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* حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 7041هـ من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  /كلية العلوم العربية واالجتماعية في القصيم  .وفي عام 7074هـ عين معيدا في
نفس الكلية  /قسم العلوم اإلدارية .
* في عام 7070هـ حصل على درجة الماجستير العلوم في المحاسبة في جامعة الملك سعود /
كلية العلوم اإلدارية  /قسم المحاسبة .
* في عام  7071هـ عين محاضرا في قسم العلوم اإلدارية  /كلية العلوم العربية واالجتماعية
بالقصيم  .وعمل محاضرا في القسم حتى  7044هـ حيث ابتعث إلى بريطانيا /جامعة كاردف /
للحصول على درجة الدكتوراة في المحاسبة .
* في عام7047هـ حصل على دبلوم في مناهج البحث العلمي من جامعة كاردف .
* حصل على درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة  /ويلز ( كاردف ) عام  7040هـ .
وكان عنوان رسالة الدكتوراة هو " ممارسات المحاسبة اإلدارية في قطاع البلديات في المملكة
العربية السعودية " .
* في عام 7041هـ عين أستاذا مساعدا في قسم المحاسبة  /كلية االقتصاد واإلدارة  /جامعة
القصيم .
* في  7041 – 77– 78هـ عين رئيسا لقسم المحاسبة في الكلية لمدة سنتين.
* رئيس لجنة تطوير الخطط والمنهجيات وعضو لجنة الدراسات العليا بالقسم للعام
الجامعي7041-7043هـ.
*عضو مجلس صندوق الطالب في جامعة القصيم للعامين 7084-7041هـ
* عضو لجنة المعيدين في كلية االقتصاد واإلدارة  /جامعة القصيم لعام 7041هـ
* عضو لجنة اختبارات الوظائف اإلدارية في جامعة القصيم لعام 7041هـ
*عضو لجنة تأديب الطالب في الكلية لعامي 7041 – 7043هـ
* عضو جمعية المحاسبة السعودية .
*عضو فريق متابعة تنفيذ توصيات المراجعين الخارجيين لالعتماد األكاديمي لقسم المحاسبة
* حضر وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في الداخل والخارج
وكان منها تقديم ورقة عمل لملتقى المجالس البلدية في منطقة القصيم المنعقد في محافظة عنيزة
في 7087-8-71هـ  .وآخرها حضور ملتقى تطوير تعليم المحاسبة في دول مجلس التعاون
الخليجي في شهر صفر لعام 7088هـ

 * مهتم بالبحث في مواضيع الرقابة المالية والرقابة على األداء في القطاع الحكومي والمنظمات
غير الهادفة للربح وبصدد نشر عدد من البحوث في هذا المجال .
ثانيا :العمل في جامعة المجمعة من العام الجامعي 1341-1341هـ حتى تاريخه
 في 7087-74-77هـ تمت إعارته لجامعة المجمعة و صدر قرار معالي مدير جامعة المجمعة
بتكليفه عميدا لكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بالمجمعة حتى تاريخه
 رئيس لجنة المعيدين والمحاضرين في كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية لعامي7088 -7084هـ
 رئيس لجنة الميزانية بجامعة المجمعة للعامين الجامعيين 7084 -7087هـ و7088-7084هـ
 رئيس لجنة الجداول الدراسية والتعاون الخارجي للتدريس للعامين الجامعيين7084 -7087هـ و
7088-7084هـ
 رئيس مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية بالجامعة للعامين الجامعيين7084 -7087هـ و
7088-7084هـ
 رئيس لجنة االختبارات التحريرية المتقدمين للوظائف اإلدارية بالجامعة لعام7084هـ
 عضو لجنة التعاقد الخارجي المركزية بالجامعة للعامين الجامعيين 7084-7087هـ و -7084
7088هـ
 عضو لجنة الخطط الدراسية بالجامعة للعامين الجامعيين 7084 -7087هـ و7088-7084هـ
 عضو فريق دراسة التداخالت في الصالحيات في الجامعة لعام 7088هـ
 رئيس الفريق البحثي المكلف بدراسة تقييم إسهام جامعة المجمعة في التنمية المحلية عام 7088هـ
 عضو اللجنة االستشارية لمشروع التقويم الذاتي المؤسسي لجامعة المجمعة لعام7088هـ
 رئيس اللجنة االستشارية لملتقى التجارب المميزة في الجمعيات الخيرية عام7088هـ
 عضو مجلس السنة التحضيرية بجامعة المجمعة للعام الجامعي اعتبارا من ربيع الثاني 7088هـ
 رئيس لجنة التنمية المحلية بالجامعة اعتبارا من 7088-0-44هـ

