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 ال /نعم  ساسية العتماد البرنامجأمتطلبات  (1)

 نعـــم ؟البرنامجفي مجال تخصص  أستاذ مشاركأستاذ أو  على درجةأساتذة بالقسم على األقل ثالثة  توفري هل

 هما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟حوظاتبمل على محكمين اثنين اختارهما القسم، وتم األخذعرض البرنامج هل 
 نعـــم

 ؟المقررات المختارة منهادريس األخرى، على ت علميةإرفاق موافقة األقسام الهل تم 
 نعـــم

 

 نعـــم ؟(مدفوعة التكاليف)المهنية  لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل والتعليم المستمر المتضمن محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج (2)

  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 
 

 العربية السعودية.في المملكة المساهمة في سد النقص في مجال الدراسات العليا في المراجعة الداخلية  .1

الكوادر  توفرعدم ، لحاجة سوق العمل بكفاءات في جوانب المراجعة الداخليةعن طريق تلبية  2030دعم توجهات المملكة ورؤيتها  .2
 .للقيام بالمهام والواجبات المناطة بالمراجعة الداخليةالكافية الفنية المتخصصة 

تأسيس وحدات للرقابة الداخلية  ه والذي نص في فقرته الثانية على20/8/1425الصادر في ( 235مواكبة قرار مجلس الوزراء رقم ) .3
 .حاسبة العامفي كل جهة مشمولة برقابة ديوان الم

قادرة على قيادة العملية التعليمية  ، تكون إعداد خريجين ذوي كفاءة ومعرفة في الجوانب النظرية والقدرة على ربطها بالجوانب التطبيقية .4
 .كبة التطورات العالميةوموا

 أهداف البرنامج( 3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية 

قابلة للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق 

 اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

 األهداف 

 

 من االلمام بمعايير المراجعة الداخلية ونظرية ومنهجية المراجعة لتزويد المجتمع بمهنيين أصحاب كفاءة عالية. طالبال تمكين .1

في مجال المراجعةة الداخليةة وذلك من توظيف أدوات وأساليب المراجعة ذات العالقة بتقييم المخاطر والحوكمة والرقابة  طالبالتمكين  .2

 المالية واإلدارية.

العلمية والتطبيقية لتمكينهم من التقدم الختبةار الزمالةة فةي مجةال المراجعةة ، وتنمية قدراتهم بمهارات التفكير والتحليل الناقد طالبال تزويد .3

 الداخلية.

من ممارسة البحث العلمي في مجةال المراجعةة الداخليةة مةن خةالل دراسةات القضةايا المعاصةرة واالتجاهةات الحديثةة التةي  طالبتمكين ال .4

 تعلق بدراسات المراجعة الداخلية.ت

تنميةة قةدرات الطةةالب تنميةة قةةدرات الطةالب فةي مجةةال اتخةاذ القةةرارات الخاصةة باألدلةةة التةي تةم الحصةةول عليهةا والمشةةكالت التةي قةةد  .5

 ونوع التقرير المطلوب إصداره.يواجهها المراجع الداخلي 

جه الخصوص االتصال مةع المسةتويات اإلداريةة المختلفةة بالمنظمةة، بما يخص األداء المهني وعلى ومهارات االتصال اكساب الطالب  .6

 مناقشة تقارير المراجعة الداخلية.وعند 
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Objectives 

 

1. Enabling students to accomplish the knowledge of internal audit standards, audit theory and methodology 

in order to equip the sosciety with profesionals with high level of competence 

2. Enabling students to employ the tools and techniques of internal audit related to risk assessment, 

governance and control in the field of financial and operational audit. 

3. Providing students with skills of critical thinking, and developing their scientific and application ability to 

pass the professional internal audit exam. 

4. Enabling students to practice scientific research in the field of internal audit through studies of 

contemporary issues and recent trends related to internal audit. 

5. Developing the ability of students in the area of decision making related to evidence evaluation, problem 

solving, and required report type issuing.  

6. Developing students' communication skills with the different managerial levels and when discussing the 

internal audit reports. 
 

 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

  للبرنامج ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  50البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ ) مقارنةيجب

 المقترح.

   

 :معلومات البرنامج المرجعي 

   Maryland University الجامعة:

 School of Business  الكليـــة:

 MSC Accounting- Internal Audit Track---- الداخلية المراجعة - المحاسبةفي  ماجستير العلميــة:الدرجــة 

 المحاسبــــــة التخصص العــام:

 المراجـــعة الداخليـــة التخصص الدقيق:

 ســـاعة 33عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 سات العليا الحالية المعتمدة في القسم( برامج الدرا5)

  

 برنامج ماجستير المحاسبة العام .1

 )المحاسبة المهنية( النوعـــيبرنامج ماجستير المحاسبة  .2

 برنامج دكتوراة المحاسبة العام .3
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 في البرنامج شروط إضافية للقبول (6)

 لباب الخامس المعنون بـ"القبول ا، والمذكورة في العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة الموحدة للدراسات التي لم َتنص عليها الالئحةالشروط  تذكر فقط

 والتسجيل" والمتوفرة على موقع العمادة اإللكتروني.

 التقدير المطلوب

 

 

 

 ( على األقل.معدل عام )جيد

 

 

 

التخصـصات المطلوبـة 

 للدرجة المتقدم إليها

 

 

 التسويـق –االقتصـاد  –نظم المعلومات اإلداريـة  –الموارد البشريـة  –اإلدارة العـامة  –ال إدارة األعم –التمويـل  – المحاسبة

 

 

 درجة اللغة المطلوبة 

 

 

 أو مايعادلها في االختبارات األخرى. (IBT)نظام ( في اختبار التوفل 32الحصول على درجة ) فضلي  

 

 

 أخــرىروط ــش

 

 

 

 الرسوم الدراسية (7)
 امج المهنية مدفوعة التكاليف فقط()خاص بالبر

 59,400 التكلفة اإلجمالية 33 إجمالي عدد الوحدات الدراسية 1,800 تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف8)

 مصنف 

  غير مصنف √  

 

 

 

 

 

 

 

يدة وظيفيا  ( الجهات المستف9)       

 تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج يراعى 

حيث أن التوجيهات العليا قضت بأن تستحدث كلل وزارة ومصللحة وحلدة للمراجعلة الداخليلة، بملا ح الحكومية الوزارات والمصالجميع  .1

 فيها الجامعات الحكومية.

 ، نظرا  ألن أقسام وإدارات المراجعة الداخلية من متطلبات الحوكمة.الخاص ألعمال المختلفة في القطاعمنشآت اجميع  .2

 ، حيث أن المراجعة الداخلية هي إحدى الخدمات التي تقدمها العديد من هذه المكاتب . مكـــاتب المحــــاسبة والمـــراجعـة .3
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 ؟زعبد العزيهل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك ( 10)

  تذكر تفاصيل البرنامج. (بنعم)في حالة اإلجابة 

 نعم 

 ال √

 :معلومات البرامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    
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 ؟شابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوىم ( هل توجد برامج11) 

 

 نعم 

 ال √

 لبرامج المشابهة:معلومات ا 

 الجامعة:    

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 

 في جامعات المملكة إن وجد لبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهةالسمات المميزة ل (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرة العلمية للقسم( 13)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سنوات متعدد ال

 األخيرة

 757 195 هـ1392/1393 بكالوريوس

 - - - دبلوم عالي

 110 90 هـ1399هـ /1398 عام ماجستير

 152 85 هـ1427/1428 ماجستير مهني

 - 12 هـ1440/1441 دكتوراه
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 التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(كون ي) هـ 1442 /1441 للعام الدراسي:أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( جدول 14)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 سعودي 1989 جامعة اإلسكندرية / مصر محاسبة إدارية وتكاليف أستاذ عبد العال بن هاشم أبو خشبة 1

 سعودي 1992 جامعة هل / بريطانيا محاسبة مالية ومراجعة أستاذ سالمة الرحيليبن عوض  2

 سعودي 1993 جامعة نيوكاسل / بريطانيا محاسبة إدارية وتكاليف أستاذ مجبور بن جابر النمري 3

 سعودي 1995 جامعة دندي / بريطانيا محاسبة مالية أستاذ عبد هللا بن علي عسيري 4

 سعودي 1998 جامعة األزهر /  مصر محاسبة زكوية وضريبية وفقه ومحاسبة معامالت ذأستا صالح بن عبد الرحمن السعد 5

 سعودي 2000 جامعة ويلز / بريطانيا محاسبة مالية أستاذ توفيق بن عبد المحسن الخيال 6

 سعودي 2003 جامعة بروسموث / بريطانيا محاسبة مالية أستاذ محمد باشيخ بن عبد اللطيف 7

 أردني 2006 جامة ساوث هامبتون/ بريطانيا محاسبة مالية أستاذ ود الحطيباتخلدون عبد محم 8

 سعودي 1998 جامعة بريستول / بريطانيا  محاسبة إدارية وتكاليف  أستاذ محمد بن حسن مفتي 9

 سعودي 1980 جامعة كولورادو / أمريكا  محاسبة مالية  أستاذ  قاسم يمانيبن عبد هللا  10

 سعودي 1990 جامعة اإلسكندرية / مصر  محاسبة ومراجعة حكومية  أستاذ مشارك هيم سجينيطالل بن إبرا 11

 سعودي 1994 جامعة ساوث هابمتون / بريطانيا  محاسبة مالية ومراجعة   مشاركأستاذ  عبد هللا باسوادنبن يوسف  12

 سعودي 1994 جامعة هل / بريطانيا  ة ماليةنظم معلومات محاسبية ومحاسب أستاذ مساعد  عبد هللا باعويضانبن ممدوح  13

 سعودي 1996 جامعة هل / بريطانيا  محاسبة إدارية وتكاليف  أستاذ مساعد  عمر شيخبن فريد  14

 سعودي 2000 جامعة ليدز / بريطانيا  محاسبة ومراجعة حكومية أستاذ مساعد  حسن كوشكبن  طارق 15

 / معارسعودي 2005 جامعة بوند / أستراليا  سبة مالية محا أستاذ مساعد  عمر بقشانبن تركي  16

 بريطاني 2010 بريطانيا جامعة وستمنستر/ مراجعة أستاذ مساعد علي الورداتبن يوسف  17

 سعودي 2014 جامعة شيفيلد / بريطانيا محاسبة إدارية وتكاليف أستاذ مساعد حسين خواجيبن محمد  18

 سعودي 2017 / بريطانياجامعة وست انقلند محاسبة مالية   اذ مساعدأست حلمي بن عبد الحميد بشناق 19

 سعودي 2018 جامعة شيفيلد / بريطانيا محاسبة إدارية وتكاليف أستاذ مساعد بدر بن بندر بن حميد 20

 سعودي 2019 جامعة بريستول/ بريطانيا محاسبة مالية أستاذ مساعد أبو الخير وزانبن محمد  21
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 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) هـ1442 /1441: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 15)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 ماليزية   2000 جامعة ستيرلنغ اسكتلندا / بريطانيا محاسبة مالية  أستاذ رحمن رشيدة بنت عبد ال 1

 سعودية 2010 جامعة تونس / تونس محاسبة مالية  أستاذ مشارك نجالء بنت إبراهيم عبد الرحمن   2

 يةسعود 2014 جامعة هدرزفيلد / بريطانيا محاسبة إدارية وتكاليف شاركأستاذ م راوية بنت رضا عبيد 4

 سعودية 2015 جامعة إسكس / بريطانيا مراجعة شاركأستاذ م فهدة بنت سلطان السديري 5

 / معارةسعودية 2011 مصر –جامعة القاهرة  محاسبة إدارية وتكاليف أستاذ مساعد إيمان بنت صالح فاضل 3

 سعودية 2015 المية / ماليزياالجامعة اإلسالمية الع محاسبة إدارية وتكاليف أستاذ مساعذ منال بنت محمد حمودة 6

 سعودية 2016 جامعة إسكس / بريطانيا محاسبة مالية  أستاذ مساعد مها بنت فيصل الصايغ 7

 سعودية 2017 جامعة دندي / بريطانيا محاسبة مالية  أستاذ مساعد مي بنت عبد العزيز العامودي 8

 سعودية 2020 رويال / بريطانياجامعة  محاسبة مالية أستاذ مساعد عبدهللا بكربنت ساره  9
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    هـ1442 / 1441 :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 16)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 - 2013 جامعة ماكواري / أستراليا  محاضر مهند بن نبيل بافقيه 1

 - 2013 ميزوري ستيت / أمريكا محاضر يتركي بن جبارة الجهن 2

 مبتعث داخلي 2015 بولينج قريين والية اوهايو / أمريكا محاضر عبدالرحمن بن طارق المشيقح 4

 - 2016 ميزوري ستيت/ أمريكا محاضر سالم بن محمد السعدي 5

 معــــار 2017 بنسلفانيا / أمريكا محاضر عبد العزيز بن سعود المطوع 6

 مبتعث داخلي 2017 بولينج قريين والية اوهايو / أمريكا محاضر  حمن بن عبد هللا المالكيعبدالر 7

 معيد  سالم باسيفبن مازن  8
 جامعة الملك عبدالعزيز

 جامعة باري/ امريكا
2015 - 

      

 

 

   هـ1442 / 1441 :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 17)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة علميةالمرتبة ال االسم م

 - 2002 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  الجوهرة بنت حسن القحطاني 1

 - 2002 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  رغداء بنت محمد الرملي 2

 - 2002 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  أميمة بنت عبد العزيز الغفاري 3

 - 2006 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  رم هللا الغامديصباح بنت غ 4

 - 2006 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  فاطمة بنت محمد كمال 5

 - 2007 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  هيفاء بنت سراج الطيب 6

 داخلي مبتعثة 2007 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  أروى بنت حسن باعباد 7

 داخلي مبتعثة 2007 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  ة بنت محمد الزايديمنير 8

 داخلي مبتعثة 2008 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  مها بنت عباس المرزوقي 9

 - 2008 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  هبة بنت محمود مؤمنة 10

 - 2008 جامعة الملك عبد العزيز  محاضر  ريم بنت رشاد صقر 11

 - 2010 جامعة الملك عبد العزيز محاضر  مي بنت اصر الثنيان 12

 مبتعثة 2010 جامعة إسكس / بريطانيا   محاضر  فاطمة بنت سعيد الغامدي 13

  مبتعثة 2010 جامعة لويس أندكالرك / أمريكا محاضر  أمل بنت محمد يماني 14

 - 2010 / بريطانياجامعة ساوثهامبتون محاضر بارعة بنت محمد بنجر 15

 - 2010 جامعة إسكس / بريطانيا محاضر إيمان بنت علي القيم 16

 داخلي مبتعثة 2010 جامعة الملك عبد العزيز محاضر خديجة بنت محمد العمودي 17

  داخلي مبتعثة 2011 وسط والية تينيسي محاضر  أشجان بنت غازي البرادعي  18

  مبتعثة  2016 جامعة الملك عبد العزيز   رمحاض بيان بنت عبدهللا المالكي 19

 داخلي مبتعثة 2016 جامعة الملك عبد العزيز محاضر  عطوف بنت علي عشقي 20

 مبتعثة 2001 جامعة الملك عبد العزيز محاضر غادة بنت عثمان الجحدلي 21

 مبتعثة 2008 جامعة الملك عبد العزيز محاضر نرمين بنت محمد بخاري 22

 - 2003 جامعة الملك عبد العزيز معيد أحمد سيت رنا بنت 23

 - 2009 جامعة الملك عبد العزيز معيد ريم بنت بكر قطب 24

 داخلي مبتعثة 2010 جامعة الملك عبد العزيز معيد هبة بنت أحمد مندورة 25

 - 2010 جامعة الملك عبد العزيز معيد  ريا بنت محمد النفيعي 26

 - 2014 جامعة الملك عبد العزيز معيد حراويايمان بنت عبدالمجيد ب 27

 مبتعثة 2014 جامعة الملك عبد العزيز معيد أريج بنت عمر العمري 28

 مبتعثة 2015 جامعة الملك عبد العزيز معيد صفية بنت عبدهللا الزهراني 29

 مبتعثة 2016 جامعة الملك عبد العزيز معيد لميس بنت جميل باناصر 30

 - 2020 جامعة الملك عبد العزيز معيد رباعنوف بإ       31
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   هـ1442 / 1441 :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول18) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 سكرتير سنوات 10 جامعي عبد الرحمن بن موسى الزهراني 1

 رسكرتي سنة 15 جامعي الحربيبن سليمان  سعود 2

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هـ1442 /1441 :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفنيات( جدول 19)

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

  سكرتيرة ةسن 12 يةجامع شريفة يوسف العرياني 1

 سكرتيرة سنوات 6 جامعية شذى الجابري 2
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  تخدم البرنامجلتي سوف معامل القسم الحالية ا( 20)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

 30 جهاز حاسب   30معمل حاسب آلي بسعة  1

 30 )ست( قاعات ذكية   6 2

3     

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

30 Computer lab with capacity of 30 computers 1 

30 Six Smart Halls  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ال( 21)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

 هـ 1443-1442 إنشاء أربع قاعات ذكية  1

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

2020-2021 Setting up four smart halls 1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 

 

 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة( 22)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية 8للوحدات الدراسية في المادة ) يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى

 بجامعة الملك عبدالعزيز.

  من مقررات البرنامج. % 25أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن يجب 

 ين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية.يجب أن يكون هناك مقرر حر من ب 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 مقرر حـر مقررات من خارج القسم مقررات من داخل القسم

21 6 3 - 

 حدات اإلجماليةعدد الو عدد وحدات المشروع البحثي 

3 33 
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 23)
  المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

ورقم رمز 

 المقرر
 Course Code  اسم المقرر Course Title 

 نوع المقرر

Couse type 

 لساعات عدد ا

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 I Audit Internal (1) الداخلية المراجعة ACCI 601 601حسبي 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 -- -- 

 II Audit Internal (2) الداخلية عةالمراج ACCI 602 602حسبي 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 

حسبي 

601 
ACCI 

601 

 tAudi Internal  of thicsE and Standards معايير وأخالقيات المراجعة الداخلية ACCI 603 603حسبي 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 -- -- 

 Auditing and Accounting Forensic يةالقضائ والمراجعة المحاسبة ACCI 604 604حسبي 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 -- -- 

 Audit Internal in Studies aseC الداخلية المراجعة في تطبيقية حاالت ACCI 605 605حسبي 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 -- -- 

 Contemporary Issues in Internal Audit موضوعات معاصرة في المراجعة الداخلية ACCI 606 606حسبي 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 -- -- 

 والضريبة الزكاة محاسبة في متقدمة دراسات ACCI 607 607حسبي 
Advanced studies in zakat and Tax 

Accounting 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 -- -- 

 ACCI 620 620حسبي 
تحليل البيانات المالية ألغراض المحاسبة 

 والمراجعة

 ingAccount for Analysis Data nancialFi

ingAudit and 
 -- -- Elective 3   3/اختياري

 -- -- Elective 3   3/اختياري Information Security Audit and Control المراجعة والرقابة على أمن المعلومات ACCI 216 621حسبي 

 -- -- Elective 3   3/اختياري International Financial Report Standards ةمعايير التقرير المالي الدولي ACCI 226 622حسبي 

 المتقدمة الرقابية والنظم االدارية المحاسبة ACCI 236 623حسبي 
 and Accounting Managerial Advanced

Systems Control 
 -- -- Elective 3   3/اختياري

 -- -- Elective 3   3/اختياري Audit External ancedAdv المتقدمة الخارجية المراجعة ACCI 246 624حسبي 

 ACCI 256 625حسبي 
المراجعة المتقدمة للوحدات الحكومية والمنظمات 

 غير الهادفة للربح

Governmental Units  of Audit Advanced

and Non for Profit Organizations 
 -- -- Elective 3   3/اختياري
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 (List of Courses) لدراسيةامقررات القائمة  تابع
 البحثيالرسالة أو المشروع ثم  ،ثم االختيارية ،ب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي: المقررات اإلجباريةيج 

 Course Title اسم المقرر Course Code ورقم المقرررمز 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 -- -- Elective 3   3/اختياري Management Resource Human البشرية الموارد إدارة BUSE 609 609 أدرت

 القانون التجاري السعودي والمقارن BLLM 630 630 نظم ل م
Saudi Commercial and Comparative 

Law 
 -- -- Elective 3   3/اختياري

 -- -- Elective 3   3/اختياري Behavior Organizational التنظيمي السلوك PADE 603 603درع ت 

 -- -- Elective 3   3/اختياري Management Quality الجودة إدارة BUSE 651 651 أدرت

 -- -- Elective 3   3/اختياري Information Sysyems Strategies المعلومات نظم اتاستراتيجي EMIS 636 636  م ن ت م

 Project Research بحثي مشروع ACCI 698 698حسبي 
 /اجباري

Compulsory 
3   3 -- -- 
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 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 
1 2 3 4 5 6 

 √ √ √ √ √ √ 601حسبي 

 √ √ √ √ √ √ 602حسبي 

 √ √ √ √ √ √ 603حسبي 

 √ √ √ √ √ √ 604حسبي 

 √ √ √ √ √ √ 605حسبي 

 √ √ √ √ √ √ 606حسبي 

 √ √ - - - - 607حسبي 

 - √ √ √ √ √ 620حسبي 

 - √ - - - - 621 حسبي

 - √ - - - - 622حسبي 

 - √ - - - - 623حسبي 

 - √ - - - - 624حسبي 

 - √ √ √ √ √ 625حسبي 

 √ - - - - - 609أدرت 

 - √ - - - - 630 نظم ل م

 √ √ - - - - 603درع ت 

 - √ - - - - 651 أدرت 

 - - √ √ √ - 636م ت ن م 

 √ √ √ √ √ √ 698حسبي 
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6 5 4 3 2 1 
                        Program Objecives 

Course Code 

√ √ √ √ √ √ 601 ACCI 
√ √ √ √ √ √ 602 ACCI 
√ √ √ √ √ √ 603 ACCI 
√ √ √ √ √ √ 604 ACCI 
√ √ √ √ √ √ 605 ACCI 
√ √ √ √ √ √ 606 ACCI 
√ √ - - - - 607 ACCI 

- √ √ √ √ √ 620 ACCI 
- √ - - - - 621 ACCI 

- √ - - - - 622 ACCI 

- √ - - - - 623 ACCI 
- √ - - - - 624 ACCI 
- √ √ √ √ √ 625 ACCI 
√ - - - - - 609 BUSE 
- √ - - - -   BLLM 630 
√ √ - - - - 603 PADE 
- √ - - - - 651 BUSE 
- - √ √ √ - 636 EMIS 
√ √ √ √ √ √ 698 ACCI 
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 الدراسية توصيف المقررات ( 25)

 اآلتية: الثالثة يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر 

والبعد المهاري،  ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، األهداف .1

 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .2

 .وسائل التقويم .3

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رقم المـقرررمز و

ACCI 601 3 (1) الداخلية المراجعة --- 

 

 :األهداف. 1

 ومحتواها الداخلية بالمراجعة التعريف على ويركز الداخلية. للمراجعة المفاهيمي اإلطار فهم من الطلبة تمكين إلى المقرر هذا يهدف

 االلتزام. ومراجعة واالدارية المالية بالمراجعة المتمثلة الداخلية المراجعة أنواع على المقرر يركز كما وتطورها. ومهامها وأهدافها

 وكذلك وتقويمها. وجمعها وأنواعها خصائصها حيث من المراجعة وأدلة وتقويمها واختباراتها ومكوناتها الداخلية الرقابة المقرر ويتناول

 المقرر هذا فإن وبالتفصيل المواضيع. بهذه العالقة ذات السابقة الدراسات بعض ومناقشة مليةالع الحاالت من مجموعة المقرر يتناول

 يلي: مما الطلبة تمكين إلى يهدف

 وتطورها. وأهدافها الداخلية المراجعة أهمية فهم (1

 االلتزام. ومراجعة واالدارية بالمالية المتمثلة الداخلية المراجعة أنواع اتقان (2

 الداخلية. الرقابة لمواضيع مهموفه معارفهم زيادة (3

 المنشآت. وانشطة عمليات في ودورها الداخلية بالرقابة تتعلق أساسية قضايا فهم (4

 المختلفة. المراجعة حاالت في العالقة، ذات واألنظمة القوانين تطبيق (5

 وجياوالتكنول والمالية العمليات مجال في المختلفة الرقابة انواع وتطوير تحليل في قدراتهم تحسين (6

 

 . الموضوعات: 2

 الداخلية. المراجعة إلى مقدمة (1

 الداخلية. المراجعة تطور (2

 الداخلية. المراجعة ومهام واهداف ومحتوى تعريف (3

 وااللتزام. والتشغيلية المالية الداخلية: المراجعة أنوع (4

 والخارجية. الداخلية المراجعة بين العالقة (5

 لداخلية.ا بالمراجعة العالقة ذات السعودية التشريعات (6

 وأهدافها. وأهميتها وتعريفها الداخلية الرقابة نظام (7

 الداخلية. الرقابة مكونات (8

 الداخلية. الرقابة من كجزء الداخلية المراجعة (9

 الداخلية. الرقابة فاعلية تقويم (10

 الداخلية. الرقابة اختبارات (11

 وتقويمها. وأنواعها خصائصها المراجعة: أدلة (12

 الداخلية. المراجعة معايير (13

 الداخلية. المراجعة في سابقة ودراسات التحا (14

 

 . وسائل التقويم:3 

 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة (1

 %10 العرض (2

 %20 الفصل منتصف اختبار (3

 %40 النهائي االختبار (4

 %20 بحث مشروع (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Internal Audit 1 ACCI 601 

 

1. Objectives: 

This course aims at providing students with an understanding of the conceptual framework of internal 

auditing. The course explains the definition, content, goals and tasks of internal audit its' evolution It 

Discusses the financial, compliance and managerial internal audit. The course includes a concentration 

on internal control theory, audit tests design, and internal audit standards. The course includes an in-

depth investigation of evidence accumulation and evaluation. Internal auditing case studies related to 

these topics are used to reinforce the learning process. More specifically the course aims at providing the 

student with the following: 

1) An understanding of the importance of internal auditing and its objectives. 

2) Mastering the financial, compliance and managerial internal audit  

3) Enhancing sudents' knowledge and understanding of internal control structures. 

4) Understanding of key internal control issues in business processes 

5) Apply relevant laws and regulations in given cases of internal audit. 

6) Enhancing students' capacities in analyzing and improving controls in the areas of operations, 

finance and technology.  

2. Topics: 

1) Introduction into internal audit. 

2) Evolution of internal auditing. 

3) Definition, content, goals and tasks of internal audit. 

4) Types of internal audit: operational, financial and compliance audit. 

5) The relationship between internal and external audit. 

6) Saudi legislation requirements of internal audit. 

7) Internal control system, definition and objectives.  

8) Components of intern control system. 

9) Internal audit as an essential part of internal control system. 

10) Assessing internal control effectiveness. 

11) Tests of internal control system. 

12) Audit evidence, characteristics, types and evaluation. 

13) The standards of internal audit.  

14) Case studies and previous studies related to the above topics. 

 

3. Assessment Methods: 

 
Weight Assessment 

10% 1) Participation and discussion. 

10% 2) Presentation 

20% 3) Mid-term exam 

20% 4) Research project  

40% 5) Final Exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 602 3  (2) الداخلية المراجعة ACCI 601 

 :األهداف. 1

 ذات والخدمات المراجعة عملية وتنفيذ تخطيط على ويركز الداخلية. المراجعة لعمية ومتعمقة متقدمة تغطية المقرر هذا يمثل

 ويناقش التعلم. عملية لتقوية عملية حاالت ومناقشة وتقاريرها المراجعة في للمعاينة يحوتوض شرح على ويحتوي العالقة.

 الداخلية المراجعة ويتناول والحوكمة. والرقابة المخاطر بتقويم يتعلق فيما وخاصة الداخلي للمراجع االستراتيجي الدور المقرر

 وبشكل المواضيع. بهذه العالقة ذات السابقة الدراسات لبعض مناقشة على المقرر ويحتوي  الحوكمة. في فعالة وآلية كأداة

 يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة مما يلي: تفصيلي

 فهم المراجعة الداخلية من منظور أوسع. (1

 إتقان دور المراجعة الداخلية في تكنولوجيا المعلومات والعمليات والنظم المحاسبية. (2

 لق بالمخاطر والرقابة والحوكمة.الحصول على المعرفة المناسبة فيما يتع (3

 تحليل المنشأة بالتركيز على المخاطر. (4

 تحصيل المعرفة التي تتعلق بالظروف المختلفة للمراجعة الداخلية. (5

 استخدام المعاينة االحصائية في عملية المراجعة. (6

 زيادة معارفهم وفهمهم للحوكمة من منظور مؤسسي. (7

 اجعة المبنية على المخاطر.القيام بتحليل المخاطر وتطوير خطط المر (8

 المساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية عمليات وأنشطة المؤسسات. (9
 

 . الموضوعات: 2

 منهجيات المراجعة الداخلية. (1

 طرق وآليات المراجعة الداخلية. (2

 تخطيط المراجعة الداخلية. (3

 حاالت عملية: التخطيط. (4

 استخدام العينات في المراجعة الداخلية. (5

 اجعة الداخلية.توصيل نتائج المر (6

 حاالت عملية: تنفيذ مهام المراجعة الداخلية. (7

 المراجعة الداخلية في البيئة المحوسبة. (8

 دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف االخطاء والغش. (9

 دور المراجعة الداخلية في الحد من إدارة األرباح. (10

 الحوكمة والمراجعة الداخلية. (11

 تقويم المخاطر.دور المراجعة الداخلية في تقدير و (12

 ت في المراجعة الداخلية ودراسات سابقة.حاال (13
 

 وسائل التقويم:. 3

 

 

 

 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة (1

 %10 العرض (2

 %20 الفصل منتصف اختبار (3

 %20  بحث مشروع (4

 %40 النهائي االختبار (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

ACCI 601 3 Internal Audit II ACCI 602 
 

1. Objectives: 

This course represents an advanced in-depth coverage of the internal audit process. More 

emphasis will be on planning and conducting the internal audit process and other assurance and 

consulting engagements. An in-depth investigation of audit sampling, and audit reporting. 

Internal auditing case studies related to these topics are used to reinforce the learning process. 

The course discusses the strategic role of internal auditors especially in evaluating risk, 

governance and control. Internal auditing will be discussed as effective mechanism of corporate 

governance. More specifically the course aims at providing the student with the following 

1) Understanding internal audit from a broad perspective. 

2) Mastering the role of internal audit related to information technology, business processes, 

and accounting systems. 

3) Acquired a good knowledge of concepts of risk, control and governance.  

4) Enabling students from analysing of an organisation with a focus on risk exposure. 

5) Aquiring knowledge about different conditions relevant for internal audit. 

6) Enabling students from using sampling techniques in internal audit process. 

7) Enhancing students knowledge and understanding of corporate governance from an 

organisational perspective.  

8) Preparing risk assessments and develop plans for performing internal audits. 

9) Participating in the improvements of the effectiveness and efficiency of business   

processes. 
 

2. Topics: 

1) Internal audit methodology and process. 

2) Methods and instruments of internal audit. 

3) Internal audit planning. 

4) Business case: Internal audit planning.  

5) Using sampling in internal audit. 

6) Communication of the results of internal audit. 

7) Business case: performing audit tasks and reporting the results. 

8) Internal audit in a computerized environment. 

9) The role of internal audit in detecting and preventing fraud and errors. 

10) Earnings management and the role of the internal audit. 

11) Corporate governance and internal audit function. 

12) The role of internal audit in risk estimation and evaluation.  

13) Case studies and previous studies related to the above topics. 
 

3. Assessment Methods: 

 Weight Assessment 

10% 1) Participation and discussion. 

10% 2) Presentation 

20% 3) Mid-term exam 

20% 4) Research project  

40% 5) Final Exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر ـقرررمز ورقم الم

ACCI 603 3 معايير وأخالقيات المراجعة الداخلية - 

 

 :األهداف. 1

بفهم للمعايير وإطار العمل األخالقي  لبادراسة متعمقة لمعايير وأخالقيات المراجعة الداخلية من خالل تزويد الطقرر قدم هذا المي

بعض المناقشات التحليلية حول الموضوعات المتعلقة بمعايير وأخالقيات  مقررقدم الييات المحتملة. كما والتطبيقات والعوائق والتحد

 يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة مما يلي: تفصيلي وبشكل ي. والدول محليالمراجعة الداخلية على المستويين ال

 المرتبطة بهاأنواع معايير المراجعة الداخلية وأساليب تطبيقها والمعوقات  (1

 أهمية استقالل وموضوعية المراجع الداخلي (2

 مؤثرات جودة المراجعة الداخلية (3

 عالقة المراجعة الداخلية بحوكمة الشركات (4

 عالقة المراجعة الداخلية بإدارة المخاطر (5

 مباديء أخالقيات مهنة المراجعة الداخلية (6

 

 . الموضوعات: 2

 مدخل لمعايير المراجعة الداخلية (1

 فات: حاالت تطبيقيةمعايير الص (2

 االستقالل والموضوعية (3

 جودة المراجعة الداخلية (4

 معايير اآلداء: حاالت تطبيقية (5

 دور المراجعة الداخلية بحوكمة الشركات (6

 عالقة المراجعة الدخلية بإدارة المخاطر (7

 مباديء أخالقيات مهنة المراجعة الداخلية (8

 راسات معاصرةتحديات االلتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخلية: د (9

 أثر االلتزام األخالقي للمراجع الداخلي على تطبيق معايير المراجعة الداخلية: دراسات معاصرة (10

 

 وسائل التقويم:. 3

 
 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة (1

 %10 العرض (2

 %20 الفصل منتصف اختبار (3

 %20  بحث مشروع (4

 %40 النهائي االختبار (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Standards and Ethics of Internal Audit ACCI 603 

 

1. Objectives: 

This course provides an in-depth study of internal audit standards and ethics by providing the students 

with an understanding of the standards and ethics framework, applications, and potential obstacles and 

challenges. The course also provides some analytical discussions on topics related to internal audit 

standards and ethics both nationally and internationally. More specifically the course aims at providing 

the student with the following: 

1) Internal audit standards, application methods and the potential obstacles. 

2) The importance of auditors' independency and objectivity. 

3) Internal audit quality. 

4) The role of internal audit in corporate governance. 

5) The role of internal audit in risk management. 

6) Internal audit ethics. 

 

 

2. Topics: 

1) Introduction to internal audit standards 

2) Attribute standards: case studies 

3) Independency and objectivity 

4) Internal audit quality 

5) Performance standards: case studies 

6) Internal audit and corporate governance 

7) Internal audit and risk management 

8) Internal audit ethics 

9) Internal audit standards application challenges. 

10) Ethical conformity and internal audit standards application. 

 

3. Assessment Methods: 

 
Weight Assessment 

10% 1) Participation and discussion. 

10% 2) Presentation 

20% 3) Mid-term exam 

20% 4) Research project  

40% 5) Final Exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 604 3 المحاسبة والمراجعة القضائية - 

 

 :. األهداف1

 ، والمهارات الالزمة لممارستها،هاوموضوعات ومجاالتها،يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية المحاسبة والمراجعة القضائية 

 وفي نهاية هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على: ،قع العمليوجوانب تطبيقها في الوا

 لممارستها وأهم مجاالت هذه الممارسة.  التعرف على ماهية وأهداف المحاسبة والمراجعة القضائية، والمهارات الالزمة (1

 الشبه واالختالف بينهما. وأوجه التمييز بين عمليات المحاسبة والمراجعة التقليدية والمحاسبة والمراجعة القضائية، (2

 وتحديد جوانب قوتها وضعفها. قراءة البحوث والدراسات واألوراق العلمية قراءة نقدية، (3

 مع تثمين واحترام اآلراء العلمية المخالفة آلرائه. تكوين رأي علمي ومهني موضوعي ومستقل، ومشاركة آرائه مع اآلخرين، (4

 

  . الموضوعات:2

 لمراجعة القضائية وتاريخها، وأهمية تعلمها وتعليمها.ماهية وأهداف المحاسبة وا (1

 أوجه الشبه واالختالف بين المحاسبة والمراجعة القضائية والمحاسبة والمراجعة في الفكر التقليدي. (2

 المهارات الالزمة لممارسة المحاسبة والمراجعة القضائية. وأهم مجاالت ممارستها.  (3

 االشركاء، وقضايكالمنازعات التي تنشأ بين المساهمين أو  والمراجعة القضائية؛تدريب الطالب على بعض قضايا المحاسبة  (4

 روالموظفون، وتقديالمالية التي يقوم بها المدراء  توأسبابه، واالختالسااإلفالس  تالمالية، وحاالاالحتيال والغش في القوائم 

لية الناتجة عن األضرار التي يسببها استخدام بعض تحديد المسئو توغيرها، وحاالالتعويضات في حاالت اإلصابات الشخصية 

التجارية، وغيرها، األنشطة المشبوهة واالحتيال من قبل األفراد أو المنشآت  االضريبي، وقضايالتهرب  تالمنتجات، وحاال

 موقف المراجع القضائي تجاهها. نوبيا

 

 . وسائل التقويم:3

 

 الوزن طريقة التقويم

 %10 شوالنقا الصفية المشاركة (1

 %10 العرض (2

 %20 الفصل منتصف اختبار (3

 %20 بحث مشروع (4

 %40 النهائي االختبار (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Forensic Accounting and Auditing ACCI 604 

 

 

1. Objectives:  

This course aims to introduce the student to forensic accounting and auditing role in today's economy. 

Topics covered include the concepts of forensic accounting and auditing, skills required to implement it, 

fraud detection and fraud investigation techniques. By the end of the course students will be able to: 

1) Understand the essence of forensic accounting and auditing, skills required to practice it, and its 

most important aspects. 

2) Differentiate between traditional accounting and auditing and forensic accounting and auditing. 

3) Critically read studies and research papers. 

4) Form a scientific and independent opinion and share it with others and appreciate and respect 

others’ opinions. 

 

2. Topics: 

1) Introduction to forensic accounting and auditing, history and importance of its learning and 

teaching. 

2) Similarities and differences between forensic accounting and auditing and traditional accounting 

and auditing. 

3)  Skills required for practicing forensic accounting and auditing and its important fields. 

4) Training students on how to handle some forensic accounting and auditing cases; such as 

litigations between shareholders or partners, financial statements fraud, bankruptcy and its causes, 

fraud  committed by employees and executives, estimation of compensations in cases of personal 

injuries, cases of determining responsibilities resulting from using some products, cases of tax 

evasion, cases of fraudulent activities of some individuals and institutions and the opinion of the 

forensic auditor about them. 

 

3. Assessment Methods: 

 

Assessment Weight 

1) Participation and discussion. 10% 

2) Presentation. 10% 

3) Mid-term exam. 20% 

4) Research project. 20% 

5) Final Exam. 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 605 3 ةحاالت تطبيقية في المراجعة الداخلي  

 

 :. األهداف1

المراجع الداخلي.  التي قد تواجه المشكالتكيفية التعامل مع و داخليةاللمراجعة اطة ختدريب الطالب على إعداد يهدف هذا المقرر إلى 

. ويتضمن المقرر تقارير المراجعة الداخليةاعداد وصياغة و جمع األدلة الموضوعيةتدريب الطالب على كيفية يهدف  المقرر إلى كما 

 يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة مما يلي: ليتفصي وبشكل. زمالةالحاالت تطبيقية مستقاة من اختبارات دراسة 

 للجهة محل الفحص داخليةاللمراجعة ااعداد خطة  (1

 التي قد تواجهه أثناء عملية المراجعة المشكالتكيفية التعامل مع  (2

 جمع األدلة الموضوعية واإلبالغ عن عدم المطابقة (3

 اصتقارير المراجعة الداخلية ورفعها الى جهة االختصاعداد وصياغة  (4

 CIA حاالت تطبيقية مستقاة من اختبارات زمالة المراجعين الداخلييندراسة  (5

 تطوير مهارات العرض (6

 

 . الموضوعات: 2

 اهوأهداف ةالداخليمراجعة دور ال (1

 تخطيط أعمال المراجعة الداخلية (2

 والرقابة والحوكمة ،المخاطر (3

 تقييم نظام الرقابة الداخلية (4

 العينات، واالختبارات وأوراق العمل (5

 عملية إعداد تقارير المراجعة الداخلية (6

 المراجعة الداخليةوإدارة المخاطر  (7

 االحتيال والمراجعة الداخلية (8

 المراجعة الداخلية ومراقبة جودة  (9

 

 وسائل التقويم: .2

 

 الوزن طريقة التقويم

 %10 المشاركة الصفية والنقاش (1

 %20 ختبار نصفيا (2

 %10 عرض تقرير عن حالة تطبيقية مختارة (3

 %20 وع بحثيمشر (4

 %40 اختبار نهائي (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Case Studies in Internal Audit ACCI 605 

 

1. Objectives:  

This course aims to train students to prepare an internal audit plan and how to deal with problems that 

the internal auditor may face. The course also aims to train students on how to collect objective 

evidence and prepare internal audit reports. The course includes case studies similar to those in the 

professional exams. This course aims specifically to enable students to: 

1) Train the students in how to prepare the internal audit plan 

2) Train the students in how to deal with the problem that may be encountered during the audit 

process. 

3) Train the students in how to gather objective evidence and information on nonconformity 

4) Train the students in how to prepare internal audit reports and submit them to the competent 

authority. 

5) Train the students on practical cases derived from internal auditors' fellowships   

6) Improve presentation skills 

 

2. Topics: 

1) Internal audit role and objectives 

2) Planning internal audit work 

3) Risk, control and governance 

4) Control evaluation 

5) Testing, sampling and working papers 

6) Internal audit reporting process 

7) Risk management and internal audit 

8) Fraud and the internal auditor 

9) Quality control of internal audit 

 

3. Assessment Methods: 
 

Assessment Weight 

1) Participation and discussion. 10% 

2) Midterm test 20% 

3) Presentation of selected cases report 10% 

4) Research Project  20% 

5) Final Exam 40% 
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 رمز ورقم المـقرر عدد الوحدات عنوان المقـــــرر متطلب سابق

 ACCI 606 3 رة في المراجعة الداخليةموضوعات معاص -

 

 :. األهداف1

المعاصر للمراجعة الداخلية، والذي ال يقتصر على المراجعة  الوقت الهدف الرئيسي لهذه المقرر هو استكشاف القضايا األساسية في

ه المقرر لتزويد الطالب بفهم شامل ألهمية ، بل يشمل أيضا تقديم االستشارات ومتابعة تنفيذ المشاريع. وقد تم تصميم هذالتقليديةالداخلية 

دورها في زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة كذلك المراجعة الداخلية في ادارة المخاطر وكشف عمليات الغش واالحتيال الكبيرة، و

وتقيم اآلداء، باالضافة الى  الخارجية. كما تهدف هذه المادة إلى فهم كامل للدور االستراتيجي للمراجعة الداخلية في حوكمة الشركات

يهدف هذا  تفصيلي وبشكل تدريب الطالب على كيفية كتابة وتقديم ورقة بحثية في أحد الموضوعات المتقدمة في المراجعة الداخلية.

 المقرر إلى تمكين الطلبة مما يلي:

 

 هذا المقرر إلى تدريب الطالب على:هدف ي

 . التقليدية صر المتقدم للمراجعة الداخلية، والذي ال يقتصر على المراجعة الداخليةاستكشاف القضايا األساسية في الدور المعا (1

 .تقديم االستشارات ومتابعة تنفيذ المشاريعإتقان  (2

 .أهمية المراجعة الداخلية في ادارة المخاطر وكشف عمليات الغش واالحتيال الكبيرة (3

 ة المراجعة الخارجية.المراجعة الداخلية في زيادة كفاءة وفعالية عملي دورفهم  (4

 .فهم كامل للدور االستراتيجي للمراجعة الداخلية في حوكمة الشركات وتقيم اآلداء (5

 كيفية كتابة وتقديم ورقة بحثية في أحد الموضوعات المتقدمة في المراجعة الداخلية. (6

 

 . الموضوعات: 2

  تقديم االستشارات ومتابعة تنفيذ المشاريع  (1

 ادارة لمخاطر (2

 ليات الغش واالحتيالالحد من عم (3

 تفعيل حوكمة الشركات (4

 الجودة وتحسين اآلداء في منشآت قطاع األعمال (5

 التواصل الفعال لنتائج المراجعة الداخلية (6

 كيفية كتابة وتقديم ورقة بحثية في موضوعات المراجعة المتقدمة (7

  

 . وسائل التقويم:3

 الوزن طريقة التقويم

 %10 المشاركة الصفية والنقاش (1

 %20 ار نصفيختبا (2

 %10 العرض (3

 %20  بحث مشروع (4

 %40 اختبار نهائي (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Contemporary Issues in Internal Audit ACCI 606 

 

1. Objectives:  

The main objective of this course is to explore vital issues in the contemporary role of internal 

auditing, which is not limited to traditional internal auditing, but also to provide consultation and 

follow-up of project implementation. This course designed to provide postgraduate students with a 

comprehensive understanding of the importance of internal audit in risk management, detection of 

large fraud operations, and its role in increasing the efficiency and effectiveness of the external audit 

process. This course also aims to fully understand of the strategic role of internal audit in corporate 

governance and performance evaluation. In addition, the course aims to train students on how to write 

and submit a research paper in one of the advanced topics in the internal audit.  This course aims 

specifically to enable students to: 

1) Explore vital issues in the contemporary role of internal auditing, which is not limited to 

traditional internal auditing. 

2) Master providing consultation and follow-up of project implementation. 

3) Comprehensive understanding of the importance of internal audit in risk management, detection 

of large fraud operations. 

4) Understand the role of internal audit in increasing the efficiency and effectiveness of the external 

audit process. 

5) Fully understand the strategic role of internal audit in corporate governance and evaluate 

performance. 

6) Write and submit a research paper in one of the advanced topics in the internal audit. 

 

2. Topics: 

1) The role of internal audit in the provision of consultancy and follow-up implementation of projects 

2) The role of internal audit in risk management 

3) The role of internal audit in reducing fraud and fraud 

4) The role of internal audit in activating corporate governance 

5) The role of internal audit in quality and performance improvement in business enterprises 

6) Effective communication of internal audit findings  

7) Writing and submitting a research paper in one of the advanced topics in the internal audit  

 

3. Assessment Methods: 

 

Assessment Weight 

1) Participation and discussion. 10% 

2) Midterm test 20% 

3) Presentation 10% 

4) Research Project  20% 

5) Final Exam 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 607 3 دراسات متقدمة في محاسبة الزكاة والضريبة - 

 :. األهداف1

 ى تعميق فهم الطالب بمفاهيم وأسس المحاسبة الزكوية، وكيفية تحديد وقياس الوعاء الزكوي لألموال التي تجب فيها؛ يهدف هذا المقرر إل

ضوء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية بصفة عامة، وأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية بصفة  في

خاصة. كما يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفاهيم وأسس المحاسبة الضريبية، وكيفية تحديد وقياس وعائها وفق نظام ضريبة 

 تنفيذية في المملكة العربية السعودية. وفي نهاية هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على:الدخل والئحته ال

وكيفية إعداد اإلقرارات الزكوية للمكلفين وفق أنظمة وتعليمات ونماذج الهيئة العامة للزكاة  الزكوي،تحديد وقياس الوعاء  (1

 والدخل في المملكة العربية السعودية.

عاء الضريبي، وكيفية إعداد اإلقرارات الضريبية للمكلفين وفق أنظمة وتعليمات ونماذج الهيئة العامة للزكاة تحديد وقياس الو (2

 والدخل في المملكة العربية السعودية.

 تكوين رأي علمي ومهني موضوعي ومستقل، مع تثمين اآلراء العلمية المخالفة آلرائه. (3

 رينمع اآلخ /آرائهاآرائهالطالب/الطالبة مشاركة  (4

 

  . الموضوعات:2

 مقدمة عامة تشمل عرَضا ألهم أهداف وأسس ومفاهيم المحاسبة الزكوية والضريبية. (1

المستحقة وفق أنظمة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والضريبة وحساب الزكاة والضريبي كيفية تحديد وقياس الوعاء الزكوي  (2

 ية.، مع حاالت تطبيقخل في المملكة العربية السعوديةوالد

 توضيح ألنواع الغرامات المترتبة على عدم االلتزام بالنظام الضريبي والئحته التنفيذية. (3

توضيح لحقوق والتزامات المكلفين وحقوق والتزامات الهيئة والضمانات والحقوق التي منحها النظام للهيئة العامة للزكاة  (4

 والدخل.

 ض واالستئناف.أنواع اإلقرارات الزكوية والضريبية وإجراءات االعترا (5

 أنواع الشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل. (6
 

 . وسائل التقويم:3
 

 الوزن طريقة التقويم

 %20   االختبار النصفيا (1

 %10 .ديم العروضتق (2

 %10  مشاركة الصفية والنقاشال (3

 %20 وع البحث مشر (4

 %40 النهائي االختبار (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Advanced Studies in Zakat and Tax Accounting ACCI 607 

 

1. Objectives:  

The purpose of this course is to deepen the student's understanding of the concepts and principles of 

Zakat accounting, and how to determine and measure Zakat; in light of the rules of Islamic Sharia in 

general and the regulations and instructions of the General Authority for Zakat and Income (GAZT) 

in KSA in particular. This course aims to introduce students to the concepts and principles of tax 

accounting, and how to determine and measure their income according to the income tax system and 

its bylaw regulations in KSA. At the end of this course, the student is expected to be able to: 

1) Deepen student’s understanding of the fundamentals of Zakat and taxes including their concepts, 

characteristics. 

2) Determine Zakat base in light of Islamic teachings in general and Zakat teachings in particular. 

3) Determine Tax base in light of Income Tax Law in Saudi Arabia and its implementing 

regulations. 

4) Build a professional and independent opinion, and sharing such opinion with others as well as   

       respect others’ opinions. 

 

2. Topics: 

1) An introduction of the most important concepts of zakah and tax accounting. 

2) Determination of zakat and tax bases according to GAZT regulations with practical cases. 

3) Fines resulting from braking income tax law and regulations. 

4) Rights and obligations of zakat and tax payers and rights and obligations. 

5) Types of filing Zakat and tax reports. 

6) Types of certificates issued by GAZT 

 

3. Assessment Methods: 
 

Assessment Weight 

1) Mid-Term Exam  %20 

2) Presentations  %10 

3) Participation and discussion %10 

4) Research Project %20 

5) Final Exam %40 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 620 3 تحليل البيانات المالية ألغراض المحاسبة والمراجعة - 
 

 :األهداف. 1

إلى التعريف باألساليب الهامة  مقررهدف اليإلى إبراز أهمية التحليل المالي ودوره في تقييم األداء المالي. كما  قرريهدف هذا الم

ة المستخدمة في تقييم الوضع المالي للمؤسسات واألفراد والمشاريع في اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة القائمة على عوامل الربحي

 ،والمالءة والسيولة وغيرها. على وجه الخصوص، كيف يتم استخدام التحليل المالي في المحاسبة ومراجعة الحسابات لتقييم أداء الشركات

 إلى: قرروالكشف عن األخطاء في البيانات المالية. يهدف هذا الم

 يان دوره في تقويم األداء الماليإبراز أهمية التحليل المالي وب (1

هم األدوات المستخدمة في تقييم الوضع المالي للمنشآت، واألفراد، والمشروعات التخاذ القرارات بشأن النشاط التعريف بأ (2

 المطروح بناء على عوامل الربحية والمالءة والسيولة وغيرها

 لمالية.كيفية استخدام التحليل المالي في المحاسبة والمراجعة لتقويم أداء الشركات واكتشاف األخطاء في القوائم ا (3

 

 . الموضوعات: 2

 مقومات وخطوات التحليل المالي (1

 الطرق واألساليب الفنية المستخدمة في التحليل المالي (2

 استخدام التحليل المالي في المحاسبة والمراجعة (3

 التحليل المالي لقائمة المركز المالي (4

 التحليل المالي لقائمة الدخل (5

 التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية (6

 ل االتجاهاتتحلي (7

 مفهوم النسب المالية وكيفية استخدامها (8

 تحليل الربحية (9

 تحليل السيولة (10

 تحليل المالءة (11

 التنبؤ المالي (12

 تقويم الشركات (13
 

 وسائل التقويم:. 3
 

 الوزن طريقة التقويم

 %20 اختبار نصفي (1

 %10 ضوالعرتقديم  (2

 %10 المشاركة الصفية والنقاش (3

 %20 مشروع بحث (4

 %40 ي اختبار نهائ (5

 

 



 

 33 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Financial Data Analysis for Accounting and 

Auditing 
ACCI 620 

 

1. Objectives: 

This course aims to highlight the importance of financial analysis and its role in evaluating the financial 

performance. Also, the course aims to introduce the important methods used to evaluate the financial 

position of enterprises, individuals and projects in taking decisions regarding the activities based on the 

factors of profitability, solvency, liquidity and others. In particular, how the financial analysis is used in 

accounting and auditing to evaluate the performance of corporations, and to detect errors in financial 

statements. This course aims to : 

1) Highlight the importance of financial analysis and its role in evaluating the financial performance. 

2) Introduce the important methods used to evaluate the financial position of enterprises, individuals 

and projects in taking decisions regarding the activities based on the factors of profitability, 

solvency, liquidity and others 

3) Explain how the financial analysis is used in Accounting and Auditing to evaluate the 

performance of corporations, and to detect errors in financial statements. 
 

2. Topics: 

1) Overview of Financial Analysis 

2) Methods Used in Financial Analysis 

3) Using Financial Analysis in Accounting and Auditing 

4) Statement of Financial Position Analysis 

5) Income Statement Analysis 

6) Cash Flow Statement Analysis 

7) Trend Analysis 

8) Ratio Analysis 

9) Profitability Analysis 

10) Liquidity Analysis 

11) Solvency Analysis 

12) Prospective Analysis 

13) Evaluation of Corporations 
 

3. Assessment Methods: 
 

Assessment Weight 

1) Midterm Exam 20% 

2) Presentaions 10% 

3) Class participation and discussion 10% 

4) Research project 20% 

5) Final Exam  40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 621 3 المراجعة والرقابة على أمن المعلومات - 
 

 :األهداف. 1

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من فهم االطار العام للمراجعة والرقابة على أمن المعلومات. ويركز على التعريف بتكنولوجيات 

المعلومات ومخاطر نظم المعلومات والرقابة عليها وإدارتها. كما يركز المقرر على أنواع الرقابة على نظم المعلومات  المعلومات وأمن

 المتمثلة بالرقابات االدارية والتشغيلية والفنية. ويتناول عملية مراجعة نظم المعلومات وأمن المعلومات وتقييم المخاطر باإلضافة إلى

 ويهدف هذا المقرر إلى مايلي: لمعلومات.الحوكمة في أمن ونظم ا

 المعلومات  منأإدارة التعرف على  (1

 ومخاطرها ثالثية أمن المعلوماتالعرف على  (2

 فهم طرق ووسائل الرقابة على أمن المعلومات (3

 تعزيز معرفة الطالب وفهمه ألمن المعلومات (4

 فهم دورة حوكمة أمن المعلومات (5

 الداخليين فهم أمن المعلومات من منظور المراجعين (6

 التمكن من مراجعة أمن المعلومات (7

 نظم المعلومات التمكن من إدارة وتحليل مخاطر (8

 في نظم المعلومات والتشغيلية والفنيةفهم الرقابات االدارية  (9

 إتقان طرق واساليب مراجعة نظم المعلومات (10

 التعرف على آليات الحوكمة على نظم المعلومات (11

 

 . الموضوعات: 2

 جيا المعلومات وأمن المعلوماتمدخل إلى تكنولو (1

 مخاطر تكنولوجيا المعلومات (2

 إدارة امن المعلومات (3

 ثالثية امن المعلومات (4

 الرقابة على أمن المعلومات (5

 دورة حوكمة أمن المعلومات (6

 أطر أمن المعلومات (7

 سياسات مراجعة أمن المعلومات (8

 أمن المعلومات من منظور المراجعين (9

 مراجعة أمن المعلومات (10

 ليل المخاطرإدارة وتح (11

 (والتشغيلية والفنيةاالدارية )نظم المعلومات ة على الرقابا (12

 مراجعة نظم المعلومات (13

 طرق واساليب مراجعة نظم المعلومات (14

 الحوكمة على نظم المعلومات (15

 مناقشة دراسات سابقة حول نظم المعلومات وأمنها ومراجعتها (16
 

 وسائل التقويم:. 3
 

 الوزن طريقة التقويم

 %20 نصفيار الاالختب   (1

 %10 مشاركة ومناقشة(   2
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 %10 (   تقديم العروض3

 %20 بحث مشروع(   4

 %40 االختبار النهائي(   5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Information Security Audit and Control ACCI 621 

 

1. Objectives: 

This course further advances students’ knowledge by providing them with an understanding of the 

conceptual framework of information technology, security, auditing and control. The course explains the 

definition, tools and techniques of information security and its' control and audit. It discusses the 

management, operational and technical controls. The course includes a concentration on the auditors' 

perspective on information security and the methods for auditing information systems and information 

security. More specifically the course aims at providing the student with the following: 

1) An understanding of information security and information risks 

2) Understanding control tools and methods over information security.  

3) Enhancing students' knowledge and understanding of information security management 

4) Understand security governance lifecycle 

5) Understand the auditors' s perspective on information security 

6) Mastering audit of information security 

7) Understanding risk analysis and management 

8) Evaluation of controls in information systems: management, operational and technical controls 

9) Managing and analyzing information risks 

10) Mastering methods and techniques of auditing information systems 

11) Understanding information technology governance 
 

2. Topics: 

1) Introduction to information technology and information security 

2) Information technology risks 

3) Information security management 

4) Information security triad 

5) Information security controls 

6) Security governance lifecycle 

7) Information security frameworks 

8) Information security audit policy 

9) The auditors' s perspective on information security 

10) Auditing information security 

11) Risk analysis and management 

12) Controls in information systems: management, operational and technical controls 

13) Auditing of information systems 

14) Methods and techniques of auditing information systems 

15) Information technology governance 

16) Discussion of previous studies about information technology, information security and audit 
 

3. Assessment Methods: 

Assessment Weight 

1) Mid-term Exam 20% 

2) Participation and discussion. 10% 

3) Presentations 10% 

4) Research project  20% 

5) Final Exam  40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCT 622 3 معايير التقرير المالي الدولية - 

 

 :. األهداف1

ً  التعريف بالمفاهيم األساسية يهدف هذا المقرر إلى  والمعالجات متطلبات المعايير الدولية، والتعريف بللمعايير الدولية للمحاسبة وفقا

. ويسعى المقرر إلى فهم متطلبات االعتراف والقياس والعرض واالفصاح وفقاً للمعايير الدولية وفقاً لها. كما يهدف المقرر إلى المحاسبية

 . ويركز المقرر علىالبيانات مع المعايير الدولية هذه يل الناقد لمدى انسجامالقيام بالتحلو القدرة على إعداد البيانات الماليةتمكين الطلبة من 

يهدف هذا المقرر  تفصيلي وبشكل وامتالك المهارات البحثية في تلك المواضيع.  عايير الدوليةالمواضيع الحديثة في أبحاث ودراسات الم

 إلى تمكين الطلبة مما يلي:

 فقاً للمعايير الدولية.معرفة المفاهيم األساسية للمحاسبة و (1

 معرفة متطلبات المعايير الدولية لتحقيق العرض العادل للبيانات المالية. (2

 فهم المعالجة المحاسبية لمختلف القضايا المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية. (3

 فهم متطلبات االعتراف والقياس والعرض واالفصاح وفقاً للمعايير الدولية. (4

 ات المالية بما يتوافق مع طبيعة الشركة وأنشطتها وبما يتفق مع المعايير الدولية.القدرة على إعداد البيان (5

العرض العادل  تمكين الطلبة من استخدام المهارات المكتسبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات المحاسبية المختلفة لتحقيق (6

 للبيانات المالية.

 دى انسجام البيانات المالية مع المعايير الدولية.تمكين الطلبة من القيام بالتحليل الناقد لم (7

 .عايير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقيمة العادلةفهم المواضيع الحديثة في أبحاث ودراسات الم (8

 .عايير الدوليةامتالك المهارات البحثية في مجاالت الم (9
 

 . الموضوعات: 2

 وإصدارها. مقدمة عن المعايير الدولية والجهة التي تتولى تطويرها (1

 آلية تطوير المعايير. (2

 IAS 1عرض البيانات المالية و االطار العام الذي يحكم عملية التقرير وفقاً للمعايير الدولية (3

 IAS 16الممتلكات والمصانع والمعدات   (4

 IAS 18االيراد    (5

 IAS 34التقارير المالية المرحلية  (6

 IAS 36االنخفاض )التدني( في قيمة األصول  (7

 IAS 37األصول وااللتزامات المحتملة  المخصصات،  (8

 IAS 38األصول غير الملموسة   (9

 IAS 40الممتلكات االستثمارية  (10

 IFRS 1تطبيق معايير االبالغ المالي ألول مرة  (11

 IFRS 5األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة      (12

 IFRS 6الكشف عن المصادر المعدنية )الطبيعية( وتقييمها      (13

 IFRS 7األدوات المالية: اإلفصاح      (14

 IFRS 9األدوات المالية    (15

 IFRS 13قياس القيمة العادلة     (16

 

 . وسائل التقويم:3

 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش المشاركة الصفية(   1

 %10 ض والعرتقديم (    2

 %20 نصفياختبار (   3

 %20  (   مشروع بحث4

 %40 نهائياالختبار ال(  5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 International Financial Report Standards ACCI 622 

1. Objectives: 

This course aims at introducing the students to the basic concepts of accounting according to 

international standards, as well as introducing the students to the requirements of international 

standards and accounting treatments accordingly. The course aims to understand the requirements of 

recognition, measurement, presentation and disclosure in accordance with international standards. The 

course seeks to enable students to be able to prepare financial statements and conduct critical analysis 

of the extent to which these statements conform to international standards. The course focuses on 

modern topics in the research and studies of international standards and the acquisition of research 

skills in these subjects. This course aims specifically to enable students to: 

1) Understand the basic concepts of accounting according to the IAS and IFRS 

2) Recognizing the IAS and IFRS requirements for achieving the fair presentation 

3) Understand the accounting treatment for the various accounting matters according to the IAS and 

IFRS 

4) Understand the requirements of recognition, measurement, presentation and disclosure according 

to the IAS and IFRS 

5) Possessing the ability of preparation of the financial statements according to the IAs 

6) Enabling students of deploying accepted skills in making decisions regarding all accounting 

treatments to achieve the fair presentation. 

7) Possessing the ability of criticizing the financial statements' compliance with IAS 

8) Understand the current issues in research and studies of the IAS and the fair value 

9) Possessing the skills in carrying out research related to the IAS 

2. Topics: 

1) Introduction to IAS and IFRS 

2) Development if IAS and IFRS 

3) Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements IAS 1 

4) Property, Plant and Equipment IAS 16 

5) Revenue Recognition IAS 18 

6) Interim Financial Reporting IAS 34 

7) Impairment of Assets IAS 36 

8) Provisions, Contingent Assets and Liabilities IAs 37 

9) Intangible Assets IAs 38 

10) Investment Property IAS 40 

11) First Adoption of IFRS, IFRS 1 

12) Non-Current Assets Available for Sale IFRS 5 

13) Mineral Resources IFRS 6 

14) Financial Instruments: Disclosure IFRS 7 

15) Financial Instruments IFRS 9 

16) Measurement of Fair Value IFRS 13 
 

3. Assessment Methods: 
 

Assessment Weight 

1) Participation and discussion 10% 

2) Presentations 10% 

3) Mid-term exam 20% 

4) Research project  20% 

5) Final Exam 40% 
 



 

 39 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 623 3 لنظم الرقابية المتقدمةالمحاسبة اإلدارية وا - 

 

 :األهداف. 1

يتناول هذا المقرر نظام المحاسبة اإلدارية كفرع متخصص من فروع المحاسبة يهدف إلى تحديد وقياس وتحليل وتجميع وإعداد وتفسير 

يهدف المقرر التعرف على نظم  وتوصيل المعلومات المالية وغير المالية الالزمة للتخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات وتقويم األداء، كما

 يهدف هذا المقرر إلى تحقيق ما يلي:و  الرقابة المالية المتقدمة في القطاعين العام والخاص.

 توضيح مفهوم وخصائص وأهداف وأساليب المحاسبة اإلدارية. (1

 توضيح دور المحاسبة اإلدارية في توفير المعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات (2

 توضيح األدوات الرقابية للمحاسبة اإلدارية  (3

 إستخدام مقاييس األداء المالية وغير المالية لتقويم األداء. (4

 توضيح أسس محاسبة المسؤولية وتقويم أداء مراكز المسؤولية. (5

 

 . الموضوعات: 2

 وخصائص وأهداف المحاسبة اإلداريةمفهوم  (1

 ةالعالقة بين المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالي (2

 الفرق بين نظم الرقابة المالية ونظم الرقابة اإلدارية (3

 دور الحوكمة في تطوير المحاسب اإلداري (4

 في الرقابة على أنشطة المنشأة الموازناتدور  (5

 وغير المالية المالية األداءمقاييس  (6

 ودور النظم الرقابية الحديثة في القطاعين العام والخاص محاسبة المسؤولية (7

 واتخاذ القرارات المحاسبة اإلدارية (8

 

 وسائل التقويم:. 3

 

 الوزن طريقة التقويم

 %20 إختبار نصفي(   1

 %10 المشاركة الصفية والنقاش(   2

 %20 حاالت تطبيقية ضمن فريق عمل(   3

 %10 (   تقديم العروض4

 %40 إختبار نهائي(   5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Advanced Managerial Accounting and Control Systems ACCI 623 

 

1. Objectives: 

This course deals with the management accounting system as a branch of accounting which aims to 

identify, measure, analyze, compile, prepare, interpret and communicate financial and non-financial 

information necessary for planning, control, decision making and performance evaluation. Also the 

course aims at introducing the advanced control systems in public and private organizations. This course 

aims specifically to: 

1) Clarifying the concept, characteristics, objectives and methods of management accounting. 

2) Clarifying the role of management accounting in providing the necessary information for 

planning, control and decision-making. 

3) Clarification of the control tools of management accounting 

4) Interpreting the use of financial and non-financial performance measures to evaluate 

performance. 

5) Clarifying the principles of accountability and evaluating the performance of responsibility 

centers. 

 

2. Topics: 

1) The concept, characteristics and objectives of management accounting 

2) The relationship between management and financial accounting 

3) The difference between financial control systems and management control systems 

4) The role of governance in the development of the management accounting 

5) The role of budgets in monitoring the activities of a firm 

6) Financial and non-financial performance measures 

7) Responsibility accounting and the role of advanced control systems 

8) Management Accounting and decision making 

 

3. Assessment Methods: 

 

Assessment Weight 

1) Mid-term exam 20% 

2) Participation and discussion 10% 

3) Team Assignments 20% 

4) Presentations 10% 

5) Final Exam 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 624 3 المراجعة الخارجية المتقدمة - 

 

 :األهداف. 1

لمراجعة الخارجية عن طريق فهم اإلطار العام للمهنة وتركيبة سوق الخدمات المهنية ومايرتبط بها هذا المقرر يقدم دراسة متعمقة لمهنة ا

ة من مسؤوليات المراجع األخالقية والقانونية. كما أنه يقدم نظرة تحليلية على مواضيع مرتبطة بمعايير المراجعة الدولية وعالقة المراجع

ستعراض بعض أهم المواضيع البحثية المعاصرة إلى افي حوكمة الشركات. باإلضافة  الداخلية بالخارجية ودور المراجع الخارجي

 ما يلي: تحقيقيهدف هذا المقرر إلى و والمثيرة للجدل في مجال المراجعة.

 فهم اإلطار العام لمهنة المراجعة الخارجية وما يرتبط بها من أهداف ومعايير وإجراءت. (1

 هنية وما يرتبط بها من ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية.التعرف على تركيبة سوق الخدمات الم (2

 فهم مسؤولية المراجع الخارجي األخالقية والقانونية. (3

 التعرف على عالقة المراجعة الداخلية بالمراجعة الخارجية. (4

 على دور المراجع الخارجي في حوكمة الشركات. التعرف (5

 ألبحاث المرتبطة في المراجعة الخارجية.استعراض بعض المواضيع المهمة والمعاصرة في مجال ا (6

 

 . الموضوعات: 2

 مقدمة في المراجعة الخارجية: اإلطار العام (1

 تركيبة السوق المهني للمراجعة الخارجية (2

 المسؤولية األخالقية للمراجع الخارجي: مدونة األخالق المهنية (3

 المسؤولية القانونية للمراجع الخارجي (4

 حليةمعايير المراجعة الدولية والم (5

 المفاهيم األساسية للمراجعة وتخطيط المراجعة (6

 عالقة المراجعة الداخلية بالمراجعة الخارجية (7

 حوكمة الشركات ودور المراجع الخارجي (8

 تقارير المراجعة ومبررات إصدارها (9

 مواضيع بحثية معاصرة في المراجعة الخارجية: الجدل القائم حول استقالل المراجع الخارجي (10

 اصرة في المراجعة الخارجية: األخالق والتعليم المحاسبيمواضيع بحثية مع (11

 مواضيع بحثية معاصرة في المراجعة الخارجية: أثر مستوى االتعاب على جودة الخدمة. (12

 مواضيع بحثية معاصرة في المراجعة الخارجية: دور المراجع الخارجي في الكشف عن الغش والتالعب (13

 

 وسائل التقويم:. 3

 الوزن طريقة التقويم

 %20 (   مشروع بحث1

 %10 الصفية والنقاشمشاركة (   ال2

 %10 (   تقديم العروض3

 %20 إختبار نصفي(   4

 %40 إختبار نهائي(   5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Advanced External Audit ACCI 624 

 

1. Objectives: 

This course provides an in-depth examination of audit profession by understanding the profession 

framework and the structure of the profession market. The course also provides an analytical perspective 

on issues related to international audit standards. In addition the course provides an in-depth 

understanding of auditor’s role in corporate governance. Moreover, students will study some of the 

contemporary issues in audit profession research.This course aims at providing the student with the 

following:                   

 

1) Understanding the general framework of the external audit profession and the related objectives, 

standards and procedures. 

2) Acquiring knowledge about the market of professional services and the related economic, social 

and political circumstances. 

3) Understanding external auditors&#39; ethical and legal responsibilities. 

4) Gaining knowledge about the relationship between external and internal auditing. 

5) Understanding the role of the external auditor in corporate governance. 

6) Discussing important and current issues in the field of external audit research. 

 

2. Topics: 

1) Introduction in external audit: the framework 

2) The structure of audit profession market 

3) External auditors' ethical responsibilities: Code of professional ethics 

4) External auditors' legal responsibilities 

5) International and Saudi audit standards 

6) Audit concepts and audit planning 

7) The relation between external and internal audit 

8) The role of auditors in corporate governance 

9) Audit reports and reporting justification 

10) Current issues in audit research: Auditor independence issues 

11) Current issues in audit research: Ethics and accounting education 

12) Current issues in audit research: The effect of audit fees on audit quality 

13) Current issues in audit research: The role of external auditor of fraud detection. 
 

3. Assessment Methods: 
 

Assessment Weight 

1) Research Project 20% 

2) Participation and discussion 10% 

3) Presentations 10% 

4) Midterm exam 20% 

5) Final exam 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCT 625 
المتقدمة للوحدات الحكومية والمنظمات غير المراجعة 

 للربحالهادفة 
3 - 

 

 :األهداف. 1

 التعريف على ويركز للربح. الهادفة غير المنظمات ومراجعة الحكومية للمراجعة العام اإلطار فهم من الطلبة تمكين إلى المقرر هذا يهدف

 األداء. مراجعة لىع وبالتركيز الحكومية المراجعة أنواع المقرر يتناول كما وتطورها. ومهامها وأهدافها وأهميتها الحكومية بالمراجعة

 من مجموعة المقرر يتناول وكذلك الحكومية. المراجعة ومعايير السعودية الرقابية واألجهزة وأهدافها الحكومية المالية الرقابة ويتناول

 يلي: مما الطلبة تمكين إلى يهدف المقرر هذا فإن وبالتفصيل المواضيع. بهذه العالقة ذات السابقة الدراسات بعض ومناقشة العملية الحاالت

 وتطورها. وأهدافها الحكومية المراجعة أهمية فهم (1

 الحصول على المعرفة بمعايير المراجعة الحكومية وتطبيقاتها. (2

 التعرف على مفهوم الرقابة المالية الحكومية وأهدافها. (3

 التمكن من مراجعة وتقييم اختصاصات وأهداف مراقبة حسابات الدولة. (4

 ومية المختصة بالرقابة في المملكة العربية السعودية.التعرف على األجهزة الحك (5

 القيام بمراجعة حاالت عملية عن مراجعة الحسابات الحكومية. (6

 إتقان وممارسة رقابة األداء في الوحدات الحكومية (7

 القيام بدراسات حول رقابة األداء وفاعلية وحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية (8

  الحكومية في مكافحة الفساد. تحسين دور المراجعة (9

  القيام بمراجعة حسابات المنظمات غير الربحية. (10

 

 . الموضوعات: 2

 مفهوم المراجعة الحكومية وأهميتها وأهدافها (1

 معايير المراجعة الحكومية المتعارف عليها (2

 معايير المراجعة المالية لمراجعة األداء (3

 معايير العمل الميداني في المراجعة الحكومية (4

 ايير التقارير في تقييم األداءمع (5

 مفهوم الرقابة المالية الحكومية وأهدافها (6

 اختصاصات وأهداف مراقبة حسابات الدولة (7

 األجهزة الحكومية المختصة بالرقابة في المملكة العربية السعودية (8

 حاالت عملية عن مراجعة الحسابات الحكومية (9

 رقابة األداء في الوحدات الحكومية (10

 بة األداءدراسات حول رقا (11

 دراسات حول فاعلية وحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية (12

 دور المراجعة الحكومية في مكافحة الفساد (13

 مراجعة المنظمات غير الربحية (14

 

 وسائل التقويم:. 3

 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة   (1

 %10 ضوالعر تقديم   (2

 %20 نصفي اختبار   (3

 %20 (   مشروع بحث4

 %40 النهائي االختبار   (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Advanced Audit of Governmental Units and Non for 

Profit Organizations 
ACCI 625 

1. Objectives: 

This course aims at providing students with an understanding of the conceptual framework of 

governmental auditing and auditing of non for profit organizations. The course explains the definition, 

content, goals and tasks of governmental audit and the audit of non for profit organizations. It Discusses 

the various types of governmental auditing with more concentration on audit for performance evaluation. 

The course includes an investigation of the governmental financial control and the Saudi governmental 

bodies for control. Case studies related to these topics are used to reinforce the learning process. More 

specifically the course aims at providing the student with the following: 

1) Understanding the importance of governmental auditing, its' objectives and development. 

2) Understand the standards of governmental auditing and their applications. 

3) Gaining knowledge of the concepts and objectives of governmental financial control. 

4) Auditing and evaluation of the scope and objectives of the controls over government accounts. 

5) Recognition of the Saudi governmental bodies for control. 

6) Carrying out actual cases of audit of government accounts. 

7) Mastering and practicing audit for performance evaluation. 

8) Conducting research studies about audit for performance evaluation and the effectiveness of 

internal audit units within the governmental bodies. 

9) Improving the role of governmental auditing in combating corruption. 

10) Conduction auditing of non for profit organizations.  
 

2. Topics: 

1) Definition, content, goals and tasks of governmental audit. 

2) The standards of governmental audit.  

3) Standards of audit for performance evaluation. 

4) Field work standards for governmental audit. 

5) Reporting standards related to the audit for performance evaluation. 

6) Governmental financial control, concepts and objectives.   

7) Scope and objectives of the controls over government accounts. 

8) The Saudi governmental bodies for control. 

9) Cases about audit of governmental accounts. 

10) Audit for performance evaluation of governmental units. 

11) Research studies about audit for performance evaluation 

12) Case studies and previous studies related to the effectiveness of internal audit units within 

the governmental bodies. 

13) The role of governmental auditing in combating corruption. 

14) Auditing of non for profit organizations 
 

3. Assessment Methods: 
 

Assessment Weight 

1) Participation and discussion 10% 

2) Presentations 10% 

3) Mid-term exam 20% 

4) Research project 20% 

5) Final exam  40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

BUSE 609 3 إدارة الموارد البشرية - 

 

 :األهداف. 1

. كما النواحي األساسية واالستراتيجية لوظيفة الموارد البشرية لىالبشرية وعآلية عمل الموارد يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب على 

 للموارد من الحصول على مهارات إدارة األفراد وشحذها وتطويرها للحصول على أفضل مخرجات طالبال إلى تمكينيهدف المقرر 

 مايلي: إلى يهدف المقرر هذا فإن وبالتفصيل . البشرية

لتطوير إمكانياتهم  وارد البشرية من أجل زيادة فاعلية المنشآت في توفير الفرص أمام األفرادمن فهم آلية عمل الم البتمكين الط (1

 .وقدراتهم

 بالنواحي األساسية واالستراتيجية لوظيفة الموارد البشرية. طالبتعريف ال (2

 وارد البشرية.للم من الحصول على مهارات إدارة األفراد وشحذها وتطويرها للحصول على أفضل مخرجات طالبال تمكين (3

 تطوير استراتيجيات الموارد البشرية لتحسين فاعلية المنشآت والحصول على منشآت عالية األداء. (4

 

 . الموضوعات: 2

 مقدمة إلى إدارة الموارد البشرية. (1

 إدارة الموارد البشرية: استراتيجية وتحليل. (2

 تحليل األعمال والوظائف وعملية إدارة المواهب. (3

 ية التوظيف.تخطيط األفراد وعمل (4

 اختبار واختيار الموظفين. (5

 مقابالت المرشحين. (6

 تدريب وتطوير العاملين. (7

 إدارة وتقييم األداء. (8

 إدارة التعويض. (9

 الدفع مقابل األداء. (10

 أخالقيات وحقوق العاملين وانضباطهم. (11

 إدارة الموارد البشرية العالمية. (12

 

 وسائل التقويم:. 3

 

 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة   (1

 %20  بحث مشروع   (2

 %20 النصفي االختبار   (3

 %10 العروض تقديم   (4

 %40 النهائي االختبار   (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Human Resource Management BUSE 609 

 

1. Objectives: 

This course aims to introduce the student to the mechanism of human resources work and the basic and 

strategic aspects of the human resources function. The course also aims to enable students to acquire and 

develop the skills of managing individuals to achieve the best human resources outcomes. In detail, this 

course aims to: 

1) Understand the dynamics of HRM to make an organization more effective and to enhance the 

opportunity for the individual to develop his or her potential.   

2) Expose the participants to the basic and strategic aspect of HRM function.  

3) Enable students to acquire, develop and sharpen their people management skills for better HR 

outcomes. 

4) Develop HR strategies for enhancing organizational effectiveness and systematically bringing 

about high-performing organization. 

 

2. Topics: 

1) Introduction to Human Resource Management 

2) HRM Strategy and Analysis 

3) Job Analysis & the Talent Management Process 

4) Personnel Planning and Recruitment 

5) Employee Testing & Selection 

6) Interviewing Candidates 

7) Training & Developing Employees 

8) Performance Management & Appraisal 

9) Managing Compensation 

10) Pay for Performance 

11) Ethics and Employee Rights & Discipline 

12) Managing Global HR 
 

3. Assessment Methods: 

 

Assessment Weight 

1) Participation and discussion 10% 

2) Research Project 20% 

3) Presentations 10% 

4) Mid-term Exam 20% 

5) Final Exam 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقرر رمز ورقم المقرر

BLLM 630 3 لسعودي والمقارنالقانون التجاري ا - 

 

  األهداف: .1

 ألحكامل ، وتعزيز فهمهالقانون التجاري السعودي في في بعض االحكام المعاصرة الطالب تنمية مهارة يهدف هذا المقرر إلى       

   مايلي: إلى يهدف المقرر هذا فإن وبالتفصيل لمفاهيم االساسية في القانون التجاري.فهمه ل تطوير ، ومستجدةال     

 .في بعض االحكام المعاصرة الطالب تنمية مهارة (1

 القانون التجاري السعودي. المستجدة فيألحكام لالطالب تعزيز فهم  (2

 نون التجاري.الطالب لبعض المفاهيم االساسية في القافهم  تطوير  (3

 الخاصة بالشركات واالوراق المالية.المفاهيم والمصطلحات فيما يخص لطالب تنمية قدرات ا (4

  الموضوعات:  .2

 موضوعات معاصرة في القانون التجاري السعودي (1

 دراسة موضوعات حديثة في الشركات التجارية (2

 شركات دراسة القوانين واألنظمة الخاصة ب زيادة وتخفيض رأس المال واندماج ال (3

 دراسة األوراق المالية (4

 المعاصرة:العقود التجارية  (5

 التأجير التمويلي -

 االمتياز التجاري -

 العمليات اإلتمانية -

 اإلغراق التجاري -

 

   :وسائل التقويم  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة   (1

 %10 ضوالعر تقديم   (2

 %20 فصلال منتصف اختبار   (3

 %20  بحث مشروع   (4

 %40 النهائي االختبار   (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code  

- 3 
Saudi Commercial and 

Comparative Law 
BLLM 630 

 

1. Objectives:   

 This course aims at developing the student's skill in some of the contemporary rules in Saudi 

Commercial Law, enhancing his understanding of the emerging rules, and developing his 

understanding of the basic concepts in commercial law. In detail, this course aims to: 

 

This course aims to: 

1) Develop student's skill in some modern judgments. 

2) Enhance student understanding of the provisions of the new Saudi Commercial Law. 

3) Develop student understanding of some basic concepts in Commercial Law. 

4) Develop student's abilities in terms of the concepts and terminologies of companies and 

securities. 

2. Topics:   

1) Contemporary issues related to Commercial Law. 

2) Modern topics in commercial companies. 

3) Laws and regulations related to the increase and reduction of capital and companies mergers. 

4) Securities 

5) Contemporary commercial contracts: 

- Financial leasing 

- Commercial franchise 

- Credit operations 

- Commercial dumping 

 

3. Assessment Methods:  
 

 Weight Assessment 

10% 1) Participation and discussion. 

10% 2) Presentations 

20% 3) Mid-term exam 

20% 4) Research project  

40% 5) Final Exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

EPAD 603 3 السلوك التنظيمي - 

 

 :األهداف. 1

 الفردية المواقف مع االيجابي التعامل معرفة من تمكنه التي واالساسيات والمبادئ الفكري باإلطار الطالب إمداد يهدف هذا المقرر إلى

 والجماعي الفردي المستوى على البشري السلوك دوافع وتحليل فهم من الطالب تمكين إلى المقرر ويهدف .االعمال قطاع بيئة في والجماعية

 هذا فإن وبالتفصيل  .الحديثة اإلدارية للمفاهيم العلمي التطبيق تبني من الطالب تمكين إلى المقرر يهدف كما .التحليلية هقدرات بناءو ،والمنشاة

 مايلي: إلى يهدف المقرر

 بيئة في والجماعية الفردية المواقف مع االيجابي التعامل معرفة من تمكنه التي واالساسيات والمبادئ الفكري باإلطار الطالب إمداد (1

 االعمال قطاع عمل

  والمنشاة والجماعي الفردي المستوى على البشري السلوك دوافع وتحليل فهم من الطالب تمكين (2

 .التحليلية الطالب قدرات بناء (3

 .الحديثة اإلدارية اهيمللمف العلمي التطبيق تبني من الطالب تمكين (4

 

 . الموضوعات: 2

 التطور التاريخي لمفهوم السلوك التنظيمي (1

 والتعلم اإلدراك (2

 العمل بيئة في االتصال (3

 الدوافع (4

 القيادة في السلوكية النظرية (5

 العمل بيئة في الضغوط إدارة (6

 التفاوض ومهارات الصراع إدارة (7

 الجماعات ديناميكية (8

 العمل مجموعات تكوين (9

 لتنظيميا التطوير (10

 التغيير وإدارة التغيير مقاومة (11

 

 وسائل التقويم:. 3

 

 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة   (1

 %20 النصفي االختبار   (2

 %10 العروض تقديم   (3

 %20 بحث مشروع   (4

 %40 النهائي االختبار   (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Organizational Behavior EPAD 603 

 

1. Objectives: 

This course aims to provide the student with the intellectual framework, principles and fundamentals that 

enable him to know positive interaction with individuals and groups the business environment. The 

course aims to enable students to understand and analyze the motivations of human behavior at the 

individual, group and institutional level, and building their analytical capacity. Also, the course aims to 

enable students to adopt the scientific application of modern administrative concepts. In detail, this 

course aims to: 

This course aims to: 

1) Provide the student with the intellectual framework and the principles and fundamentals that 

enable him to know positive dealing with individual and group situations, in business 

environment. 

2) Understand and analyze the motivations of individual behavior, group behavior, and institutional 

level 

3) Develop student analytical abilities. 

4) Adopting the scientific applying of modern administrative concepts. 

 

2. Topics: 

1) History of organizational behavior 

2) Attitude and perceptions 

3) Workplace communication 

4) Motivation 

5) Behavioral theories of leadership 

6) Managing stress in the workplace 

7) Conflict management and negotiation skills 

8) Group dynamics 

9) Team building 

10) Organizational development 

11) Resistance to change and change management 

 

3. Assessment Methods: 

 

Assessment Weight 

1) Participation and discussion 10% 

2) Mid-term exam 20% 

3) Presentations 10% 

4) Research Project  20% 

5) Final exam 40% 
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 طلب سابقمت عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

BUSE 651 3 إدارة الجودة - 

 

 :األهداف. 1

كيفية ، وكذلك تعريفهم بتعريف الطالب بالنظريات والمبادئ واألدوات المستخدمة للحفاظ على الجودة في المؤسسة يهدف هذا المقرر إلى

كيفية بتعليم الطالب  دف المقرر أيضا إلىويه تطبيق وتكييف مختلف التقنيات للوصول إلى حلول ملموسة للمشاكل في مجال إدارة الجودة.

الشخصية  هممهارات. كما يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على تطوير تحليل العمليات واألساليب التي يمكن أن تحسن من جودة المنتج

 مايلي: إلى يهدف المقرر هذا فإن وبالتفصيل .، وتطوير مهارات االتصالالمقنعة

 لمبادئ واألدوات المستخدمة للحفاظ على الجودة في المؤسسة.تعريف الطالب بالنظريات وا (1

 مساعدة الطالب على تعلم كيفية تطبيق وتكييف مختلف التقنيات للوصول إلى حلول ملموسة للمشاكل في مجال إدارة الجودة. (2

 المنظمة. تعليم الطالب كيفية تحليل العمليات واألساليب التي يمكن أن تحسن من جودة المنتج وعملية وخدمات (3

 .الواقعيةتواجهها منظمة في الحياة  ي قدوتقييم قضية إدارة الجودة الت ،توليف تحليل، (4

 ومهارات التعامل مع النزاعات إلخ. العرض،ومهارات  االستماع،إظهار المهارات الشخصية المقنعة مثل مهارات  (5

 توضيح مسؤولية القيادة ومهارات الفريق (6

 التصال الكتابي والشفوي.وخاصة ا االتصال،إظهار مهارة  (7

 .Office MS (- Word - Excel (PowerPoinTعلى برامج  المعززةإظهار القيادة  (8

 برنامج إدارة الجودة علىإظهار القدرة على العمل  (9

 

 . الموضوعات: 2

 مقدمة في الجودة (1

 الجودة الشاملة في المنظمات (2

 الفلسفات واألطر (3

 التركيز على العمالء (4

 ستراتيجي في إدارة الجودةالقيادة والتخطيط اإل (5

 إدارة العملية (6

 قياس األداء وإدارة المعلومات االستراتيجية (7

 : التفكير اإلحصائي والتطبيقاتSix Sigmaمبادئ  (8

 Six Sigma تصميم  (9

 التحكم في العمليات اإلحصائية (10

 أدوات لتحسين العملية (11
 

 وسائل التقويم:. 3

 
 الوزن طريقة التقويم

 %10 والنقاش الصفية المشاركة   (1

 %10 ضوالعر تقديم   (2

 %20 نصفي اختبار   (3

 %20  بحث مشروع   (4

 %40 النهائي االختبار   (5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Quality Management BUSE 651 

 

1. Objectives: 

This course aims to introduce students to the theories, principles and tools used to maintain quality in the 

organization, as well as to introduce them to how to apply and adapt different techniques to reach 

concrete solutions to problems in quality management. The course also aims to teach students how to 

analyze processes and methods that can improve product quality. The course also aims to train students 

to develop their own personal skills and develop communication skills. In detail, this course aims to: 

1) Acquaint the students with theories, principles, and tools used for maintaining quality in an organization.  

2) Help students learn how to apply and adapt various techniques to arrive at concrete solutions to problems 

in the area of quality management. 

3) Teach students how to analyze the processes and methods that can improve the quality of product, process 

and services of an organization. 

4) Analyze, synthesize, and evaluate a quality management issue faced by an organization in real life setting. 

5) Demonstrate convincing interpersonal skills like listening skill, presentation skill, conflict handling skill etc. 

6) Illustrate leadership responsibility and team skill 

7) Show polished communication skill, particularly written and oral communication. 

8) Demonstrate enhanced command over MS office programs (MS word, Excel and PPT). 

9) Demonstrate ability to work with Quality management software. 

 

2. Topics: 

1) Introduction to Quality 

2) Total Quality in Organizations 

3) Philosophies and Frameworks 

4) Focusing on Customers 

5) Leadership and Strategic Planning in quality Management 

6) Process management 

7) Performance Measurement and Strategic Information Management 

8) Principles of Six Sigma: Statistical Thinking and Applications 

9) Design for Six Sigma 

10) Statistical Process Control 

11) Tools for Process Improvement 
 

3. Assessment Methods: 

 
Weight Assessment 

10% 1) Participation and discussion. 

10% 2) Presentations 

20% 3) Mid-term exam 

20% 4) Research project 

40% 5) Final Exam  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

EMIS 636 3 استراتيجيات نظم المعلومات - 

 

 :األهداف. 1

وضع وتنفيذ خطة استراتيجية تنظيمية ، وكيفية استراتيجيات نظم المعلوماتو مفاهيم وتقنياتتعريف الطالب ب ىيهدف هذا المقرر إل

 مايلي: إلى يهدف المقرر هذا فإن وبالتفصيل. دراسة االحتياجات االستراتيجية لتقنيات نظم المعلومات كما يهدف المقرر إلى  متكاملة.

 ات نظم المعلومات.إدخال مفاهيم وتقنيات استراتيجي •

 مناقشة األهداف االستراتيجية للمنظمة. •

 .BSC  ،SOWT  ،PESTELاستكشاف أطر العمل في كل من •

 دراسة االحتياجات االستراتيجية لتقنيات نظم المعلومات لمؤسسة. •

 وضع وتنفيذ خطة استراتيجية تنظيمية متكاملة. •

 . الموضوعات: 2

المعلومات.  ونظمليا، والمنظور اإلستراتيجي لمواءمة اإلستراتيجية التنافسية، والكفاءات األساسية، اإلدارة الع المقرريناقش هذا 

التي تدعم االحتياجات التشغيلية واإلدارية  النظم. تحديد لنظم المعلومات تطوير وتنفيذ السياسات والخطط لتحقيق األهداف التنظيمية

لموظفين الفرديين. نهج إدارة وظيفة نظم المعلومات في المنظمات، بما في ذلك دراسة واالستراتيجية للمنظمة ووحدات أعمالها وا

أثناء تجربة تكنولوجيات ناشئة مختارة. دور رئيس قسم  الراسخة،التحديات المزدوجة للتحكم بفعالية في استخدام تقنيات المعلومات 

 .المعلومات

 وسائل التقويم:. 3
 

 الوزن طريقة التقويم

 %20 نصفيتبار اخ(   1

 %10 (   مشاركات صفية ونقاش2

 %20 (   مشروع بحث3

 %10 (   تقديم العروض4

 %40 اختبار نهائي(   5
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Information Systems Strategies EMIS 636 
 

1. Objectives: 

This course aims to introduce students to the concepts, techniques and strategies of information systems, 

and how to develop and implement an integrated organizational strategic plan. The course also aims to 

study the strategic needs of information systems technology. In detail, this course aims to: 

1) Introduce the concepts and techniques of information system strategies. 

2) Discuss organization’s strategic goals.  

3) Explore BSC, SOWT, and PESTEL frameworks. 

4) Examine strategic needs for IS technologies for an organization.  

5) Develop and implement an integrated organizational strategy plan. 

 

2. Topics: 

This course discusses the top management, strategic perspective for aligning competitive strategy, core 

competencies, and information systems. The development and implementation of policies and plans to 

achieve organizational goals for IS. Defining the systems that support the operational, administrative, and 

strategic needs of the organization, its business units, and individual employees. Approaches to managing 

the information systems function in organizations, including examination of the dual challenges of 

effectively controlling the use of well-established information technologies, while experimenting with 

selected emerging technologies. Role of the CIO.   

 

3. Assessment Methods: 

 
Weight Assessment 

20% 1) Mid-term Exam 

10% 2) Participation and discussion 

20% 3) Research project 

10% 4) Presentations 

40% 5) Final Exam 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ACCI 698 3 المشروع البحثي - 

 

 :األهداف. 1

الطالب بكيفية تحديد مشكلة البحث، وكيفية جمع البيانات بطرقها المختلفة وتحليلها إليجاد حلواًل واقعية يهدف هذا المقرر إلى تعريف 

وعملية لتلك المشكلة. ويلتزم الطالب باجراء دراسة ميدانية لمشروع في أحد المجاالت الوظيفية في المراجعة الداخلية، معتمداً على 

ء دراسته لمقررات البرنامج. ويجب عليه أن يلتزم بكافة عناصر البحث العلمي تحت اشراف عضو المفاهيم واألدوات التي أكتسبها أثنا

 هذا فإن وبالتفصيل  .هيئة تدريس. كما يجب على الطالب تقديم تقرير نهائي كتابي عن المشروع يتوافق مع المعايير المقبولة للبحث العلمي

 مايلي: إلى يهدف المقرر

 

 .تحديد مشكلة البحثتعريف الطالب بكيفية  (1

 كيفية جمع البيانات بطرقها المختلفة وتحليلها إليجاد حلواًل واقعية وعملية لتلك المشكلة.  (2

 .جراء دراسة ميدانية لمشروع في أحد المجاالت الوظيفية في المراجعة الداخليةإ (3

 تقديم تقرير نهائي كتابي عن المشروع يتوافق مع المعايير المقبولة للبحث العلمي. (4

 

 . الموضوعات: 2

 تحديد مشكلة مشروع البحث وأهميتها (1

 تحديد أهداف مشروع البحث (2

 مسح الدراسات السابقة في موضوع مشروع البحث (3

 تحديد فرضيات أو أسئلة مشروع البحث (4

 تحديد منهجية مشروع البحث: (5

 تحديد مجتمع وعينة مشروع البحث -

 تحديد أداة جمع المعلومات -

 ماتتحديد أساليب تحليل المعلو -

 تطوير أداة جمع المعلومات (6

 جمع المعلومات (7

 تحليل المعلومات (8

 تحديد محددات مشروع البحث (9

 استكمال كتابة مشروع البحث (10
 

 وسائل التقويم:. 3
 

 الوزن طريقة التقويم

 %12.5 البحث اهداف   (1

 %12.5 السابقة الدراسات   (2

 %12.5 المنهجية(   3

 %12.5 المتطلبات والتحليل(   4

 %12.5 الحل التفصيلي(   5

 %12.5 األصالة واالبداع(   6
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 %12.5 التوثيق )أسلوب التقارير والشكل((   7

 %12.5 نتائج المشروع البحثي(   8
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Research Project ACCI 698 

 

1. Objectives: 

This course is designed to qualify students in the preparation of a scientific research in the field of 

internal audit in terms of the choice of topic, research methods, data collection tools and appropriate 

statistical analysis. This is done with the help of a faculty member and based on the concepts and tools 

that the student gained during his/her studies. After completion of the research project, the student should 

submit a final written report. In detail, this course aims to: 

1) Identify the student in how to determine the problem of the search. 

2) How to collect data in different ways and analyze it to find realistic and practical solutions to that 

problem. 

3) Conducting a field study of a project in one of the practical areas of the internal audit. 

4) Submit a final written report related to the research in accordance with the accepted standards of 

scientific research. 

2. Topics: 

1) Determination of research project problem and its importance 

2) Determination of research project objectives 

3) Literature review 

4) Determination of research project hypotheses or questions 

5) Determination of research project methodology: 

- Determination of population and sample size 

- Determination of data collection instrument 

- Determination of methods of data analysis 

6) Development of data collection instrument 

7) Data collection 

8) Data analysis 

9) Determination of research project limitations 

10) Research project report 

 

3. Assessment Methods: 
 

Assessment Weight 

1) Research project objectives 12.5% 

2) Literature review 12.5% 

3) Research project method 12.5% 

4) Analysis 12.5% 

5) Detailed solution 12.5% 

6) Originality 12.5% 

7) Documentation 12.5% 

8) Research project results 12.5% 
 

 


