
Holds a PhD in Financial Accounting and Corporate Governance. 
Certified trainer and consultant for a number of government and 
private organizations. Has good experience in providing financial
and administrative consultations. In addition, has experience in 
designing, preparing and training courses in the areas of: financial 
accounting, governmental accounting, governance, internal audit,
risk management, and anti-corruption. Has chaired and participated 
in many committees and work teams. Has a number of scientific 
publications in the field of finance and governance, and holds
more than 20 training and professional certificates. Presented more 
than 70 courses and trained more than 2000 trainees. Lead and 
participated in more than 15 successful projects and consultations.

2020

2015

2012

2010

Victoria University / Australia
PhD in Financial Accounting and Governance

St. Thomas University / USA
Master of Science in Accounting

University of Central Florida / USA
English Language Diploma

King Saud University /KSA

Bachelor degree in Business Administration / 
Specialized in Accounting

2015-2022

2010 -Till now

Feb - May 2010

Part time consultant
Saudi Organization for Charted and Professional Accountants

Institute of Public Administration

Contact

Profile

Skills

Language

0555533858
n.alsulayhim@gmail.com

Riyadh -KSA

ِArabic English

Education

Experience

Associated Accountants Office

Professional leadership skills.

Project management skills.

Advanced skills in critical thinking.

Advanced skills in problems solving.

Have sophisticated research skills.

Advanced writing skills.

Have good communication skills.

Motivated and eager to gain new knowledge
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Business Sector and Training Consultant•

Assistant Professor.•
Consultant•

Trainer•
Assistant Trainer•
Financial Controller•
Accountant•
Accountant•

Certificates

Consulting Skills Certificate.

Certified Risk Management Specialist (CRMS).

International Certifed Corporate Governance Officer (ICCGO)

Public and Private Partnership.

Business Case Analysis.

Certified Cost Control and Revenue Management.

In addition to a number of certificates in supervision and leadership.

Dr.Nasser Al-Sulayhem

Financial and Managerial 
Consultant & Trainer

Accounting – Financial Management  
Internal Auditing  - Governance 

Risk Management 

PHD , ICCGO , CRMS , CCCRM
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n.alsulayhim@gmail.com

وسائل التواصل

د.ناصر بن عبد الله الصليهم

مستشار مالي و إداري و مستشار تدريب

PHD , ICCGO , CRMS , CCCRM

نبذة شخصية
ومستشار  مدرب  والحوكمة،  المالية  المحاسبة  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل 
معتمد لدى عدد من الجها ت الحكومية والخاصة. يمتلك الدكتور ناصر الصليهم 
خبرة واسعة في تقديم االستشارات المالية واإلدارية، باإلضافة إلى تصميم وإعداد 
الحكومية،  المحاسبة  المالية،  المحاسبة  مجاالت:  في  التدريبية  البرامج  وتقديم 
ترأس وشارك في  الفساد.  ومكافحة  المخاطر،  إدارة  الداخلية  المراجعة  الحوكمة، 
مجاالت  في  االستشارات  من  العديد  قدم  كما  العمل،  وفرق  اللجان  من  العديد 
مالية وإدارية متنوعة. لدى الدكتور ناصر الصليهم عدد من المنشورات العلمية في 
ومهنية. تدريبية  شهادة   ٢٠ من  أكثر  على  وحاصل  والحوكمة  المالية  مجال 

  محاسبة - إدارة مالية - مراجعة داخلية
حوكمة - إدارة مخاطر

المهارات

اللغات

االنجليزيةالعربية

٠٥٥٥٥٣٣٨٥٨

الرياض - المملكة العربية السعودية

متمكن في مهارات البحث، ومهارة الكتابة األكاديمية.

متمكن في قراءة وتحليل المحتوى، واستخدام التفكير 

التحليلي وربط العالقات.

مهارات القيادة واإلشراف وإدارة المشاريع ومتابعة 

اإلنجاز وااللتزام بالخطة الزمنية.

قدرات عالية في إدارة الوقت والعمل تحت الضغط.

 

المؤهالت العلمية

٢٠٢٠دكتوراه في المحاسبة المالية والحوكمة من جامعة فكتوريا / استراليا

٢٠١٥ماجستير في علوم المحاسبة من جامعة سانت توماس / الواليات المتحدة

٢٠١٢دبلوم اللغة اإلنجليزية من جامعة سنترال فلوريدا / الواليات المتحدة

٢٠١٠بكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود

الشهادات ا إلحترافية والمهنية

.Consulting Skills Certificate الشهادة االحترافية في مهارات االستشارات

أخصائي مخاطر معتمد.

المسؤول الدولي المعتمد فى الحوكمة.

.ppp الشهادة االحترافية في شراكات القطاع العام والخاص

.Business Case Analysis تحليل الحاالت المالية

.CCCRM الشهادة االحترافية في مراقبة التكاليف وإدارة اإليرادات

باإلضافة للعديد من الدورات التدريبية في المجاالت المالية واإلدارية ومجاالت 
القيادة واإلشراف .

٢٠١٠ حتى اآلن

٢٠١٥ حتى اآلن

محاسب

الخبرات العملية

عضو هيئة التدريب في معهد اإلدارة العامة في الرياض.

مستشار غير متفرغ في الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين.
مستشار قطاع األعمال و مدير للمشاريع و مشرف على التدريب.

مستشار

باحث في معايير المحاسبة الدولية.

أستاذ مساعد
مدرب

مساعد مدرب
مراقب مالي


