسالمية. ) قضاء)القضائية السعودية 

  لم يتم  ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.أم القرىجامعة  مي محكمالالعالبحث عمادة من  راالختبا

 ارسال اعمال للتحكيم بعد

  ،نشرة نصف سنوية تصدر عن هيئة ، اسبة والمراجعة في الخليجمجلة المحاالشتراك بتحرير مجلة مهنية

 م.2016 المحاسبة والمراجعة لدول مجلس تعاون الخليج العربية،

 العلمي:إلنتاج ا 
 منشورة:دكتوراه  أطروحة-1

 Al-Adeem, Khalid R.. and Fogarty, Timothy J. (2010). “Accounting theory: A 

neglected topic in academic accounting research.” LAP LAMBERT Academic 

Publishing AG & Co. KG Theodor-Heuss-Ring 26, 50668 Köln, Germany.  

 كتب: -2

 عمادة البحث العلمي (،2020)، تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي )الفكري/النظري( للمحاسبة المالية 

 عودية، تحت النشر.، جامعة الملك سعود، المملكة العربية الس)تمويل وناشر(

 ة  .(2020) (.تبيان ونقد المنهج التجريبي في العلوم االجتماعية )اإلنسانية/السلوكية مؤسَّسة ُعلوم األُمَّ

 ة.الثقافيَّ  لالستثمارات

 )(، دار المتنبئ، المملكة 2019)، نظم المعلومات المحاسبية: )األهمية، األهداف، المفاهيم، والتطبيقات

  العربية السعودية. 
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 فصل في كتاب: -3

 Al-Adeem, K. R., Mary B. Curtis, M. B and Murtuza, A. (in press). HUMAN 

ACCOUNTABILITY & DIVINE GRACE IN THE QUR’AN PERCEIVED 

THROUGH AN ACCOUNTING PERSPECTIVE. In Eileen Z. Taylor and Paul 

F. Williams (eds.). Routledge Companion to Accounting Ethics. 

 مقاالت في جمعيات مهنية دولية:-4

 Al-Adeem, Khalid. (2019). Book review of: "Understanding Mattessich and 

Ijiri: A Study of Accounting Thought"  European Accounting Association, EAA 

Newsletter - March 2019,  https://mailchi.mp/f9c88eb16bd9/eaa-newsletter-

march-2019-2#Have%20you%20read 

 أبحاث في مجالت محكمة: -5

 Al-Adeem, K.R. (2020) ‘Cultural challenges for countries implementing 

International Financial Reporting Standards without contributing to their 

creation’, African J. Accounting, Auditing and Finance, Vol. 7, No. 1, pp.66–86. 
[indexed in Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics); Australian 

Business Deans Council (ABDC); ABS List] 

 Al-Khonain, S., Al-Adeem, K. (2020). Corporate Governance and Financial 

Reporting Quality: Preliminary Evidence from Saudi Arabia. Financial Markets, 

Institutions and Risks, 4(1), 109-116. http://doi.org/10.21272/fmir. 4(1).109-

116.2020.  
[Indexed in Cables;     WorlCat;      EconBiz;  eSSUIR - Electronic Sumy State University 

Institutional Repository] 

 Al-Adeem, K. (2019). Who Decides What is Publishable? Empirical Study on the 

Influence of a Journal’s Editorial Board on the Observed Paradigm Shift in US 

Academic Accounting Research. The North American Accounting Studies 2 (1): 1-21.  
[first paper in the issue] 

 Al-Adeem, K. (2019). Critique and an Extension of Nohora García’ s 

Understanding Mattessich and Ijiri: A Study of Accounting Thought.  

International Journal of Accounting and Financial Reporting. 9(4): 420-438. 
[Indexed in Australian Business Deans Council (ABDC); EBSCOhost] 

 Al-Adeem, K., & Al-Sogair, I. Y. (2019). Effectiveness of the board of directors 

in monitoring executive management: Preliminary evidence from Saudi Arabia. 

Journal of Governance & Regulation, 8(3), 

 Brearey C. and Al-Adeem, K. R. (2019). Thinking beyond the black box: Sterling 

shows accountants the way toward relevance. Journal of Finance and 

Accountancy. 25: 1-20 
[Listed in Cabell's Whitelist of Publishing Opportunities] 

 Omitogun , Abdullateef and Al-Adeem, Khalid R.. (2019). Auditors’ Perceptions 

of and Competencies in Big Data and Data Analytics: An Empirical Investigation. 

International Journal of Computer Auditing. (An Official Journal for International 

Computer Auditing Education Association) 1(1): 92-113.  

 Al-Adeem, K. (2018). Editorial: Role of Quantitative Methods in Quantifying 

"Reality" Objectively. Journal of Quantitative Methods 2(2), 1-6.  

 Al-Adeem, K. R. (2017). A Need for Theorizing Corporations: An Accounting 

Perspective. International Journal of Accounting Research. Vol. 5, p.166, DOI: 

10.4172/2472-114X.1000166.  

https://mailchi.mp/f9c88eb16bd9/eaa-newsletter-march-2019-2#Have%20you%20read
https://mailchi.mp/f9c88eb16bd9/eaa-newsletter-march-2019-2#Have%20you%20read
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/
http://doi.org/10.21272/fmir
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 A-Adeem, K. R. (2017). Role of Doctoral Education in Shaping Thinking and 

Minds: Reflection on My Doctoral Education at Case Western Reserve 

University. International Journal of Critical Accounting. 9 (5/6): 494-513. 
[Inderscience Publishers; ABDC listed]   

 Ali Al-Mousa, M., Al-Adeem, K. (2017). Empirically Investigating Saudi 

Arabian Accountants` Readiness to Implement IAS 2. Financial Markets, 

Institutions and Risks, 1(3): 5-21. 

[first paper of the issue] 

  مدى أخالقية إدارة األرباح: دراسة (. 2019. )والعديم، خالد بن رشيدالشبيب، رنده بنت صالح

 Global Journal of Economics andالمجلة العالمية لالقتصاد واألعمال . استطالعية

Business(GJEB)  مصنفة في(EBSCO ووالمنظ)80-62(: 1)6، العدد مة والمنهل. 

 ( .2018العديم، خالد بن رشيد .) تأثير تقديم الخدمات االستشارية األخرى على قرار مكتب المراجعة في

مجلة المحاسبة والمراجعة التحاد الجامعات  تقديم خدمات المراجعة لعميل المراجعة: دراسة استطالعية.
 )مصنفة في قواعد بيانات المنظومة(.  .179-148، الصفحات: 3العدد: (. AUJAAالعربية )

 ( .2017العديم، خالد بن رشيد.)  مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول

 الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية
)مصنفة في قواعد  العدد األول/ الجزء الثاني، السنة الحادية والعشرين. المحاسبي. الفكر مجلة بريل. ا

 بيانات المنظومة(.

  ،أهمية اإلعالن عن تغيير المراجع الخارجي للشركات المساهمة في  (.2017ن رشيد. )خالد بالعديم

 الفكر المحاسبي. ةمجل ،، يوليووالمهنيةامية المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية للمتطلبات النظ

 )مصنفة في قواعد بيانات المنظومة(. العدد الثاني/ الجزء األول. .السنة الحادية والعشرين

  ،المجلة العربية ة بين أتعاب المراجعة وأتعاب الخدمات االستشاريةقالعال (.2015)ن رشيد. خالد بالعديم ،
ام المحاسبة بجامعات دول مجلس التعاون تنشر عن طريق مركز النشر الدائمة ألقس ةاللجن ،اسبةمحلل

 )مصنفة في قواعد بيانات المنظومة(.  .. المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ديسمبرالعلمي ــ جامعة البحرين

 نح بحثية:م -6

  ،49,000ودية، )العربية السع المملكةمنحة بحثية من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود، الرياض 

 جاري لتنفيذ الدراسة. يزال العمل: ال م2020، صيف (لاير سعودي

 ( دراسة غير منشورة لصالح الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينSOCPA محكمة من قبل الهيئة )

 (:سعودي لاير 40,000)منحة بحثية 

 /12شهر ، نفذت ية األخرىدراسة وتحليل العالقة بين أتعاب المراجعة وأتعاب الخدمات االستشار -

   هـ. 1436

 (لاير سعودي 41,000) لتأليف كتاب بعنوان منحة بحثية من عمادة البحث العلمي، جامعة الملك سعود : 

النشر بدار جامعة ، الكتاب تحت الفهم في اإلطار المفاهيمي )الفكري/النظري( للمحاسبة المالية تعميق  -

 الملك سعود للنشر

 (: online)  ةفي موقع جمعية المحاسبة األمريكي مت في مؤتمرات ونشرتقدمحكمة  أبحاث -7

 Al-Adeem, Khalid R. (2015). "Sustaining Mutual and Market Interests in the 

Auditor and Corporate Client Relationship". A Refereed Proceeding. Edited by 

Shifei Chung, Ph.D.  American Accounting Association Mid-Atlantic Region 

Meeting. April 23–25, 2015. Cherry Hill, NJ. 

http://aaahq.org/Portals/0/documents/misc/Mid-

Atlantic%202015%20Proceedings%20up%20to%20p217.pdf  

 Al-Adeem, Khalid R. (2014)." On the Origins of Accounting and Its 

Adaptability: A Viewpoint." Online Proceeding. American Accounting 

Association. Annual Meeting AUGUST 2–6, 2014. ATLANTA, GEORGIA. 

Abstract available: http://www2.aaahq.org/AM2014/concurrent09.cfm  

http://www.refaad.com/Images/indexlogos/Ebscogjeb.jpg
http://aaahq.org/Portals/0/documents/misc/Mid-Atlantic%202015%20Proceedings%20up%20to%20p217.pdf
http://aaahq.org/Portals/0/documents/misc/Mid-Atlantic%202015%20Proceedings%20up%20to%20p217.pdf
http://www2.aaahq.org/AM2014/concurrent09.cfm
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جمعية المحاسبة ل محكمة في كتاب أعمال مؤتمرات ةمنشورمختاره  (Abstracts)   ملخصات أبحاث -8

 :األمريكية
 Al-Adeem, Khalid R.  (2012). “Stratifying Academic Accounting Research 

through Promoting the Financial Empirical Paradigm at the Expense of the 

Conventional Paradigm.” Presented at Diversity Section, the American 

Accounting Association, NOVEMBER 2–4, ATLANTA, GEORGIA  

[First published abstract of the proceeding] 
 Brearey, C. and Al-Adeem, Khalid R. (coauthor and presenter) (2006). “Thinking 

beyond the Black Box: Sterling as An Economist Shows Accountants the Way 

toward Relevance.” A proceeding presented at the 2006 Ohio Regional Meeting, 

the American Accounting Association. Cleveland, Ohio, USA.  

 أبحاث مختارة قدمت في مؤتمرات علميه ُمحكمه: -9

 Al-Adeem, K. (2018). A Possible Cultural Challenge to Nations Implementing 

the International Financial Reporting Standards (IFRS) without Contributing to 

Their Creation, the American Accounting Association Annual Meeting, August 

4-8, Washington DC. USA.  

 Al-Adeem, K. (2018). An Empirical Investigation of Associating Journal 

Editorial Boards with Observed Trends in Academic Research: A Case from the 

Accounting Discipline, the American Accounting Association Annual Meeting, 

August 4-8, Washington DC. USA. 

 Brearey, C. and Al-Adeem, K. (2018). Thinking Beyond the Black Box: Sterling 

as an Economist Shows Accountants the Way Toward Relevance, the American 

Accounting Association Annual Meeting, August 4-8, Washington DC. USA.   

 Al-Adeem, Khalid R. (2015). The Role of Gatekeepers in Shifting Accounting 

Research: Empirical Evidence from The Accounting Review. Presented 2015 Mid-

Atlantic Region Meeting. American Accounting Association. April 23–25, 2015. 

Cherry Hill, NJ. USA.  

 Al-Adeem, Khalid. (2014). "On the Management-Auditor Relationship: A 

Proposed Conceptual Model" Presented at the Ohio Regional Meeting May, 

American Accounting Association. MAY 1–3, 2014, COLUMBUS, OHIO, 

United States of America. 

 Al-Adeem, Khalid. (2014). "Whether Independence in Appearance Is sufficient 

for Serving the Public Interest: How Auditors Can Cooperate with Managers and 

Sustain Their Apparent independence." American Accounting Association 

APRIL 24–26, 2014, San Diego, California, United States of America.  

 Al-Adeem, Khalid. (2014). “ Critical Thoughts on Auditor Independence: The 

Significance and Necessity of Sustaining Good Relationships with Corporate 

Clients’ Management.” Fourth Biennial Global Accounting and Organizational 

Change Conference،American University of Sharjah ،UAE ،Sharjah 17-20 

November. 

 Al-Adeem, Khalid. (2014).  “On The Universal Alignment with the International 

Financial Reporting Standards (IFRS): A Critical Perspective” Fourth Biennial 

Global Accounting and Organizational Change Conference،American University 

of Sharjah ،UAE ،Sharjah 17-20 November  

 Al-Adeem, Khalid. (2014). “Ideals versus Reality: A Call for Rethinking Auditor 

Independence and Proposing A Conceptual Model Challenging the Concept of 
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Independence.” Fourth Biennial Global Accounting and Organizational Change 

Conference،American University of Sharjah ،UAE ،Sharjah 17-20 November. 

 Al-Adeem, Khalid. (2013). “On the Universal Alignment with the International 

Financial Reporting Standards (IFRS): A Critical Perspective.” Presented at the 

Ohio Regional Meeting May, American Accounting Association. Huron, Ohio, 

United States of America. 

 Al-Adeem, Khalid R. (2013). “An Attempt to Understand the Role of Accounting 

in Contexts.” Presented at the Mid-Year Meeting of Public Interest Section, 

American Accounting Association March 22 - 23, 2013 New Orleans, Louisiana.  

 Al-Adeem, Khalid R.  (2012). “Stratifying Academic Accounting Research 

through Promoting the Financial Empirical Paradigm at the Expense of the 

Conventional Paradigm.” Presented at Diversity Section, the American 

Accounting Association, NOVEMBER 2–4, ATLANTA, GEORGIA  

 Al-Adeem, Khalid R.  (2012). “Rethinking Auditor Independence.” 2013 Joint 

Meeting of the Forensic and Investigative Accounting and Public Interest 

Sections. New Orleans, Lauisiana. USA. March 22-23.  

 Al-Adeem, Khalid R.  (coauthor and presenter) and Fogarty, Timothy J. (2011). 

"Accounting theory: Lost or displaced." A proceeding presented at the 2011 

American Accounting Association. The Annual Meeting, Denver Colorado, USA. 

 Al-Adeem, Khalid R. (2007). “Applying the General Partnership Contract: A 

Theoretical Explanation Challenging the Concept of Independence.” A 

proceeding presented at the 2007 Ohio Regional Meeting, the American 

Accounting Association. Columbus, Ohio, USA.  

 Brearey, C. and Al-Adeem, Khalid R. (coauthor and presenter) (2006). “Thinking 

beyond the Black Box: Sterling as An Economist Shows Accountants the Way 

toward Relevance.” A proceeding presented at the 2006 Ohio Regional Meeting, 

the American Accounting Association. Cleveland, Ohio, USA.  

 Al-Adeem, Khalid R..(2005). “Applying the Implied Partnership Contract:  An 

Attempt to Explain the Relationship between Management and Auditors. A 

proceeding presented at the 2005 Ohio Regional Meeting, Ohio, April, the  

American Accounting Association; also accepted for a round table at the 2005 

American Accounting Association. Annual Meeting 2005. August, San Francisco, 

California, USA.  

 أبحاث تحت التحكيم:-10

 Do Corporations’ Annual Reports Address Shareholders as Proprietors? (with 

Muneerh M. AL-Hazzani). 

 غير محكمة: الت مهنيةمج منشورة فيفي المحاسبة  قصيرة مقاالت -11

  ،في الخليج،  المحاسبة والمراجعةحاجة أي تجمع بشري إلى مهنتي المحاسبة والمراجعة وإلى توطينهما

ديسمبر،  نشرة نصف سنوية تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس تعاون الخليج العربية،

 .17-16، الصفحات: 2018

 ،المحاسبة والمراجعة في الخليج، نشرة نصف سنوية تصدر عن هيئة المحاسبة  المحاسبة ورفاهية األمم

 . 2016عدد الثالث والعشرون، مارس والمراجعة لدول مجلس تعاون الخليج العربية، ال

  مجلة المحاسبة ،على تطوير نظرية محاسبية والتطبيق العمليتأثير نشأة المحاسبة من الممارسة ،

 15، صفحة 53 عدد، 2011

 الصادرة عن جمعية المحاسبة  تبعات تبني المملكة لمعايير المحاسبة الدولية، مجلة المحاسبة رأي حول

 .9-6، ص 53دسة عشر، العدد السعودية، السنة السا
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  الصادرة عن الهيئة  ، مجلة المحاسبونالمحاسبية واستجابة البرامجتغيرات في سوق المال المحلي

 ، شهر إبريل.2011السعودية للمحاسبين القانونيين، 

  الصادرة عن  مجلة المحاسبة، 2010 ،محاسبية وتطوير نظريةالمعياري لبناء  ومناسبة التنظيرصالحية

 .33-30، ص 51، السنة الرابعة عشر، العدد ية المحاسبة السعوديةجمع
 مقاالت في غير المحاسبة: -12

العدد الرابع، ، المعرفة سفراء، وفرصتجارب العودة: تحديات ضمن موضوع  لقاء حول تحديات العودة -

لسفارة السعودية في الثقافية، ا ةتصدر عن النادي السعودي في ملبورن، استراليا، الملحقياإلصدار األول، 

http://www.sainmel.com/index.php/ar/news-: الرابطمتاح على ، 23-22الصفحات  استراليا،

2016-4th-news/item/2638-ar/latest  
http://mvrmedia.net/c- :الرابطمتاح على  02-09-2016 المبتعث، صحيفة صوت ،نصائح لتعلم اللغة -

13695 
 :للجمهور محاضرات-13

  السفر عبر التاريخ للوقوف على محطات في االبتعاث والدراسة والتعليم في المؤسسات التعليمية زمن
الموهوبات في المتفوقات ووالطالبات  الموهبينو المتفوقين بالطمحاضرة ألقيت لل ،اإلسالميةالحضارة 

ضمن سلسلة محاضرات صيف  الطلبة المتوفقين والموهبينعوة من برنامج بناء على دجامعة الملك سعود 

 ية، جامعة الملك سعود.األكاديمالتعليمية والجامعة للشؤون  ، وكالة2020

  سعود، يوم  المحاسبة في جامعة الملك"األسبوع الضريبي" الذي نظمه مادي  فعاليات فيتقديم محاضرة

 وان:م بعن12/2/2020األربعاء 

 مسجلة ومنشورة في موقع النادي على تويتر. هل تعود جذور المحاسبة إلى حسبة الضريبة؟ -

 نية باللغة اإلنجليزية في المملكة العربية السعودية حول طرح أرامكو والفرصة الذي لقاء في اإلذاعة الثا

 يمثله أمام الجمهور.

 الذي اضرات لطالب وطالبات المحاسبة ضمن فعاليات اسبوع محءين مختلفين لقامحاضرتين في  تقديم

 م:2019-2- 26و 24بجامعة الملك سعود:  المحاسبةنضمه نادي 

 مسجلة ومنشورة في موقع النادي على تويتر.، جذور المحاسبة -

مسجلة ومنشورة في موقع ، (IFRSالقيم والمفاهيم المحقونة في المعايير الدولية للتقرير المالي ) -

  النادي على تويتر.

 مباشر على الهواء على القناة السعودية الثانية حول مرور عام على مبايعة خادم الحرمين  نء تلفزيولقا

 الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.

 جامعة االمريكية بالشارقة، لتقديم محاضرة لطالب راجعة في كلية ادارة االعمال، الدعوة من استاذ مادة الم

 19/11/2014، استقالل المراجع الخارجيرة لطالب البكالوريوس في موضوع الدراسات العليا ومحاض

 Debate, " Developing Good Financial Leaders: Nature or Nurture?” during the 

activities of Financial Leadership- The Way Forward, Thursday, May 15, 2014, from 

4:30-10:30 pm “ 

 Thoughts on Accounting in the Era of Globalization: The Significance of 

Conceptualizing Practiced Accounting, the Institute of Chartered Accountants of 

Pakistan (ICAP) -KSA Chapter in Riyadh on 25 November 2013. Riyadh. Saudi 

Arabia. 

 في قسم بالتنسيق مع نادي المحاسبة  ،وتطبيقاشرحا  اسبة الماليةالفكري )المفاهيمي، النظري( للمح إلطارا

 2013 ثالثة ايام لمدة المحاسبة بجامعة الملك سعود

  نحو فهم للتوجه الدولي لالنسجام مع معايير التقارير المالية الدوليةIFRS على طلب بناء نظر: وجهة 

 2013-2-28اء في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود الثالثنادي المحاسبة 

  سبة في قسم المحاسبة بجامعة الملكت بناء على طلب نادي المحا، قدمونشأتها المحاسبة أصلفي 

 2011سعود،

 قدمت بناء على طلب نادي المحاسبة في قسم اإلطار الفكري )النظري، المفاهيمي( للمحاسبة المالية ،

 15/3/2011سعود،الملك المحاسبة بجامعة 

http://www.sainmel.com/index.php/ar/news-ar/latest-news/item/2638-4th-2016
http://www.sainmel.com/index.php/ar/news-ar/latest-news/item/2638-4th-2016
http://mvrmedia.net/c-13695
http://mvrmedia.net/c-13695
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  أكاديمية وعلمية ومهنية:مشاركات في فعاليات 
م ضمن فعاليات 4/4/2020االشتراك في حوار "رواد المهنة" في المجال األكاديمي للمحاسبة، السبت  -1

 في نسختها الثالثة.  3 -المحاسبة ديوانية

" رفاهية المجتمعات مرهونة في قيام المحاسب والمراجع بدورهما في العقد االجتماعيمحاضرة بعنوان " -2

رياض، المملكة العربية ت اليوم العالمي للمحاسبة المعقود في رحاب جامعة األمير سلطان، الفعاليا ضمن 

 السعودية.

 عامة على برامج تحليالت البيانات بعنوان نظرةمحاضرة  -3

 (Data Analytics)،) 15/10/2019الثالثاء ، عبد الرحمن نتمحاسبة في جامعة األميرة نورة بلنادي ال 

 "،اهية المجتمعات مرهونة في قيام المحاسب والمراجع بدورهما في العقد االجتماعيرفمحاضرة بعنوان " -4

 في يوم المحاسبة العالمي الذي أقامه نادي المحاسبة في جامعة األمير سلطان بن عبد العزيز، الرياض.

" 2-( في محور "المحاسب األكاديمي" ضم فعاليات "ديوانية المحاسبةKeynote Speakerمتحدث رئيس ) -5

 م. 26/9/2019التي عقدت في رحاب جامعة اليمامة في الرياض، المملكة العربية السعودية، الخميس 

 الوحدات ذات األحجام االقتصادية )الوزن االقتصادي(( في موضوع Keynote Speakerمتحدث رئيس ) -6

على االقتصاديات ماهية الشركات متعددة الجنسيات وبعض ما يجب معرفته عن آثارها ضمن فعاليات ندوة "

هيئة المحاسبة جمعية المحاسبين اإلماراتية والتي نظمتها  وعند طرحها في أسواق المال دول مجلس التعاون"

 م.26/12/2018، دبي، اإلمارات العربية المتحدةوالمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 الثقافية للمعايير الدولية للتقرير المالي المضامينفي موضوع " ( Keynote Speaker) متحدث رئيس  -7

Impended Cultural Values in IFRS"  ندوة بعض أبعاد التحول إلى المعايير الدولية ضمن فعاليات

( على دول مجلس التعاون"، التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس IFRSللتقرير المالي )

 م.13/11/2018مة، مملكة البحرين، التعاون لدول الخليج العربية، المنا

الحاجة لفهم طبيعة اإلنسان وطبيعة الغش واالحتيال كنظام في "( Keynote Speakerمتحدث رئيس ) -8
)أفضل  الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققينضمن فعاليات  "وجهة نظر محاسبية لكشفهما: محاولتنا

والمراجعة  وهيئة المحاسبةذي نظمته جمعية المحاسبين البحرينية ال الممارسات في مكافحة الفساد واالحتيال(

 م.14/11/2018لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنامة، مملكة البحرين، 

-4، 2018(، اللقاء السنوي لعام AAA(، جمعية المحاسبة األمريكية )moderatorرئيس جلسة ) -9

 مريكية. م، واشنطن، الواليات المتحدة األ8/8/2018

 جلسة استماع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )ايوفي(:المشاركة  -10

AAOIFI public hearing on “Sukuk Governance” and “Internal Shari'ah Audit”, hosted by 

Capital Market Authority (CMA), Riyadh, Saudi Arabia 

( وترشيح من رئيس قسم SOCPAلهية السعودية للمحاسبين القانونيين )ا المشاركة بناء على دعوة من -11

" مؤامة مخرجات التعلم الجامعي لمتطلبات سوق العملالمحاسبة بجامعة الملك سعود في ورشة حول "

م. الرياض. المملكة العربية 2018ديسمبر  12( SOCPAالهية السعودية للمحاسبين القانونيين )

 السعودية.

(، بناء على ترشيح من لجنة المعايير، IFRS 16الطاولة المستديرة لمناقشة معيار التأجير ) المشاركة في -12

هـ الموافق 17/5/1438(، المنعقدة في الرياض، SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )

 م14/2/2017

موعة الرابعة للمعايير لمناقشة المج بناء على ترشيح من لجنة المعاييرالمشاركة في الطاولة المستديرة  -13

الدولية كجزء من برنامج تحول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للمعايير الدولية، الهيئة السعودية 

هـ الموافق 25/5/1437-24 (، المنعقدة في المدينة المنورة من خالل الفترةSOCPAللمحاسبين القانونيين )

 م4-5/3/2016

إلى أي مدى تستطيع معايير التقارير المالية  علمية، ورقة( لتقديم Keynote Speakerيس )متحدث رئ  -14

 الملتقى .الدولية كمنتج دولي أن تنسجم في وئام مع المجتمعات المحلية: أدلة من نتائج البحث المحاسبي

 المحاسبة مهنة. العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول والمراجعة المحاسبة لهيئة التاسع السنوي

 شرائج العرض متاحة على الرباط: م.2015/ 5/ 7-6 ية.مهن وانعكاسات عالمية تطورات :اجعةوالمر
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http://www.gccaaoforum.org/photoGallary/comp/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A

7%D9%82%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%209/Dr.%20Khalid%20AlA

deem.pdf  

 Fourth Biennial Global Accounting and Organizationalمناقشة بحثين خالل فعاليات  -15

Change Conference، American University of Sharjah ،UAE ،Sharjah 17-20 

November 2014,   

لمناقشة المجموعة الثالثة للمعايير الدولية  بناء على ترشيح من لجنة المعاييرالمشاركة في الطاولة المستديرة  -16

كجزء من برنامج تحول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للمعايير الدولية، الهيئة السعودية للمحاسبين 

-6الموافق  15/5/1436-14قدة في المدينة المنورة من خالل الفترة (، المنعSOCPAالقانونيين )

7/3/2015 

عمل بترشيح من وكالة الكلية للتطوير والجودة بكلية ادارة األعمال للمشاركة حول خطط تنفيذ  تقديم ورشة -17

 .2015فبراير  11(، Assurance of Learningالتأكد من التعلم )

الكلية للتطوير والجودة بكلية ادارة األعمال للمشاركة حول خطط تنفيذ تقديم ورشة عمل بترشيح من وكالة  -18

 .2015فبراير  15(، Assurance of Learningالتأكد من التعلم )

المشاركة في الطاولة المستديرة لمناقشة المجموعة الثانية للمعايير الدولية كجزء من برنامج تحول الهيئة   -19

(، المنعقدة SOCPAعايير الدولية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )السعودية للمحاسبين القانونين للم

 م8/3/2014-7هـ، الموافق 7/5/1435-6الجمعة والسبت  14في المدينة المنورة من خالل الفترة 

 Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) -KSAرئاسة جلسة بناء على دعوة  -20

Chapter in Riyadh on 25 November 2013. ICAP KSA Chapter works under the 

MOU with. SOCPA 

 American   المنبثق عن     Mid-Atlanticمناقشة بحث بناء على دعوة من رئيس لجنة خالل مؤتمر -21

Accounting association  المنعقد خالل فترةApril 18-20, 2013  في مدينةParsippany, New 

Jersey U.S.A. 

 The Demand for Solutions: feedback and Its Value in Managementمناقشة بحث بعنوان  -22

Accounting course  خالل فعاليات المؤتمرOhio Region    المنبثق عنAmerican Accounting 

Association  بتاريخMay 9-11,2013. 

لمناقشة المجموعة االولى للمعايير الدولية  اييربناء على ترشيح من لجنة المعالمشاركة في الطاولة المستديرة  -23

كجزء من برنامج تحول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للمعايير الدولية، الهيئة السعودية للمحاسبين 

  2013- 3- 15الى  2013- 3-14(، المنعقدة في المدينة المنورة من خالل الفترة SOCPAالقانونيين )

 Talent Development – key Performance Indicators and Competencyرئيس جلسة -24

Matrix  خالل فعاليات مؤتمر  Best Practices in Human Resource Management for GCC 

Banks  والمنعقد خالل الفترةMay 20-21,2012  الرياضفي جامعة الملك سعود في 

 :تحكيم ابحاث لمؤتمرات علمية محلية ودولية 
 AAA 2019 Ethics Symposium, the 103rd Annual Meeting of the American 

Accounting Association (AAA) August 9-14, 2019 in San Francisco, California. 

 Three papers for The 2018 AAA AIS (American Accounting Association 

International Accounting Section), August 4-8, Washington DC, United States of 

America. 

 One paper for The 2018 AAA PI (American Accounting Association Public 

Interest Section), August 4-8, Washington DC. , United States of America 

 One paper for The 2018 Ethics Symposium, 2018 American Accounting 

Association Annual Meeting, August 4-8, Washington DC, United States of 

America. 

 The 2017 Ohio Regional Meeting, American Accounting Association 5/11/2017 - 

5/13/2017, Columbus, Ohio, United States of America  

http://www.gccaaoforum.org/photoGallary/comp/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%209/Dr.%20Khalid%20AlAdeem.pdf
http://www.gccaaoforum.org/photoGallary/comp/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%209/Dr.%20Khalid%20AlAdeem.pdf
http://www.gccaaoforum.org/photoGallary/comp/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%209/Dr.%20Khalid%20AlAdeem.pdf
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 The 2016 Ohio Regional Meeting, American Accounting Association April 7-9, 

Cleveland (Beachwood), Ohio, United States of America. 

 The 2015 American Accounting Association Annual Meeting, AUGUST 8-12, 

2015    Chicago, IL, in the area of the International Accounting 

 The 2015 Conference of the Public Interest Section and Doctoral/New Scholar 

Consortium Crystal City, Virginia March 27, 2015-March 28, 2015 

 The 2015 Ohio Regional Meeting, American Accounting Association April 30-

May 2, Cleveland, Ohio, United States of America. 

 The 2014 Western Region Meeting, American Accounting Association, APRIL 

24–26, 2014  •  SALT LAKE CITY, UTAH 

 The 2014 Mid-Year Meeting of Public Interest Section, American Accounting 

Association APRIL 24–26,  San Diego, California, United States of America.  

 The 2014 American Accounting Association (AAA), The Annual Meeting, 

August, Atlanta, Untied States.  

 الفترة في سعود الملك الخليج، بجامعة التعاون مجلس دول بجامعات األعمال إدارة لكليات األول المؤتمر 
 الرياض. مدينة في م، 2014/  2/  16،17 الموافق هـ،1435/  4/  16،17 من

 The 2013 Ohio Regional Meeting May 9-11, American Accounting Association. 

Huron, Ohio, United States of America. 

 The 2013 Mid-Year Meeting of Public Interest Section, American Accounting 

Association March 22 - 23, New Orleans, Louisiana.  

 The 2013 Southeast Region Meeting, American Accounting Association APRIL 

4–6, NASHVILLE, TENNESSEE. 

 :خبرة في التدريس 
  اآلن-2018أستاذ مشارك في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود 

 2018-2010حاسبة في جامعة الملك سعود أستاذ مساعد في قسم الم 

  2010-1999معيد في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود 

اسبة ,مح1,المحاسبة المتوسطة 2,مبادئ المحاسبة 1المساعدة في تدريس مبادئ المحاسبة 

 التكاليف.

 المواد التي تم تدريسها واالشراف والدورات التدريبية:

 :الدكتوراه 

 اإلشراف:

 باللغة العربية: 

 مشرف مساعد لطالب الدكتوراه نور علي من قسم الدراسات اإلسالمية، عنوان الرسالة:

الب درجة ، نوقشت الرسالة ونال الطالتقدير في حساب الزكاة الشرعية في الشركات المساهمة 

أجيزت، ويتم نشرها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، الرياض، المملكة العربية  الدكتوراه.

 السعودية

 باللغة االنجليزية:

 Does Breadth of عنوان "لبة حصة الجربوع من قسم المالية بعضو جنة مناقشة رسالة الطا

Investors Matter in Idiosyncratic Risk"؟ 

 :المواد 

 ( تطوير النظريات في إدارة األعمالBA 601 Theory Development in Business 

Administration كلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود.1439/1440( الفصل األول ، 

 ( تدشين ودعوة عدد الزمالء لتقديم األسبوع التعريفيorientation للمقبولين في برنامج )

 .2018-9-6-2/9/2018األعمال، جامعة الملك سعود:  الدكتوراه الفلسفة في إدارة
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  2تدشين والمساعدة بمداخالت أثناء تقديم المعسكر الصيفي (Summer Camp 2 للمرشحين )

في  في برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال في التخصصات )اإلدارة، التسويق، المالية(

( Structural Equation Modelingتطبيق باستخدام النمذجة بالمعادالت الهيكلية )البنائية( )

، حاليا Muslim Amin، المعسكر تم تقديمه من قبل الدكتور Smart-PLSباستخدام برنامج 

 أستاذ مشارك في جامعة 

  1تدشين والتقديم في المعسكر الصيفي (Summer Camp 1موجه للمرشحين ف ) ي برنامج

دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال في التخصصات )اإلدارة، التسويق، المالية( في موضوع 

نظرية وطريقة القياس مع الدكتور مسلم أمين، كان دوري تقديم نظرية القياس في يومين، ثم 

يانات توضيح وتعميق فهم الطالب أثناء قيام الزميل الدكتور مسلم أمين تدريس الحضور تحليل الب

 (، Structural Equation Modelingباستخدام النمذجة بالمعادالت الهيكلية )البنائية( )

 ( القياس: النظرية والتطبيقMeasurement: Theory and Method) (BA 661 .) 

  شرح كتابThe Structure of Scientific Revolution  لـThomas Kuhn لطالب ،

" Theory Developmentث محاضرات، كمفردة في مادة "الدكتوراه في ادارة االعمال، ثال

 ، جامعة الملك سعود، كلية ادارة االعمال.2016الفصل الدراسي االول، 

  شرح كتابThe Structure of Scientific Revolution  لـThomas Kuhn لطالب ،

الفصل  "Theory Developmentالدكتوراه في ادارة االعمال، محاضرتين، كمفردة في مادة "

 ، جامعة الملك سعود، كلية ادارة االعمال.2015-2014الدراسي االول، 

    المبادرة في تطوير مادة )سلسلة محاضرات على مدى فصل دراسي( باللغة اإلنجليزية في طرق

وفلسفة البحث العمل، والمشاركة في ادارة وتدريس المادة مع د. رزاق من قسم االدارة بكلية ادارة 

 بادرة تطوعية.االعمال، م

 :الماجستير 

 ( 512المحاسبة المالية في برنامج ماجستير المالية التنفيذي .)ادر 

 ( 599مشروع بحث في المحاسبة )حسب( )باللغة االنجليزية 

 ( 560مشروع بحث في المحاسبة )حسب( )باللغة العربية 

 ( 510دراسات متقدمة في التقرير المالي )حسب( )باللغة اإلنجليزية 

 حسب( )باللغة اإلنجليزية(. 504) ةسبة في بيئة األعمال الدوليالمحا 

  حسب )باللغة االنجليزية(  514المحاسبة المالية 

  حسب )باللغة االنجليزية(   511دراسة في نظرية المحاسبة 

  في كليات الشرق العربي.حسب )باللغة العربية(  505دراسات في نظريات المحاسبة 

  رجمه  واإلجراءات والمفاهيم( )باللغة العربية( في جامعة الملك فيصلالقياس المحاسبة )نظرية(

 .هللا( ،األحساء، المنطق الشرقية

  حسب )باللغة االنجليزية(   531حلقة دراسية في المحاسبة اإلدارية 

  حسب )باللغة العربية( 531حلقة دراسية في المحاسبة اإلدارية 

  ة العربية(حسب )باللغ 525مشاكل في التحاسب الزكوي 

  حسب )باللغة االنجليزية( 557تكنولوجيا المعلومات المحاسبية 

  حسب )باللغة العربية( 530تحليل وتصميم النظم المحاسبية 

 :)بكالوريوس )باللغة العربية 

  حسب  461نظم المعلومات المحاسبية 

  حسب 447المحاسبة في المصارف اإلسالمية 

  حسب 444المراجعة وخدمات التأكيد 

 حسب 433محاسبة اإلدارية ال 

  حسب 416نظرية المحاسبة 

  حسب 415استخدام الحاسب في المحاسبة 

 ( 1المحاسبة المتوسطة )حسب 317 
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  حسب 201مبادئ المحاسبة والتقرير المالي 

 

 :االشراف على مشاريع أبحاث تخرج طالب وطالبات الماجستير في قسم المحاسبة 

 

  عدد الُمشَرف عليهم الفصل الدراسي

  طالبات 5 هــ 1436/ 1435الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

/ 1436الفصل األول من العام الجامعي من العام الجامعي 

 هــ1437

  طالبة 13

  طالبات 5  هــ 1436/1437الفصل الثاني من العامل الجامعي 

  طالب 11 هــ 1437/1438الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  طالبات 5 هــ 1437/1438لفصل الثاني من العام الجامعي ا

 هـ 1438/1439الفصل الثاني من العام الجامعي 
  طالب( 2طالبين )

  طالبات 5

  طالبات 5 هــ 1439/1440 الفصل الثاني من العام الجامعي

 طالبات 3 هــ 1441الفصل الثاني من العام الجامعي 

 طالب واحد
 

 اإلنتاج:

 ة اإلنجليزية باللغ

1. The Fairness of Earnings Management from the Shareholders' Perspective: 

Evidence from Saudi Arabia Hana Mohammed Al Samnan 

2. Whether the Employees of the Internal Auditor Activity in Saudi Arabia 

Are Forced to Alter Audit Findings by Mohammed Almazoug 

3. The Gap between Accounting Education and Accounting Practice: 

Practicing Accountant’s Perception in Saudi Arabia by Raghad Alhejaili. 

4. An Empirical Evaluation of Saudi Experience in Adopting IFRS: 

Practicing Accountants’ Perspective By Al-Anoud Al-Hammad 

5. On the Competency of the Audit Function in Detecting and Preventing 

Fraud: An Empirical Investigation By Ghadah S. Al Mubarak 

6. An Empirical Evaluation of the Perception of Value Added Tax By 

Kamilah Almousa 

7. Awareness of One’s Profession: Whether Accountants Distinguish 

Between Rules-Based and Principles-Based Accounting Systems By Sara 

Al-Shaifan 

8. The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Key 

Financial Indicators of Saudi Listed Companies By Shoroug Hamad Al-

Otaibi (cosupervised with Hanan Mohammed Alhussayen 

9. An Empirical Inquiry in the Declined Pass Rate for Certifying Public 

Accountants by Saudi Organization for Certified Public Accountants 

(SOCPA) by Abdullah Aldawood 

10. The Current State of Forensic Accounting in Saudi Arabia and Possible 

Ways Elevating it to Achieving Vision 2030: An Exploratory Study by 

AlAnoud AlShaikh 

11. Possible Solutions to the Dilemma of Outdated Curricula Faced by 

Accounting Education in Saudi Arabia by  Alaa AL-Romaihi  

12. Features of Customized ERP Systems for Entities in Saudi Arabia: An 

Empirical Investigation By Asma Aljabr 
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13. Perceived Competence of Auditors in Applying Big Data and Data 

Analytics: An Empirical Investigation by ABDULLATEEF 

.O.OMITOGUN  

14. Corporate Governance Contribution to Enhancing the Quality of Financial 

Reporting: Financial Analysts’ Perceptions in Saudi Arabia by Sarah Al-

Khonain 

15. The Ability of Accountants in Saudi to Apply the International 

Accounting Standard Impairment of Assets IAS 36: An Empirical 

Investigation. By Alhamoudi, R. 

16. Accountants’ Readiness in Implementing IFRS13: Evidence from Saudi 

Arabia. By Alsalamah , A 

17. Whether Auditors in Saudi Arabia understand Materiality while auditing: 

An Empirical Investigation by Ghader AL-Meshal 

18. The Significance of Reporting Human Capital: Employees Perspectives 

from Corporates in Saudi Arabia By Lamia Al-Alsheik 

19. An Empirical Investigation of the Impact of Risk Management on the 

Level of Profitability: Evidence from Saudi Islamic Banks by Awatif AL-

Shmrani (cosupervised with Hanan Alhussayen, PhD from the finance 

department). 

20. An Empirical Investigation into Financial Managers' Familiarity with 

Integrated Reporting: Evidence from Saudi Arabia by: Nada AlNowaiser 

21. Using GAP Analysis to Compare Return Risk between Conventional and 

Islamic Banks in Saudi Arabia By Ameera Alfaryan (cosupervised with 

Dr.  Ahmed Elkassabgi from the finance department). 

22. The Impact of Accounting Information Quality Contained in The 

Financial Reports on The Market efficiency: Evidence from Saudi Arabia 

by: Ahlam Alslimani (cosupervised with Dr.  Ahmed Elkassabgi from the 

finance department). 

23. The Experience of Implementing Balanced Scorecard in Saudi Arabia: A 

Case Study from Saudi Arabia by: Areen Al Tuwaijri 

24. Possible Ways to Reduce Agency Cost by Arwa Alhegy 

25. An Empirical Investigation on What Suffices Clients (Audit Firm or Audit 

Team): A Comparative Study between Clients of Big 4 and Clients of 

Non-Big 4 CPA Firms By: Maha Mushayt 

26. The Readiness of Accountants in Saudi Arabia to Implement the 

International Accounting Standard for Inventories (IAS2): An Empirical 

Investigation,  By Muna Ali Al Mousa 

27. Whether Shareholders Are Communicated as the Proprietors of Their 

Corporations by the Management:  A Content Analysis on Listed 

Companies in the Saudi Stock Market, By Muneerh Mashari AL-Hazzani 

28. The impact of Corporate Governance on Improving Corporate Disclosure: 

Financial Analysts` Perspective, By Rana Saleh Al-Brahim 

29. Saving the Time and Efforts of External Auditors: The Characteristics of 

A Reliable Internal Auditors, By Shatha Suliman Al-Khalil 

30. Possible Reasons for the Delay in Accounting Progress, Hadeel Mansour 

Bin Shalhoub 
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 باللغة العربية: 

دور ديوان المراقبة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية في المملكة العربية  .1

 السعودية: دراسة استطالعية، عبد هللا نايف العتيبي

مساهمة نظم تخطيط موارد المنشأة في الحد من الفساد المالي: وجهة نظر أقسام المحاسبة في  مدى .2

 الشركات، يوسف العبالني

والدخل،  للزكاة العامة الهيئة من الصادرة والضريبية الزكوية الربوط على االعتراضات أسباب .3

 ماجد محمد العتيبي

لدى المنشآت التي تحولت لنظم تخطيط موارد  مدى تحسن التقارير المالية الداخلية والخارجية .4

 بن حسن الشهراني زعبد العزي(، ERPالمنشآت )

وحدات المراجعة الداخلية على التزام الجهات الحكومية بأنظمة واجراءات الجهات  فاعلية .5

 مشاري بن منصور السلطان، دراسة تطبيقية على المركز الوطني للقياس والتقويم: التشريعية

ممارسات المحاسبية في محاسبة منشآت األموال المخصصة واقتراح ما من شأنه تطور مناقشة ال .6

 الواصل عبد هللاهذه الممارسات، خالد 

علي : وجهة نظر المراجع، الشخصية للمراجع استخدام الشك المهني على السلوكياتمساهمة  .7

 حجي آل طه

الموازنة العامة للمملكة العربية  اعداد عندتطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية  توفر مقوماتدى م .8

 سيف بن خليفة السيفمحاسبين من جهات حكومية،  :نظر السعودية: وجهة

مدى تأثر المراجع الخارجي بخبرة محاسب المنشأة التي يراجع حساباتها: وجهة نظر المحاسبين،  .9

  السنيديبن أحمد محمد 

تطبيقية على أمانة  ةالحكومية: دراس أسباب عدم تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات في .10

 أحمد بن عبد هللا العتيبي، منطقة الرياض

منشآت االقتصادية في المملكة العربية في ال مدى االفصاح والتقرير عن األداء االجتماعي .11

 بن منصور المنصور عبد هللا، السعودية

حة الحوكمة: دراسة الئفي طبقا لما جاء  اإلدارةفي تقرير مجلس  اإلفصاحبمعايير  االلتزاممدى  .12

ريم ، للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية اإلدارةوتحليل مضمون تقارير مجلس 

 .العنزي

ية المملكة العرب   يف العاملين والمحاسبين الماليين المحللينوجهة نظر األرباح: ادارة  القيةمدى أخ .13

 رنده صالح بن شب بالسعودية، 

ين الممارسين لمهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية لتطبيق المعيار مدى استعداد المحاسب .14

 .شروق بنت مرضي المواشاستطالعية، الزراعة ": دراسة  41الدولي رقم " 

مي سليمان ، في قدرة حوكمة الشركات على الحد من مشاكل الوكالة: وجهة نظر المحللين الماليين .15

 الصبيحي

في  باإليراد االعترافي المملكة العربية السعودية للصعوبات حول تصور الوحدات المحاسبية ف .16

 .أروى عبد العزيز إبراهيم الخريفاإللكترونية، ظل التجارة 

 .نوره خالد الفدى، والحوكمة الفعالة االجتماعيةبين توافر المسؤولية  القةفي الع .17

بالقطاع الخاص في  في أسباب عدم استقرار المحاسبون والمحاسبات السعوديون في وظائفهم .18

مناهل بنت محمد ، المملكة العربية السعودية: أصوات مزاولي مهنة المحاسبة بالقطاع الخاص

 .الكثيري

في الشركات المساهمة في المملكة  األرباحدور لجان المراجعة في الحد من ممارسات إدارة  .19

 .أماني أحمد العامر، العربية السعودية: وجهة نظر المراجعين

مواكبة مناهج التعليم المحاسبي لمتطلبات التطبيق العملي وجهة نظر المحاسبين في في عدم  .20

 .بسمة عبد العزيز المحبوب، المملكة العربية السعودية

مع سياسات وأنظمة التجارة  اإللكترونية )اآللية(مدى تحقق توافق نظم المعلومات المحاسبية  .21

عائشة بنت ناصر بن ، مملكة العربية السعوديةدراسة تطبيقيه على الشركات في ال :اإللكترونية

 . إبراهيم الضويلع

   .أبرار الراشد، الحوكمة على أداء الشركات المالي من وجهة نظر المحاسبين الئحةتأثير  .22
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في المملكة العربية  استطالعيةدراسة  :دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية .23

 .مرتهاني أحمد العا، السعودية

 وورش عمل دورات تدريبية: 

 نظري وتطبيقي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ،SPSSالمحاسبة  ، بالتعاون مع هيئة

، قدمت لموظفي الهيئة السعودية GCCAAOوالمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجية 

 ، الرياض المملكة العربية السعودية.14-18 /8 /2016(، SASOللمواصفات والمقاييس )

  أيام على مدى أسبوعين لمحاضرات جامعة األميرة نورة بنت  6التطوع لتقديم ورشة عمل لمدة

عبد الرحمن وطالبات الدكتوراه في كلية التربية بجامعة الملك سعود، وطالبة دكتوراه في كلية 

 التربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود، في مناهج البحث وعمل بحث في المحاسبة. 

 ة:خبرة عملي 

 1999مجلس الغرف التجارية -محاسب في مركز تنمية الصادرات 

 مهام ولجان: 
 الرياض، المملكة العربية السعودية، مايو جامعة اليمامة،لكية إدارة األعمال، بعضو المجلس االستشاري ل- 

 اآلن. – 2020

 لرحمن، الرياض، المملكة العربية عضو المجلس االستشاري لقسم المحاسبة بجامعة األميرة نورة بتن عبد ا

 اآلن. – 2020السعودية، 

  ،3/2018مدير برنامج الدكتوراه، مجلس الدراسات العليا، كلية ادارة األعمال، جامعة الملك سعود-

2/2020 . 

  ،م.9/2019 – 3/9/2018مقرر لجنة الدراسات العليا، قسم المحاسبة، جامعة الملك سعود 

 لحين دمجها بلجنة الدراسات العليا، وتولي  3/9/2018-2017سم المحاسبة. مقرر لجنة الدكتوراه في ق

 رئاستها. 

 ( االختيار من الهيئة السعودية للحاسبين القانونيينSOCPA لحضور جلسة مع أعضاء ) ICAEW  من

 هــ. 4/7/1439المتحدة بصفتي أكاديمي متخصص في المحاسبة االربعاء  ةملكالم

  إلبداء راي مهني حول بعض هيئة السعودية للمحاسبين القانونيينال اسبة المالية فياالختيار من لجنة المح ،

لمجموعة االولى للمعايير الدولية كجزء من برنامج تحول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للمعايير ا

 .2013 (،SOCPAالدولية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )

 ريكية )جمعية المحاسبة األمAmerican Accounting Association( شعبة التنوع ،)Diversity 

Section 2017 -2016(، عضو لجنة العضوية، شهر أغسطس 

  ،2016مايو  -2015مدير مركز البحوث، كلية أدارة األعمال، جامعة الملك سعود. 

 ":نبراس مركز البحوثإطالق أول نشرة دورية لمركز البحوث في تاريخ المركز " -

https://cba.ksu.edu.sa/sites/cba.ksu.edu.sa/files/imce_images/n النسخة العربية -

brs_nskh_rby.pdf  

https://cba.ksu.edu.sa/sites/cba.ksu.edu.sa/files/imce_images/n النسخة االنجليزية  -

ebras_uenglish_pdf.pdf 

 100( والتي شملت Digitalسنة رقميا ) 40تحويل انتاج مركز البحوث منذ انشائه وعلى مدى     -

 موقع مركز البحوث. متاح على الرابط:  بحث، وجعلها متاحة على

https://cba.ksu.edu.sa/ar/Supported-Scientific-research  

 العمل على تدشين مركز البحوث اإللكتروني.    -

 تهم ومهاراتهم.بتبرع زمالء وزميالت بأوقاو وعمن فير ميزانية بل بتطكل المبادرات تنفيذ     -

  ،2016رئيس لجنة االعتراض الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض )دورة ثانية(، وزارة المالية- 

4/9/2018 . 

  ،2015-2013نائب رئيس لجنة االعتراض الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض، وزارة المالية 

 ة وقمت مع االعضاء الباقين بتسيير وبعد تكليف رئيس اللجنة بعضوية اللجنة االستئنافية، رأست اللجن

 هـ حتى تم تكليفي ان أكون رئيسها 1/11/1436أعمالها، من 

https://cba.ksu.edu.sa/sites/cba.ksu.edu.sa/files/imce_images/nbrs_nskh_rby.pdf
https://cba.ksu.edu.sa/sites/cba.ksu.edu.sa/files/imce_images/nbrs_nskh_rby.pdf
https://cba.ksu.edu.sa/sites/cba.ksu.edu.sa/files/imce_images/nebras_uenglish_pdf.pdf
https://cba.ksu.edu.sa/sites/cba.ksu.edu.sa/files/imce_images/nebras_uenglish_pdf.pdf
https://cba.ksu.edu.sa/ar/Supported-Scientific-research
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  هــ. 15/3/1438هيئة مكافحة الفساد، نزاهة، ورشة عمل لمناقشة مقترح مؤشر الشفافية، األربعاء 

  ن مجلس والمنبثقة علتخصص المحاسبة في برنامج الدكتوراه رئيس اللجنة الفرعية لقسم المحاسبة

 .2017-2015 بكلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود، العلياالدراسات 

(، Measurement: Theory and Methodاقتراح إضافة مادة "القياس: النظرية والتطبيق" ) -

ورئاسة اللجنة المشكلة لدراسة أضافتها وتقديم المقترح، المادة أضيفت لبرنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة 

 م. 2016ال، بقرار مجلس عمادة الدراسات العليا، مايو االعم

  م، خطة برنامج البكالوريوس المحاسبة، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض، المملكة محك 

 م2016العربية السعودية، أغسطس، 

 م لعدد من المواد في خطة برنامج البكالوريوس المحاسبة، كلية العلوم اإلدارية، جامع ة االمام محمد بن محك 

 م. 2017سعود، الرياض المملكة العربية السعودية، نوفمبر 

  2017عضو لجنة تطوير برنامج البكالوريوس، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، الرياض. أكتوبر 

 وحتى انتهاء العمل.

  ،3-2وزارة التعليم، الي، المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العمحكم  مقاييس مخرجات التعلم /

 م. 2/2016

 ناالختيار من الدكتور عبد الرحمن الرزين ــــ نائب األمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي 

     Discount rates – present valueللمعايير ـــ لتعبئة استبانة حول "سعر الفائدة" 

measurements      والمرسلة منInternational Financial Accounting Council 

 ( المجلس الدولي للمحاسبة المالية. IFACT)ا

 إدارة األعمال لحضور لقاء وفد الغرفة التجارية في الرياض مع معالي مدير جامعة  ةترشيح من عميد كلي

 .2015الملك سعود، 

 لب الدكتوراه في وطا جامعة اللك سعود دعوة من الباحث عطية الغامدي المحاضر بالسنة التحضيرية

تطوير برنامج حول  (focus groupالمجموعات البؤرية )في جلسة  للمشاركة West Virginia جامعة.

 ظهراً. ١صباحاً  ١٠من  ٢٠١٥أكتوبر  ٢٧، السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود

 رة التعليم، الرياض، كتابة أسئلة مخرجات التعلم، المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وزا

 م.2015

  2016 – 2013عضو مجلس إدارة مركز البحوث، كلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود   

 فرع المزاحمية، لمناقشة الخطة المقترحة لبرنامج -جامعة الملك سعود-دعوة من عميد كلية ادارة االعمال

 2013البكالوريوس في ادارة االعمال، 

 2012-2011-جامعة الملك سعود-كلية إدارة األعمال-ترتبة رئيس قسم( رئيس وحدة الجودة )بم 

  االن-2016مقرر لجنة البكالوريوس في قسم المحاسبة الفصل االول من 

 اآلن-2011جامعة الملك سعود -مقرر لجنة التطبيقات والتمارين في قسم المحاسبة 

 توزيع شعب التطبيقات ووضع جداول المعيدين والمحاضرين. -

 ة تقديم التطبيقات خالل الفصل الدراسي وحل ما يبلغنا من مشاكل.متابع -

  ،2016-2014عضو في مجلس ادارة جمعية المحاسبة السعودية 

  1434-6-14وحتى 2011جمعية المحاسبة السعودية عضو مجلس إدارة 

  2013و 2012و 2011عضو لجنة مقابالت المتقدمين لبرنامج ماجستير األعمال خالل األعوام 

 خطة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال المقترحة من كلية ادارة  س لجنة قسم المحاسبة للرد علىرئي

 االعمال.

  2011-2010مقرر لجنة البكالوريوس في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود 

  2011-2010القيام واإلشراف على سير أعمال اإلرشاد األكاديمي في قسم المحاسبة. 

 2001-2000متحانات في كلية العلوم اإلدارية في الفصل األول من العام الجامعي عضو في لجنة اال. 

  تكليف من قبل رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود لتولى عملية اختيار طالب من قسم

 2000المحاسبة لتمثيل القسم في المسابقة الثقافية بين األقسام    

 :خدمات تطوعية وخدمة المجتمع 
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  2013في فعاليات اللجنة االجتماعية في كلية ادارة االعمال المشاركة 

  تقديم محاضرة ونصائح لطالب ثانوية االكرم اثناء زيارتهم لكلية ادارة االعمال واستضافتهم من قبل

 2013نادي المحاسبة 

  2012ضيف اللجنة االجتماعية في كلية ادارة االعمال للحديث عن تجربتي في مرحلة البكالوريوس 

 مساهمة في وضع وتصحيح أسئلة مسابقة نادي المحاسبة في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود ال

2011 

  تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، تتراوح اعمارهم بين سن رياض األطفال وحتى سن

 2009السبعين 

    .2009تدريس اللغة اإلنجليزية ألشخاص يتعلمون اإلنجليزية كلغة ثانية 

 ة أخرى خالل دراسة مرحلة الماجستير:أنشط 

  ورقة بحث قصيرة تقارن بين التشريع اإلسالمي والقانون األمريكي قام مدرس بكلية القانون بجامعة

 كيس ويسترن ريزيرف باستخدامها كمفردة لمادة يدرسها.

  تدريس محاضرة لمادة محاسبة ماليه لطالب بكالوريوس في جامعة كيس ويسترن ريزيرف بناًء

 على طلب أستاذة المادة.

 وورش عمل حضور مؤتمرات وندوات: 

 في مجال التخصص: :أوال
1. 1st International Symposium on MENA Economies and Markets. Organized by 

Prince Sultan University and Society for the Studies of Emerging Markets, 

Riyadh, Saudi Arabia, December 4-5, 2019.  

 18/11/1436المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. ". بناء اختبارات مخرجات التعليم العالي" .2

 م(. الرياض.3/9/2015إلى  2/9/2015هـ ) 19/11/1436إلى 

3. Fourth Saudi-Pak Accountancy Symposium. 14th May 2015, The Institute of 

Charted Accountants pf Pakistan (ICAP)- KSA Chapter. 

، 2015/01/17-2015/01/16المحاسبة االمريكية،  جمعية-اجعةالمرمؤتمر النصف سنوي لشعبة  .4

MIAMI, FLORIDA. 

5. Auditing Section 2014 Audit Educators’ Bootcamp, American Accounting 

Association, JUNE 17–19, 2014  •  DELOITTE • CHICAGO, ILLINOIS 

 الفترة في سعود الملك الخليج، بجامعة التعاون مجلس دول بجامعات األعمال إدارة لكليات األول المؤتمر .6
 الرياض. مدينة في ، م 2014/  2/  16،17 الموافق هـ،1435/  4/  16،17 من

7. 2013 Midwest Region Meeting, the American Accounting Association (AAA)  

OCTOBER 17–19, 2013, OAK BROOK, ILLINOIS, USA. 

8. CONVERGENCE OF SAUDI ACCOUNTING STANDARDS TO IFRS ، الهيئة السعودية

(، جامعة االمير سلطان ACCA( و وجمعية المحاسبين المعتمدين البريطانية )SOCPAللمحاسبين القانونيين )

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية. 2013-12-2االهلية، 

9. Intensive Workshop on Teaching AIS, Held by American Accounting Association, 

Date 6 -9 June-2013, East Lansing , Michigan, USA 

10. Public Lecture. Impact of Proximity to Debt Covenant Violation on Earnings 

Management. Delivered By Hassan R. Hassabelnaby , Ph .D . Date Saturday 14 Dec 

2012. Organizers council of Graduate Programs in Business and Accounting 

Department CBA-KSU. 

، سانديسغو، 7/1/2012-6للجمعية االمريكية للمحاسبة،  التابعة الماليةاللقاء النصف سنوي لشعبة التقارير  .11

 كيةالواليات المتحدة األمري 11/1/2013-13 كاليفورنيا،

جامعة  المحاسبة، ، قسم2012-10-12الموافق  1433ذو القعدة  16، والمراجعةحاسبة المؤتمر السعودي للم .12

 الملك سعود، الرياض.

 شيكاغو، 7/1/2012-6للجمعية االمريكية للمحاسبة،  التابعة الماليةي لشعبة التقارير اللقاء النصف سنو .13

 الواليات المتحدة األمريكية.
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 ، جامعة األمير سلطان.30/6/2011، واكتشاف األخطاءئية المحاسبة القضا .14

م 23/10/2010هـ الموافق 15/11/1431السبت وضع معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية،  .15

 الرياض، المملكة العربية السعودية

ي المملكة العربية طوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية، مهنة المحاسبة فالندوة الثانية عشر لسبل ت .16

-18، 1431جمادي اآلخرة  5-4جامعة الملك سعود، الرياض، ، ،والعشرينالحادي  وتحديات القرنالسعودية 

 2010مايو  19

     2010/02/09العربية السعودية، الرياض،  المملكة، هيئة سوق المال في حوكمة الشركات ندوة .17

1431/02/25. 

18. 2009 Ohio Region Meeting. The American Accounting Association.  May 7-9, the 

Lodge at Geneva on the Lake, Ohio. 

19. 2007 American Accounting Association's Annual Meeting in Chicago, Illinois on 

Sunday, August 5 through Wednesday August 8. With its theme, "Imagined 

Worlds of Accounting," 
 2002الرياض، هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ال، المحاسبة االول مؤتمر .20

 في مجاالت اخرى:ثانيا 
1. 2014 Workshop on Modeling Individual Differences in Behavior, August 11-15, 

Department of Psychology, North Carolina State University.  

جعين لطلبات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف(، هيئة تقويم البرنامج التدريبي لتأهيل المرا .2

 م. 19/4/2018على  17/4/2018التعليم، الرياض، 

، الرياض سعود،جامعة الملك  المهارات،عمادة تطوير برمجيات كتابة وتبويب المراجع العلمية،  .3

25/1/2017. 

 م2016بحث العلمي بجامعة الملك سعود، نظمتها عمادة ال التي Iturninحضور ورشة عمل استخدام  .4

 وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية، قياس،مركز  التعلم،تحكيم مقاييس مخرجات  عمل حضور ورشة .5

 م. 2016/ 2/ 4-2الرياض، 

6. AACSB Workshop on Teaching Effectiveness/Student Engagement. The vice 

Dean of Quality and Development in the College of Business Administration at 

king Saud University. 1435/1436 

7. Teaching and Learning Institute- Dalhousie University Professional Enrichment 

Program, the Centre for Learning and Teaching at Dalhousie University June 23rd 

to June 27th, 2014 

8. Seminar, Bank Risk and Executive Compensation, Professor M. Kabir Hassan, 

University of New Orleans, USA. Held at the Finance Department in College of 

Business Administration, King Saud University. Wednesday, February 19, 2014. 

9. York University, Faculty Education, Toronto, Canada, Professional Development 

Certificate, Using Technology in Higher Education Program, June 24 2013- 

June 29, 2013.  

معة الملك سعود، تنظيم وزارة ا، بناء على ترشيح من عمادة تطوير المهارات بجالقيادة االكاديميةدورة في  .10

 . 2013، الرياض، توى الجامعات السعوديةعلى مس التعليم العالي

  .29/5/1434الرياض ,  سعود،جامعة الملك  المهارات،عمادة تطوير  ،االفتراضيةبعنوان الفصول  دورة .11

عمادة تطوير المهارات , جامعة الملك سعود , الرياض ,  ،المراجعبرمجيات تبويب  دورة بعنوان  .12

28/5/1434  . 

 26-25الرياض ,  سعود،جامعة الملك  المهارات،عمادة تطوير  ،الفعالعي التدريس الجام دورة بعنوان  .13

/5/1434. 

الرياض ,  سعود،جامعة الملك  المهارات،عمادة تطوير  ،االحترافيالتدريس  بعنوان كفاياتمحاضرة   .14

25/5/1434. 
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الرياض  سعود،لك جامعة الم المهارات،عمادة تطوير  ،أفضلالتغذية الراجعة أداة لتعلم محاضرة بعنوان    .15

25 /5  /1434.  

الرياض  سعود،جامعة الملك  المهارات،عمادة تطوير  ،االلكترونيأساسيات نظام إدارة التعلم  دورة بعنوان   .16

 ,21- 22 /5 /1434. 

17. The Auburn University Biggio Center for Enhancement Teaching and Learning, 

King Saud University-Auburn University Summer Teaching Institute, 29 June- 

29 June, 2012, Auburn Alabama USA. 

18. Public Lecture, Recent Trends in Business Research, Delivered By Prof. Jeen 

Date: Sunday 11 NOV 2012. 

الثالثاء  سعود،امعة الملك ، كلية إدارة األعمال في جتنمية ريادة األعمال عند المرأة السعودية ندوة بعنوان .19

25/1/1433 

 ،Herbert Marshوالتي ألقاها األستاذ الدكتور التدريس الجامعي فيفاعلية تقويم الطلبة  محاضرة بعنوان .20

 م23/4/2012جامعة الملك سعود، يوم االثنين  الجودة،عمادة 

، QMS-الجودةإدارة مجالس المقومين الخاصة بتدريب أعضاء مجلس المقومين على نظام دورة إعداد  .21

 2012وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة الملك سعود 

22. AACSB International. Assurance of Learning. December 2011. Texas. USA 

23. AACSB International. Curriculum Development Series: Critical Thinking 

Seminar. October 2011. Tampa, Florida, USA. 

24. AACSB International. Design Thinking for Creativity, Innovation, and 

Transformation Seminar. October 2011. Tampa, Florida, USA.  

 والتطوير فيوحدة الجودة  ،التدريسملف ورشة عمل بعنوان: بالتنسيق مع عمادة تطوير المهارات، تنظيم   .25

 م2012/ 10/4الموافق  الثالثاء، يوم وحضورسعود، تنظيم  كلية إدارة األعمال، جامعة الملك

كلية  والتطوير في، وحدة الجودة ملف المقرر بعنوان:ورشة عمل  تنظيم بالتنسيق مع عمادة تطوير المهارات .26

 م2012/  4/  17الثالثاء الموافق  وحضور يومإدارة األعمال، جامعة الملك سعود، تنظيم 

 2011ساعة  36جامعة الملك سعود  تدريس الجدددورات أعضاء هيئة السلسلة  .27

 2010 الرياض سعود،جامعة الملك  المهارات،عمادة تطوير  تقويم تعلم الطالب .28

 2010، جامعة الملك سعود، اسبوع تهيئة اعضاء هيئة التدريس الجدد .29

 2010دورة من إعداد مركز البحوث في كلية إدارة األعمال جامعة الملك سعود  النشر العلمي .30
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