الدكتور خالد بن ناصر الخاطر
عميد الشئون األكاديمية بكلية أحمد بن دمحم العسكرية
أستاذ المحاسبة المشارك  -قسم المحاسبة ونظم المعلومات

حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر عام  ، 9191و على درجة
الماجستير من جامعة سانت لويس -أمريكا لعام 9119م ،وعلى درجة الدكتوراه من جامعة
دندي -بريطانيا لعام 9111م  .كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال المحاسبة في
عام  . 2192ويعمل حاليا عميدا للشؤون األكاديمية بكلية أحمد بن دمحم العسكرية  ،و أستاذا
مشاركا في قسم المحاسبة في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر  .وقد تولى رئاسة مجلس
إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة من عام  2112إلى  ، 2111و هو رئيس مجلس إدارة جمعية
المحاسبين القانونيين القطرية من عام  2119إلى  .2199كما عمل وكيال و عميدا باالنابة لكلية
اإلدارة و مديرا لبرنامج الماجستير في إدارة األعمال بجامعة قطر ،واستاذا زائرا بجامعة هيوستن
في  .2119و قد أنجز العديد من األبحاث والدراسات في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة في
دولة قطر  ،وعمل عضو مجلس إدارة في العديد من المجالت العلمية ،وعضو لجنة التظلمات
بهيئة قطر لألسواق المالية وعضو لجنة التظلم الضريبي وعضو مجلس مركز الدوحة الدولي
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