السيرة الذاتية
االسم :أ .د .إحسان بن صالح بن دمحم المعتاز
الدرجة العلمية :أستاذ (التخصص الدقيق :مراجعة وحوكمة الشركات).
جهة العمل :قسم المحاسبة – جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
السجل األكاديمي :التحق بمرحلة البكالوريوس بقسم االقتصاد اإلسالمي – شعبة المحاسبة عام 6041هـ
ضمن الدفعة األولى التي التحقت بهذه الشعبة الجديدة .
حصل على البكالوريوس في المحاسبة عام 6066 – 6064هـ .
عين مدرسا بالمعهد الثانوي التجاري من عام  6061وحتى عام 6061هـ .
تم نقل خدماته لجامعة أم القرى معيدا بشعبة المحاسبة بقسم االقتصاد اإلسالمي عام 6061هـ .
ابتعث داخليا لدراسة الماجستير في جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 6061هـ .
حصل على الماجستير في المحاسبة عام 6061هـ.
ابتعث إلى بريطانيا لدراسة اللغة اإلنجليزية والدكتوراه في شوال عام 6014هـ .
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حصل على الدكتوراه في ربيع الثاني عام 6010هـ وعاد بعدها إلى أرض الوطن ليقوم بدوره في
التربية والتعليم ونشر العلم الذي تعلمه.
عين أستاذا مساعدا بقسم المحاسبة في ذي القعدة 6010هـ
عين أستاذا مشاركا بقسم المحاسبة في ذي القعدة 6011هـ
عين أستاذا بقسم المحاسبة مطلع عام 6011هـ
عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة في دورته الحالية التي بدأت عام 6011هـ
رئيس قسم المحاسبة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية منذ شعبان 6011هـ وحتى شوال 6011هـ
نائب المشرف على وحدة الشؤون المالية بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة منذ رجب
6010هـ وحتى شعبان 6011هـ.
المشرف على وحدة الشؤون المالية بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة منذ شعبان
6011هـ حتى شوال 6014هـ.
عضو هيئة تحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية منذ بداية عام
6016هـ وحتى 6010هـ.
وكيل كلية إدارة األعمال للدراسات العليا والبحث العلمي سابقا.
عضو مجلس مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي منذ
عام 6011هـ وحتى 6011هـ.
عضو لجنة أخالقيات مهنة الطب التابعة لوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الطب بجامعة
أم القرى منذ عام 6011هـ وحتى اآلن.
له العديد من المشاركات اإلسالمية واالجتماعية واالقتصادية والمحاسبية في الصحافة المحلية
وخصوصا جريدة المدينة وملحق الرسالة وجريدة عكاظ ومجلة المحاسبة وجريدة الشرق وجريدة
االقتصادية ومجلة اقتصاديات.
شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل المملكة في الندوات التي تنظمها جامعة الملك سعود
بالرياض وفي أبها والقصيم أو خارج المملكة في الكويت واإلمارات وسلطنة عمان وقطر وإيطاليا
وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وإيرلندا وهولندا وإستونيا وماليزيا وتركيا.
شارك في زيارة وفد الجامعات السعودية إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة لزيارة والتعرف على
الجامعات اإلماراتية خالل شهر نوفمبر عام 1441م.
شارك في برنامج الزائر الدولي في الواليات المتحدة األمريكية لمدة  1أسابيع الذي تنظمه وزارة
الخارجية األمريكية ممثال لجامعة أم القرى مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل شهر أبريل
عام 1441م.
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شارك في عضوية العديد من اللجان داخل الجامعة وخارجها ،منها :رئاسة اللجنة اإلعالمية
والعالقات العامة في مؤتمر فقه الموازنات الشرعية ،واللجنة العلمية لمؤتمر التعليم العالي الرابع المنعقد
في رحاب جامعة أم القرى ،واللجنة العليا لمؤتمر األوقاف الثاني المنعقد بجامعة أم القرى ،ولجنة تكريم
الوجهاء ،ولجنة حفلي استقبال صاحبي السمو الملكيين أمير مدينة الرياض وأمير منطقة مكة المكرمة،
ولجنة حفل احتفال كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بمرور خمسين عاما على إنشائها ،ولجنة التعليم
اإللكتروني بكلية الشريعة بالجامعة ،ولجنة تطوير اللوائح المالية واإلدارية التابعة لوحدة التطوير
الجامعي آنذاك ،ثم مواصلة تلك العضوية لتطوير اللوائح المالية واإلدارية التابعة لوكالة الجامعة للتطوير
وخدمة المجتمع مؤخرا ،والعديد من اللجان األخرى.
البحوث المنشورة
" -6مدى فعالية لجان المراجعة في الشركات المساهمة السعودية – دراسة ميدانية"  -بحث ألقي
في مؤتمر المحاسبة األول "دور مهنة المحاسبة في حماية االستثمارات وتنميتها" باالشتراك مع
الدكتور أندرو هيجسون ،في شعبان 6011هـ  -أكتوبر 1441م  ،والبحث متاح عبر موقع
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على األنترنتwww.socpa.org.sa
" -1دراسة ميدانية للعوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي بالشركات المساهمة في المملكة
العربية السعودية" باالشتراك مع الدكتور يوسف باسودان والدكتور صادق مصطفى  ،مجلة
اإلدارة العامة ،المجلد الرابع واألربعون ،العدد األول ،محرم 6011هـ  ،مارس 1440م .
" -1تقويم النظام المحاسبي بمؤسسات الطوافة بمكة المكرمة :دراسة استطالعية" منشور في
المجلة العلمية لكلية التجارة (بنين)  -جامعة األزهر  -العدد  16عام .1441
“The effectiveness of audit committees in corporate governance in Saudi -0
corporations: The views of members of BOD and CFO”.
منشور في مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية – جامعة اإلسكندرية – كلية التجارة – العدد األول،
المجلد  ،01مارس  .1441وألقي في المؤتمر األوروبي الثامن والعشرين للمحاسبة لعام  1441في
مدينة جوتنبرج بالسويد من  11-61مايو.
"An exploration of the effectiveness of audit committees in Saudi Arabia: -1
Some empirical evidence" Published in the ICFAI Journal of Audit Practice.
vol IV, No 1 – January 2007.
وألقي في المؤتمر األوروبي التاسع والعشرين للمحاسبة لعام  1441في مدينة دبلن بجمهورية
أيرلندا ،من  10- 11مارس.
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 -1أخالقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها :انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة"
منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز – االقتصاد واإلدارة – المجلد  ،16العدد
الثاني (.)1441-6011
" -1أثر التجارة اإللكترونية على تخطيط أعمال المراجعة :دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في
المملكة العربية السعودية" (مشترك مع د .دمحم العميري) منشور في مجلة جامعة الملك عبد
العزيز – االقتصاد واإلدارة – المجلد  ، 16العدد الثاني (.)1441-6011
" -1أثر التجارة اإللكترونية على تقويم المراجع لنظام الرقابة الداخلية :دراسة ميدانية على مكاتب
المراجعة في المملكة العربية السعودية" (مشترك مع د .دمحم العميري) منشور في المجلة العلمية
لكلية التجارة (بنين) – جامعة األزهر – العدد  11عام .1441
" -1مدى التزام الشركات المساهمة السعودية باإلفصاح عن الئحة حوكمة الشركات" ألقي في ندوة
السوق المالية السعودية – نظرة مستقبلية .المنعقد في رحاب جامعة الملك خالد في الفترة من -1
 0ذو القعدة 6011هـ الموافق  60-61نوفمبر .1441
"The perception of audit committee members, internaland external -64
"auditors on the effectiveness of audit committees in Saudi Arabia.
ألقي في المؤتمر األوروبي الحادي والثالثين للمحاسبة لعام  1441المنعقد في مدينة روتردام
بهولندا من  11-11أبريل.
-66

"دراسة ميدانية للعوامل المؤثرة في اختيار المراجع في الشركات المساهمة بالمملكة

العربية السعودية" باالشتراك مع الدكتور يوسف باسودان والدكتور صادق مصطفى ،مجلة كلية
تجارة عين شمس ،العدد األول1441 ،م.
-61

""Regulating the Auditing Profession: The Saudi Experience.
ألقي في مؤتمر تاريخ الفكر المحاسبي لعام 1441م ،والمنعقد في مدينة إستانبول بتركيا من

 10-14يوليو ،باالشتراك مع األستاذ الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.
-61

" تقويم استجابة الشركات المساهمة باإلفصاح عن متطلبات الئحة حوكمة الشركات في

المملكة العربية السعودية" .ألقي في مؤتمر المعلومات المحاسبية وإدارة التنمية في دول مجلس
التعاون الخليجي المنعقد بتنظيم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من .1441/6/11-11
-60

"دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات :دراسة ميدانية على الشركات

المساهمة السعودية" .منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز – االقتصاد واإلدارة – العدد
الثاني (.)1466-6011

4

-61

"لجان المراجعة في الشركات المساهمة السعودية بين الواقع والمأمول" .ألقي في

المؤتمر العالمي األول لحوكمة الشركات :الممارسات الحالية واآلفاق المستقبلية المنعقد بتنظيم
كلية العلوم اإلدارية والمالية بجامعة الملك خالد ،أبها6014/66/61-61 ،هـ ،الموافق -64/16
1441/66/6م.
-61

"Determinants of Corporate Governance Disclosurein Saudi
"Arabia

ألقي في المؤتمر األوروبي الثالث والثالثين للمحاسبة لعام  1464المنعقد في مدينة اسطنبول بتركيا
من  16-61مايو .ومقبول للنشر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز – االقتصاد واإلدارة – 6011هـ.
-61

"الغش في القوائم المالية بالشركات المساهمة السعودية من وجهة نظر أعضاء لجان

المراجعة والمراجعين الخارجيين" .منشور في مجلة كلية التجارة – جامعة قناة السويس
باإلسماعيلية – 1466م.
-61

"Corporate governance disclosuresand corporate governance
"mechanisms:The caseof Saudi listed companies

ألقي في المؤتمر األوروبي الرابع والثالثين للمحاسبة لعام  1466المنعقد في مدينة روما بإيطاليا من
 11-14أبريل.
-61

"المراجعة الداخلية وجدوى إنشائها في مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة" .منشور في

المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة – جامعة األزهر ،العدد الخامس ،يوليو 1441م ،ص ص:
.606-641
-14

"التزام شركات المساهمة باإلفصاح عن متطلبات الئحة حوكمة الشركات في المملكة

العربية السعودية :دراسة مسحية" .منشور في مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية – جامعة
القصيم ،المجلد الثاني ،العدد األول ،محرم 6014هـ ،يناير 1441م ،ص ص.11-6 :
-16

"مدى التزام مراجعي الحسابات في المملكة العربية السعودية بقواعد سلوك وآداب

المهنة :دراسة ميدانية" .منشور في مجلة الدراسات والبحوث التجارية – كلية التجارة – جامعة
بنها ،فبراير1466م.
-11

"أثر استخدام نظم التشغيل االلكتروني للبيانات المحاسبية على إجراءات وأساليب

المراجعة :دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة السعودية"( .بحث مشترك) منشور في مجلة
كلية التجارة للبحوث العلمية – جامعة اإلسكندرية – كلية التجارة – العدد الثاني ،المجلد الثامن
واألربعون 1466م.
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-11

"مناهج التعليم المحاسبي بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي من خالل مواقعها

االلكترونية" .بحث ألقي في الملتقى الثالث للمحاسبين في دولة قطر"التعليم المحاسبي في دول
مجلس التعاون الخليجي" .األربعاء  11نوفمبر  – 1466الدوحة ،دولة قطر.
-10

"الشهادة في سبيل هللا :فضلها وواجب المجتمع تجاه شهداء الواجب وذويهم" .بحث ألقي

في المؤتمر الدولي ألمن الحدود ،بتنظيم حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية 61 ،رجب
6011هـ الرياض.
-11

"Development of the Auditing Profession and Accounting in Saudi

Arabia with Emphasis on Regulation of the Auditing Profession".
ألقي في مؤتمر تاريخ الفكر المحاسبي الثالث عشر لعام  1461والمنعقد في مدينة نيوكاسل
بالمملكة المتحدة 61-61 ،يوليو 1461م.
-11

"Determinants of Audit Committee Effectiveness in Saudi Listed

Firms".
ألقي في مؤتمر المحاسبة والمراجعة بتنظيم قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود 1-1 ،أكتوبر
1461م .وكذلك في المؤتمر األوروبي السادس والثالثين للمحاسبة المنعقد في مدينة باريس
بالجمهورية الفرنسية من  1-1مايو 1461م.
Published in The Journal of American Business Review, Cambridge. Vol
1, No 2, Summer 2013.
-11

"Knowledge Sharing Among Accounting Students: Evidence from

"Umm Al-Qura University
ألقي في المؤتمر األوروبي السابع والثالثين للمحاسبة المنعقد في مدينة تالين بجمهورية استونيا
من  11-16مايو 1460م.
-11

"السلوك األخالقي للمراجع وأثره في تعزيز الثقة بمهنة المراجعة" .ألقي في الملتقي

السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مهنة
المحاسـبة والمراجعة ودورها فــي االقـتصاد :الواقع والطموح) ،الرياض 61-66 :مارس
1460م.
-11

"Family Ownership and the Effectiveness of Board and Audit

"Committee: Empirical Evidence from GCC
ألقي في ورشة العمل الحادية عشرة لحوكمة الشركات المنعقدة في مدينة سانت جالن بسويسرا
من  11-11أكتوبر 1460م.
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-14

"Board of Directors Effectiveness, Audit Committee Effectiveness

and the Change in Audit Quality: Evidence from GCC Region"
14-11 ألقي في المؤتمر األوروبي الثامن والثالثين المنعقد في مدينة جالسجو بأسكتلندا من
.م1461 أبريل
 ألقي في المؤتمر العلمي.""لجان المراجعة بين المقومات العالمية والمعوقات الداخلية

-16

 سبتمبر64-1 : عمان،المهني الحادي عشر بتنظيم جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
.م1461
"Audit Committee Effectiveness, Audit Quality, Audit Report

-11

Delay and Firm Performance in Some GCC Countries"
ألقي في ورشة العمل الثانية عشرة لحوكمة الشركات المنعقدة في مدينة بروكسل ببلجيكا من
.م1461  أكتوبر14-11
الرسائل العلمية والكتب المنشورة
" دراسة ميدانية: "العوامل المؤثرة في اختيار وتغيير المراجع في الشركات المساهمة السعودية-6
.م6111 ،هـ6014 .رسالة ماجستير – جامعة الملك عبد العزيز بجدة
2- "The Effectiveness of Audit Committees within Saudi Corporations: An
Empirical Investigation" Ph.D Thesis. Loughborough University, UK,
2003.
3- An Exploration of the Effectiveness of Audit Committees in Saudi Arabia.
In: Audit Committees An Insight. edited by C . Padmavathi and A.
Bellur. The Icfai University Press, India, 2008.
4- The Effectiveness of Audit Committees in the Kingdom of Saudi Arabia
(2010). Lap Lambert Academic Publishing, USA.
ISBN: 978-3-8383-9446-6
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البحوث المقدمة لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
" -6المراجعة الداخلية بثوبها الجديد في مؤسسات الطوافة :تحليل وتصميم" .باالشتراك مع األستاذ
الدكتور دمحم بكر عربي .قدم في موسم حج 6011هـ.
 " -1تقويم الخدمات األساسية التي تقدمها مؤسسات الطوافة من وجهة نظر الحجاج والمطوفين".
باالشتراك مع الدكتورين :جمال كحلوت ،ودمحم العميري .قدم في موسم حج 6011هـ.
" -1رضا الحجاج عن السكن خارج المنطقة المركزية :دراسة ميدانية" .باالشتراك مع الدكتورين:
دمحم العميري ،وعبد هللا الجابري .قدم في موسم حج 6011هـ.
" -0إسكان الحجاج خارج المنطقة المركزية :ميزاته وعيوبه" .باالشتراك مع الدكتور دمحم العميري،
والدكتورة أفنان تلمساني .قدم في موسم حج 6014هـ.
البحوث المقدمة إلى جهات خارجية
 -6التصنيف النوعي والكمي وتحديد المستويات للخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج
الداخل ،والعوامل المؤثرة على أسعارها ،والبدائل المتاحة .دراسة مقدمة إلى وزارة الحج من مكتب
مثابة لالستشارات (رئيس الفريق البحثي :أ.د .إحسان بن صالح المعتاز)6011 .هـ.

الرسائل العلمية التي قمت وأقوم باإلشراف عليها
" -6دور مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة لمصلحة الزكاة والدخل
لتجنب التهرب الضريبي بالمملكة العربية السعودية" .للباحث :سعيد بن جميل الندوي6011 ،هـ.
" -1دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات إدارة األرباح في ضوء حوكمة الشركات مع التطبيق
على الشركات المساهمة المسجلة في السوق المالية السعودية" .للباحث :دمحم موري كانه6011 ،هـ.
" -1مستوى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية:
دراسة تحليلية للتقارير المالية السنوية لشركات البتروكيماويات وقطاع االسمنت" .للباحث :سليمان
بن عبد هللا الزامل6011 ،هـ.
" -0أثر تطبيق بعض آليات الحوكمة المفصح عنها على األداء المالي :دراسة نظرية تطبيقية على
الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية" .للباحث :دمحم العماد أسعد6011 ،هـ.
" -1أثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة" .للباحث :حسن بن أحمد
السيد ،الرسالة قيد الدراسة.
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" -1تقويم أداء وظيفة المراجعة الداخلية في الجامعات الحكومية في ضوء تطبيق الدليل اإلرشادي".
للباحث :عاطف بن حسن فلفالن ،الرسالة قيد الدراسة.
" -1أثر خصائص الشركات على مستوى اإلفصاح عن الحوكمة :دراسة تطبيقية على الشركات
المدرجة في السوق المالية السعودية" .للباحث :عبد الرحمن بن فهد الهجرس ،الرسالة قيد الدراسة.
رسائل الماجستير التي ناقشتها
أوال :بجامعة أم القرى
" -1تأثير معايير الرقابة النوعية على جودة األداء المهني للمراجعة الخارجية :دراسة ميدانية على
مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية" للباحث :ماجد بن سعيد بابكور 6010هـ.
" -1العوامل المؤثرة في تطبيق بطاقة األداء المتوازن :دراسة ميدانية على الشركات المساهمة
الصناعية السعودية" للباحث :دمحم بن حمود الحربي 6011هـ.
ثانيا :بقسم المحاسبة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة كمناقش خارجي ،وهذه الرسائل هي:
-6

"انخفاض مستوى أتعاب المراجعة وآثاره على جودة األداء المهني :دراسة ميدانية على مكاتب

المراجعة في المملكة العربية السعودية" للباحثة :إيمان بنت حسين الشاطري 6011هـ.
-1

"انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وآثاره على تنظيم وممارسة مهنة

مراجعة الحسابات :دراسة ميدانية" للباحث :صالح بن علي العقال 6011هـ.
-1

"دور لجان المراجعة في تفعيل اإلجراءات الحاكمة في شركات المساهمة بالمملكة العربية

السعودية :دراسة ميدانية" للباحثة :عفاف بنت سالم بصفر 6011هـ.
-0

" تحليل وتقييم مدى تطبيق معايير المراجعة الدولية في مكاتب المراجعة بالمملكة العربية

السعودية :دراسة ميدانية" للباحثة :أروى بنت حسن باعباد 6011هـ.
-1

" دور مكاتب المراجعة العالمية في تطوير مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية:

دراسة ميدانية" للباحثة :غيداء بنت عبد الرحمن مشتاق 6011هـ.
-1

"أسباب وآثار وجود ظاهرة "تسوق رأي المراجعة" في المملكة العربية السعودية :دراسة ميدانية"

للباحثة :مي بنت ناصر الثنيان 6011هـ.
-1

"مسؤولية المراجع في الكشف عن األخطاء والغش :دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية"

للباحثة :عتاب بنت عبد القادر صالح 6014هـ.
-1

"دور تطبيق حوكمة الشركات في رفع كفاءة سوق األسهم في المملكة العربية السعودية :دراسة

ميدانية" للباحثة :إلهام علوي أبو بكر 6016هـ.
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-1

"دور الجوانب المحاسبية في حوكمة الشركات من منظور إسالمي :دراسة استكشافية على

المصارف السعودية" للباحثة :تهاني أبو بكر باوارث 6011هـ.
-64

"المعوقات التي تواجه النساء في ممارسة مهنة المحاسبة :دراسة ميدانية في المملكة العربية

السعودية" للباحثة :والء ناجي باجنيد 6010هـ.
" -66دور جودة المراجعة الخارجية في الحد من عمليات إدارة األرباح :دراسة ميدانية على الشركات
المساهمة السعودية" للباحث :خالد بن حسن المالكي 6011هـ.
" -61دراسة تحليلية آلراء المراجعين الخارجيين والداخليين حول تأثير جودة المراجعة في إدارة
األرباح" للباحث :عالء عبد الوهاب بسيوني 6011هـ.
" -61دور المراجعة الداخلية في تفعيل الدور الرقابي للبنوك السعودية :دراسة ميدانية :للباحثة :أبرار
بنت عبد الغني الجدعاني 6011هـ.
المجالت العالمية التي قمت بالتحكيم لها
1- International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation
(IJAAPE).
2- International Journal of Accounting and Finance (IJAF).
3- Journal of Reviews on Global Economics.
االهتمامات البحثية
أخالقيات مهنة المراجعة  -لجان المراجعة – فجوة التوقعات – تسوق الرأي في المراجعة – حوكمة
الشركات في الشركات المساهمة  -الغش – التجارة اإللكترونية – اختيار وتغيير المراجع – التعليم
المحاسبي ،وغير ذلك من مجاالت البحث في المراجعة.
اللجان والجمعيات العلمية
عضو لجنة المراجعة بشركة األحماض الحيوية السعودية حاليا ،عضو لجنة المراجعة بشركة ثمار
المساهمة سابقا  -عضو جمعية المحاسبة السعودية – عضو جمعية المحاسبة األوروبية ،باإلضافة
لتحكيم مجموعة من أبحاث الترقية للعديد من أقسام المحاسبة بالجامعات السعودية ،ومناقشة العديد من
رسائل الماجستير بجامعة أم القرى ،وجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
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األنشطة الثقافية
رئيس النادي السعودي للطالب بمدينة لستر في المملكة المتحدة من عام  1441وحتى .1441
المسؤول الثقافي للنادي السعودي للطالب بمدينة لستر في المملكة المتحدة من عام  1446وحتى
. 1441
المسؤول المالي لرابطة العلوم اإلدارية التابعة لرابطة األندية السعودية في المملكة المتحدة من عام
 1446وحتى . 1441
عضو لجنة التوجيه واإلرشاد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من عام 6011هـ وحتى
6011هـ.
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الجوال4111104110 :
الفاكس411111104 :
البريد اإللكترونيesmoataz@uqu.edu.sa :
ealmoataz@yahoo.com
الموقع االلكترونيhttp://www.uqu.edu.sa/page/ar/13561 :
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