
    جامعة أم القرى                      

 كلـيـة إدارة األعمـال                   

 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي   

 

 املناقشة تاريخ الطالب على املشرف الرسالة عنوان الطالب اسم م

 الندوي مجيل بنسعيد  1
 لتجنب والدخل الزكاة ملصلحة املقدمة املالية بالبيانات الثقة تعزيز يف اخلارجي احلسابات مراجع دور

 .السعودية العربية باململكة الضرييب التهرب
 هـ08/06/1432 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 بابكور بكر أبو سعيد بن ماجد 2
 املراجعة مكاتب عبى ميدانية دراسة :اخلارجية للمراجعة املهين األداء جودة على النوعية الرقابة معايري تأثري

 .السعودية العربية اململكة يف
 هـ03/08/1434 السيد حممد الفقي د. حممود.أ

 هــانــك وريمــ ـدمـحمــ 3
 على تطبيقية دراسة مع الشركات حوكمة ضوء يف اإلنتاج إدارة ممارسة من احلد يف املراجعة جلان دور

 .السعودية املالية السوق يف املسجلة املساهمة الشركات
 هـ02/06/1435 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 الزامل اهلل عبد بن سليمان 4
 حتليلية دراسة -السعودية املساهمة الصناعية للشركات االجتماعية املسؤولية عناصر عن اإلفصاح مستوى

 .االمسنت وشركات البرتوكمايات للشركات السنوية املالية للتقارير
 هـ02/06/1436 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 احلربي بـــنيـة بانـي بن ابدعــ 5
 ميدانية دراسة -السعودية العربية اململكة يف األمانات أداء لتقييم املتوازن القياس منوذج فعالية مدى دراسة

 .املقدسة العاصمة أمانة على التطبيق مع
 هـ04/08/1436 العمريي فواز بن حممد .د.أ

 أســـــعد سعد ادالعمـ حممد 6
 الشركات على تطبيقية نظرية دراسة" املالي األداء على عنها املفصح احلكومة آليات بعض تطبيق أثر

 .السعودية العربية اململكة يف املساهمة
 هـ25/12/1436 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 احلربي مفرح بن حممد 7
 دراسة" السعودية املساهمة الصناعية الشركات على املتوازن األداة بطاقة تطبيق على املؤثرة العوامل

 "ميدانية
 هـ02/03/1437 العمريي فواز بن حممد .د.أ

 ــريمالــكــ ـــبــدع ونيكــ 8
 دي كوت يف ميدانية دراسة– الدولية احملاسبة معايري مع املصريف القطاع يف احملاسيب اإلفصاح توافق مدى

 .العاج ساحل -فوار
 هـ26/07/1437 البقمي عايض بن سلطان .د

 اهلجرس فهد بن عبدالرمحن 9
 يف املدرجة الشركات على تطبيقية دراسة :احلوكمة عن اإلفصاح مستوى على الشركات خصائص أثر

 .السعودية املالية السوق
 هـ04/08/1437 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 القنور ناصر بن اهلل دخيل 10
 السوق يف املدرجة الشركات يف األداء جودة على وأثرها الداخلية للمراجعة الدولية املعايري تطبيق مدى

  .السعودية املالية
 هـ25/08/1437 احملمادي سليم بن فيصل .د



 فلفالن عبدالرحيم بن عاطف 11
 اإلرشادي الدليل تطبيق ضوء يف احلكومية السعودية اجلامعات يف الداخلية املراجعة وظيفة أداء تقييم

 العامة املراقبة ديوان عن الصادر
 هـ25/08/1437 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 احلصني عبدالرمحنبن  مشاري 12
 يف الصناعية للقطاعات حتليلية دراسة" البيئي اإلفصاح مستوى على الشركات حوكمة خصائص تأثري

 "السعودية العربية اململكة
 هـ13/04/1438 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 هـ13/04/1438 البقمي عايض بن ســلطان .د احملاسبية املعلومات جودة حتسني يف (قوائم) املالية للقوائم اإللكرتوني اإلبداع تأثري هزازي علي بن عبدالرمحن 13

 السيد احلسن أمحد بن حسن 14
 على ميدانية دراسة-املراجعة عملية جودة حتسني يف اخلارجي للمراجع اإللزامي التغيري تأثري مدى

  .السعودية العربية اململكة يف املراجعة ومكاتب املساهمة الشركات
 هـ08/07/1438 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 هوساوي آدم أمحد بن بكر 15
 الشركات على تطبيقية دراسة :املالية بالتقارير اإلفصاح جودة على الشركات حوكمة عن اإلفصاح أثر

 .السعودية املساهمة
 هـ28/08/1438 لمس كامل حممد أمحد .د.أ

 هـ02/04/1439 القليطي اجمليد عبد إبراهيم .د املكرمة مكة مبنطقة التعليم إدارات يف املالي األداء ضبط يف الداخلية املراجعة إدارة دور اهلذلي محادي بن أمحد 16

 زيلعي أمحد عبده بن حممد 17
 احلوكمة بالئحة املساهمة الشركات التزام مدى حول لرأيه احلسابات مراجع إبداء إمكانية مدى دراسة

 "السعودية العربية اململكة على ميدانية دراسة"
 هـ18/06/1439 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 احلربي سريع بادي بن اهلل عبد 18
 دراسة" األداء حتسني بهدف احلوكمة آليات تفعيل يف احلديثة االسرتاتيجية احملاسبة أساليب استخدام أثر

  "السعودية العربية باململكة الصناعية الشركات على ميدانية
 هـ01/07/1439 العمريي فواز بن حممد .د.أ

 القثامي حممد بن محود 19
 العامة اهليئة على ميدانية دراسة "والضرييب الزكوي التهرب من احلد يف األساسية الفحص مقومات دور

 "والدخل للزكاة
 هـ11/07/1439 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 هـ19/01/1440 القرني القادر عبد أمحد .د.أ "ميدانية نظرية دراسة" االستمرار على الشركات مقدرة تقييم عن واملراجع اإلدارة مسؤولية احلذيفي حممد بن أمحد 20

 هـ15/02/1440 احملمادي سليم بن فيصل .د  "ميدانية دراسة" العمل سوق احتياجات ضوء يف السعودية باجلامعات احملاسيب التعليم برنامج فعالية تقييم كسار حسن هزاع بن محزة 21

 العبدان سليمان بن عبدالرمحن 22
-عبيدات بنموذج التمان منوذج مقارنة :السعودية املساهمة شركات بتعثر التنبؤ يف املالية النسب استخدام

 .تطبيقية دراسة
 هـ12/04/1440 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 فتيين عبده أمحد بن نواف 23
 شركات جمموعة على ميدانية دراسة " املالية التقارير جودة على وأثرها احملاسبية املعلومات نظم تطوير

 مجيل عبداللطيف
 هـ18/04/1440 البقمي عايض بن ســلطان .د

 هـ30/04/1440 احملمادي سليم بن لـفيص .د املراجعة مكتب وحجم العميل اختيار على املؤثرة العوامل بني العالقة العمري وحيدي علي بن شاكر 24

 هـ12/07/1440 القليطي اجمليد عبد إبراهيم .د .ميدانية دراسة: املقدسة العاصمة أمانة يف املسؤولية حماسبة نظام تقييم هزازي عبداهلل بن فؤاد 25

 هـ20/07/1440 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ "السعودية املساهمة الشركات على ميدانية دراسة" املخاطر إدارة تفعيل يف الداخلية املراجعة دور اليحيى عبدالعزيز بن صاحل 26

 سليمان بن حممد احلميد 27
 مصرف على تطبيقية دراسة" السعودية البنوك رحبية على املالية واملالءة اإلدارية والكفاية السيولة أثر

 "الراجحي
 هـ17/08/1440 القليطي اجمليد عبد إبراهيم .د



 قاسم بسام بن حممد 28
 ميدانية دراسة- املهين حكمه جودة على اخلارجي املراجع قبل من املهين الشك ممارسة تأثري مدى دراسة

 .السعودية العربية اململكة على
 هـ18/08/1440 املعتاز صاحل بن إحسان .د.أ

 سعد أمحد بن اهلل عبد 29
 وجهة من والدخل للزكاة العامة اهليئة أعمال يف القضائي احملاسب خدمات من االستفادة إمكانية مدى

 السعودية العربية باململكة ميدانية نظرية دراسة :اهليئة يف والفاحصني القانونيني احملاسبني نظر
 هـ20/08/1440 القرني القادر عبد أمحد .د.أ

 هـ13/01/1441 البقمي عايض بن ســلطان .د مدى التزام املصارف  السعودية مبعايري بازل  III "منظور حماسيبدراسة من " النمري خضر بن حممد 30

 هـ17/01/1441 العمريي ر فواز بن حممد .د.أ .السعودي الرياضية األندية يف احملاسبية الداخلية الرقابة أنظمة تقويم الزهراني صاحل بن الكريم عبد 31

 هـ30/01/1441 العمريي فواز بن حممد .د.أ .األعمال خماطر إدارة على وأثرها اإلدارية احملاسبة ألساليب بالسعودية املساهمة الشركات تطبيق مدى اللهييب أمحد بن مصطفى 32

 الكيشان حممد بن إمساعيل 33
 منطقة على ميدانية دراسة" والدخل للزكاة العامة اهليئة إيرادات على املضافة القيمة ضريبة تطبيق أثر

 "املكرمة مكة
 هـ29/06/1441 القليطي اجمليد عبد إبراهيم .د

 هواري مجيل فايز بن حممد 34
 الشركات على تطبيقية دراسة" واملالي التشغيلي األداء على املنشأة موارد ختطيط نظام تطبيق تأثري

 "السعودية
 هـ20/08/1441 القليطي اجمليد عبد إبراهيم .د

 عثمان حممد عمر أسامة 35
 األداء على وأثره املالية واملؤشرات النسب باستخدام العام املال رأس كفاءة لتقييم مقرتح حماسيب منوذج

 .السعودية املساهمة للشركات املالي
 هـ21/08/1441 منصور احلسن الرمحن فتح .د

 الشريف هندي سامل بن مجيل 36
 يف املدرجة الصناعية الشركات على تطبيقية دراسة - املالي األداء على اإلدارية احملاسبة أساليب تطبيق أثر

 .السعودية املالية السوق
 هـ26/08/1441 القليطي اجمليد عبد إبراهيم .د

 هـ22/10/1441 املس لكام دحمم أمحد .د.أ .السعودية يف التجارية البنوك قطاع يف األرباح جودة على النقدية التدفقات معيار يف التعديالت أثر العمرييين عثمان بن عمر 37

 خالد احلازمي  
 


