
 جامعة أم القرى                      

 كلـيـة إدارة األعمـال                   

 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي   

 
 

 تاريخ التسجيل  املشرف على الرسالة عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إبراهيم مجيل خانأسامة  1
قطاع  -أثر أداة كايزن على ختفيض التكاليف وتعظيم اإلجناز "دراسة تطبيقية على شركة املياه الوطنية

 مدينة مكة املكرمة والطائف
هـ24/08/8143 أ.د. حممد بن فواز العمريي  

 فهد كل حممد طوركي 2
القيمة السوقية للشركات املساهمة  مستوى اإلفصاح عن عناصر املسؤولية االجتماعية ومدى تأثريه على

 املدرجة السعودية
هـ05/06/1439 د. فيصل بن عايض الروقي  

 أمحد سعيد أمحد باوزير 3
مدى إدراك وتطبيق املعيار الدولي املالي للمنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم يف اململكة العربية السعودية " 

 دراسة ميدانية"
هـ25/12/1439 د. سلطان بن عايض البقمي  

 حممد عبده عبيد كباء 5
تفعيل دور الرقابة الداخلية يف املنظمات غري الرحبية "دراسة تطبيقية على املنظمات اخلريية مبنطقة مكة 

 املكرمة"
هـ21/01/1439 أ.د. حممد بن فواز العمريي  

 حممد عبد الرمحن الدعيس 6
املخاطر وتقييم األداء يف املؤسسات املالية يف سوق األسهم دور أساليب احملاسبة اإلدارية يف تفعيل إدارة 

 السعودية
هـ17/07/1440 أ.د. حممد بن فواز العمريي  

 أثري بنت إبراهيم السويد 7
مدى التزام شركات املساهمة السعودية مبتطلبات العرض واالفصاح عن مدى التوافق مع الشريعة 

 "دراسة تطبيقية "اإلسالمية يف التقارير املالية املنشورة 
هـ02/08/1440 منصور الصاعدي بن د. عبد اهلل  

هـ10/07/1440 منصور الصاعدي بن د. عبد اهلل مدى التزام البنوك السعودية باإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية وأثر ذلك على األداء املالي عبداهلل إبراهيم اخلليفي 8  

 زعيــلي القــيف عـــس 9
على األداء املالي للشركات "دراسة نظرية تطبيقية على  (IFRS)أثر التحول إىل معايري التقارير املالية 

 الشركات املساهمة يف السعودية"
هـ20/10/1440 عبد القادر القرني بن أ.د. أمحد  

 وهيب خالد الضرييب 10
املراجعة بالتطبيق على سوق خدمات مهنة أثر االلتزام بقواعد سلوك وآداب مهنة املراجعة على جودة عملية 

 املراجعة يف اململكة العربية السعودية
هـ20/10/1440 أ.د. أمحد حممد كامل سامل  

هـ20/10/1440 د. أمحد بن عبد القادر القرني جودة املراجعة يف شركات ومكاتب املراجعة باجلمهورية اليمنية زيد سعيد اليزيدي 11  

هـ20/10/1440 منصور الصاعدي بن د. عبد اهلل أثر التحول للمعايري الدولية للتقارير املالية على مكاتب املراجعة يف اململكة العربية السعودية اهلل احلارثيسارة مبارك منيع  12  

هـ20/10/1440 أ.د. إحسان بن صاحل املعتاز على إدارة األرابح يف شركات املسامهة يف اململكة العربية السعودية (ERP)أثر تطبيق نظام ختطيط موارد املؤسسات  الزهراني عبد اهللبنت رمحة  13  



 عبد العزيز بن هادي السلمي 14
دور املقاومة املرجعية يف تقويم األداء يف املصارف اإلسالمية يف السعودية "دراسة حتليلية بني مصرف اإلمناء 

 ومصرف البالد
هـ01/03/1441 حممد بن فواز العمرييأ.د.   

 رواد بنت حممد البقمي 15
( IFRSأثر حوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح عن املخاطر االئتمانية وفقاً ملتطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل )

 األدوات املالية: اإلفصاحات "دراسة تطبيقية على البنوك املدرجة يف سوق األسهم السعودي"
هـ01/03/1441 حممد بن نايف الشريف د.  

16 
شيخة بنت سعد مسفر 

 الشريف

أثر حوكمة الشركات على اإلفصاح عن عناصر املسؤولية االجتماعية "دراسة تطبيقية على الشركات 

 الصناعية املدرجة يف سوق األسهم السعودي
ه20/03/1441 د. حممد بن نايف الشريف  

 عاطف يوسف خليل اللحام 17
التَّحول إىل معايري املراجعة الدولية على تضييق فحوة التوقعات يف تقرير املراجع اخلارجي يف سوق املال أثر 

 السعودي
هـ18/04/1441 أ.د. إحسان بن صاحل املعتاز  

 سفر بن عبد العزيز الغامدي 18
على الشركات  أثر إدارة رأس املال العامل على مستوى رحبية شركات املساهمة العامة "دراسة تطبيقية

 م"2018-2011املدرجة يف السوق املالي السعودي 
هـ26/05/1441 د. فتح الرمحن احلسن منصور  

هـ26/05/1441 أ.د. إحسان بن صاحل املعتاز أثر خصائص الشركة على ممارسة إدارة األرباح يف الشركات املساهمة السعودية "دراسة تطبيقية" فيصل بن حسني الشيخ 19  

 العزيز أمحدعبد  20
أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف غانا على مقاييس األداء املالي "دراسة تطبيقية على عينة من 

 الشركات املدرجة يف سوق األوراق املالية"
هـ26/05/1441 د. فتح الرمحن احلسن منصور  

ه06/07/1441 د. فيصل بن عايض الروقي على مستوى اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف البنوك املسامهة السعودية آليات احلوكمة ةأثر جود مليس بنت هدي جرب الغامني               21  

 غمدان غالب ناصر 22
أثر تطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املالي على ممارسة إدارة األرباح يف الشركات املدرجة يف السوق املالية 

 السعودية
هـ06/07/1441 د. حممد بن نايف الشريف  

 أمرية بنت حسني احلارثي 23
تفعيل دور احملاسب القضائي لالستفادة من خدماته يف اجلهات القضائية باململكة العربية السعودية 

 وإسهامه يف اخنفاض أعداد املتعثرين: دراسة استكشافية على اجلهات القضائية
 هـ05/08/1441 أ.د. إحسان بن صاحل املعتاز

 ه8/04/1441 أ.د. إحسان بن صاحل املعتاز          أثر التَّحول إىل معايري املراجعة الدولية على تضييق فحوة التوقعات يف تقرير املراجع اخلارجي يف سوق املال السعودي خليل اللحام عاطف يوسف 24

الشركات يف غاان على مقاييس األداء املايل "دراسة تطبيقية على عينة من الشركات املدرجة يف  أثر تطبيق قواعد حوكمة عبد العزيز أمحد 25
 ه26/05/1441 د. فتح الرمحن احلسن منصور          سوق األوراق املالية"

 ه26/50/1441 أ.د. إحسان بن صاحل املعتاز          تطبيقية" أثر خصائص الشركة على ممارسة إدارة األرابح يف الشركات املسامهة السعودية "دراسة فيصل بن حسني الشيخ 26

 سفر عبد العزيز مجعان الغامدي 27
أثر إدارة رأس املال العامل على مستوى رحبية شركات املسامهة العامة "دراسة تطبيقية على الشركات املدرجة يف السوق 

 م"2018-2011املايل السعودي 
 ه26/50/1441 د. فتح الرمحن احلسن منصور         



 ه6/07/1441 د. حممد بن انيف الشريف             أثر تطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املايل على ممارسة إدارة األرابح يف الشركات املدرجة يف السوق املالية السعودية( غمدان غالب انصر 28

التزام الشركات املدرجة بسوق املال السعودي ابإلفصاح عن األصول غري امللموسة يف قوائمها املالية السنوية وأثره مدى  مجال عوض علي اجلمحي 29
 على جودة تقاريرها املالية: حتليل احملتوى للتقارير املالية

 ه26/01/1442 د. فتح الرمحن احلسن منصور

 ه26/01/1442 د. فتح الرمحن احلسن منصور مدى التزام شركات املسامهة اليمنية حبوكمة الشركات من وجهة نظر املراجعني القانونيني ابجلمهورية اليمنية سنان حمسن حسن أمحر الشعر 30

 ه26/01/1442 د. إبراهيم عبد اجمليد القليطي          املدرجة يف السوق املالية السعودية أثر اإلفصاح احملاسيب عن استدامة سلسلة التوريد على األداء املايل دراسة تطبيقية على الشركات فارس سعيد خاطر الزهراين 31

 ه17/09/1441  أثر حتليل البياانت الضخمة على رفع مستوى األداء املؤسسي يف البنوك ابململكة العربية السعودية: دراسة ميدانية ايسر بن عبد احملسن الصاعدي 32

 هـ20/09/1441 د. فيصل بن عايض الروقي دور حوكمة الشركات يف حتسني األداء املايل: دراسة تطبيقية على الشركات املسامهة السعودية سلوى بنت أمحد عواجي                  33

 خالد احلازمي    
 
 


