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  تــيـذاتـال رةــيــسـال

 آل فايع  عبد اهلل  سامل مسفرد. :   االعــــــى
    انزُظ ركش   انزُغٛخ                      عؼٕد٘ 

 انحبنخ االرتًبػٛخ يتضٔد  
 انكهٛخ انتبثغ نٓب انؼهٕو االداسٚخ

 انقــغـى يحبعجخ 
 انتخظض انذقٛق  يحبعجخ 

 ٛخانًشتجخ انؼهً أعتبر يغبػذ 

 انتشقٛخ تبسٚخ و .   7102
 سقى انزٕال  -

 سقى انًكتت  (102)2471000
Smalfayi@nu.edu.sa انجشٚذ اإلنكتشَٔٙ  انخبص ثبنزبيؼخ 

Salem.ksa@gmail.com  ٙانجشٚذ االنكتشَٔٙ انشخظ 
 انحبنٙ انؼُٕاٌ  قغى انًحبعجخ –كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ  –ربيؼخ َزشاٌ 

االرتًبػٛخ كهٛخ انؼهٕو  –ثأثٓب حبطم ػهٗ دسرخ انجكبنٕسٕٚط يٍ ربيؼخ انًهك خبنذ . 0

 .و  7112 ػبو ًحبعجخانٔاإلداسٚخ تخظض 

يٍ ربيؼخ انًهك  2يٍ  4.21ثًؼذل  فٙ انؼهٕو انًحبعجٛخ ًبرغتٛشحبطم ػهٗ دسرخ ان. 7

  و. 7101خبنذ ثأثٓب ػبو 

خ تخظض انًحبعجخ يٍ ربيؼخ ْبل اِ فٙ ػهى انفهغفحبطم ػهٗ دسرخ انذكتٕس. 2

 و .  7102انجشٚطبَٛخ ػبو 

  

 انؼهًٛخ انًؤْالد

 حتٗ تبسٚخّ . 7171ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ثزبيؼخ َزشاٌ يٍ شٓش ُٚبٚش ػبو  .0

 شٓش رٌٕ ٔكٛم انكهٛخ نهشؤٌٔ األكبدًٚٛخ فٙ كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ثزبيؼخ َزشاٌ يٍ .7

 حتٗ تبسٚخّ.  7101ػبو 

 7101سئٛظ قغى انًحبعجخ فٙ كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ثزبيؼخ َزشاٌ يٍ شٓش ُٚبٚش ػبو  .2

 حتٗ تبسٚخّ. 

ٔنغبٚخ  7102سئٛظ نزُخ دػى انًجتؼخٍٛ فٙ كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ثزبيؼخ َزشاٌ يٍ ػبو . 4

 و . 7101ػبو 

ٌ يٍ شٓش . أعتبر يغبػذ فٙ قغى انًحبعجخ ثكهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ فٙ ربيؼخ يٍ َزشا2

 حتٗ تبسٚخّ.  7102عجتًجش ػبو 

. يحبضش فٙ قغى انًحبعجخ ثكهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ فٙ ربيؼخ َزشاٌ يٍ شٓش أغغطظ 6

 انٕظٛفٙ ٔاألكبدًٚٙ انتبسٚخ



 
 

                                                      
 

 

 سعوديةالمملكة العربية ال

 وزارة التعليم 

 جامعة نجران

  كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative 

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج معتمد في  "الرؤية:

إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات 

 ."سوق العمل ومتطلبات التنمية

" 

إدارة  اكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في "الرسالة: 

األعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا 

 "للقيم اإلسالمية. 

 

 

  و . 7102ٔحتٗ شٓش أغغطظ يٍ ػبو  7100ػبو 

يذسة فٙ انًؤعغخ انؼبيخ نهتذسٚت انتقُٙ ٔانًُٓٙ ثبنكهٛخ انتقُٛخ فٙ انشٚبع يٍ شٓش   .6

 و.  7100شٓش ٕٚنٕٛ ػبو  ٔحتٗ 7112ُٚبٚش ػبو 

. يغتشبس يبنٙ فٙ انًؤعغخ انؼبيخ نهتذسٚت انتقُٙ ٔانًُٓٙ فٙ يشكض خذيخ انًزتًغ 2

 و.   7111ٔانتذسٚت انًغتًش ثبنشٚبع نؼبو 

. يذٚش قغى انحغبثبد  فٙ انًؤعغخ انؼبيخ نهتذسٚت انتقُٙ ٔانًُٓٙ فٙ يشكض خذيخ 1

ٔحتٗ شٓش دٚغًجش ػبو  7112ُٚبٚش  ًغ ٔانتذسٚت انًغتًش ثبنشٚبع يٍ شٓشانًزت

 و .  7112

.  يحبعت  فٙ انًؤعغخ انؼبيخ نهتذسٚت انتقُٙ ٔانًُٓٙ فٙ يشكض خذيخ انًزتًغ 2

 و .   7114ٔانتذسٚت انًغتًش ثبنشٚبع نؼبو 

  

 . دٔساد يختهفخ فٙ انتطٕٚش ٔانزٕدح ٔانًشارؼخ انذاخهٛخ ٔيٓبسح األنقبء.0

 

 عبػخ. 21. دٔسح تأْٛم انًذسثٍٛ انزذد  " دٔسح تأْٛهٛخ تشثٕٚخ " يذتٓب 7

 

دٔسح فٙ َظبو األعتبر انؼبو َٔظبو انتغٕٚبد انجُكٛخ ٔإداسح انُظبو يٍ انششكبد انتطجٛقٛخ . 2

 نخذيبد انحبعت اٜنٙ . 

 

 عبػخ.  64دٔسح يشارؼخ ثبنٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهًحبعجٍٛ انقبٍََٕٛ ٔيذتٓب . 4

 

 ٔساد انتذسٚجٛخ انذ

 

 و.  7106. دثهٕو ػبنٙ فٙ انتذسٚت ػهٗ انجحج ػبو 0

 

 و.  7102. شٓبدح تذسٚظ فٙ ثشايذ انجحج ٔانذساعبد انؼهٛب ػبو 7

  

 انشٓبداد انتذسٚجٛخ 

 ػضٕ نزُخ ْٛكهخ كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ثزبيؼخ َزشاٌ. . 0

 

 . أيٍٛ يزهظ كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ثزبيؼخ َزشاٌ . 7

 

 . ػضٕ فٙ نزُخ إػذاد انذنٛم اإلرشائٙ نًزهظ خذيخ انًزتًغ ٔانتذسٚت انًغتًش . 2

 

 . ػضٕ فٙ نزُخ إػذاد انالئحخ انًبنٛخ نًزهظ خذيخ انًزتًغ ٔانتذسٚت انًغتًش . 4

 

 . انًشبسكخ فٙ تغٕٚق ٔتُغٛق ٔتُفٛز ثشايذ خذيخ انًزتًغ . 2

 

ضاَٛبد يزهظ خذيخ انًزتًغ نًذح فٙ فشٚق انؼًم انخبص ثئػذاد ٔيشارؼخ يٛ. ػضٕ 6

 و.  7111ٔحتٗ ػبو  و 7112أسثغ عُٕاد يٍ ػبو 

 

 فٙ انًًهكخ انًتحذح خالل فتشح االثتؼبث. . انؼًم كًتطٕع فٙ االَذٚخ انطالثٛخ 2

 

 األػًبل انتطٕػٛخ ٔانتؼبَٔٛخ 
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  االْتًبيبد انجحخٛخ   ؼهٕيبد.    , انحٕكًخ ٔأيٍ انً , انًؼبٚٛش األخالقٛخ انتقبسٚش انًبنٛخ, انًشارؼخ انذاخهٛخ

 ٔحتٗ تبسٚخّ.  7102ػضٕ يؼٓذ انًشارؼٍٛ انذاخهٍٛٛ يٍ ػبو 

  
  انؼضٕٚبد انًُٓٛخ 

 , انقٛبدح ٔانتطٕٚش, ٔاتخبر انقشاس.  انقذسح ػهٗ تحًم انًغئٕنٛخ. 0

 

 . انقذسح ػهٗ انجحج انؼهًٙ. 7

 

 . انتًٛض فٙ إَزبص انًٓبو يًب أدٖ انٗ انحظٕل ػهٗ انؼذٚذ يٍ شٓبداد انشكش ٔانتقذٚش. 2

  

 انًٓبساد انًختهفخ 

 خجشح فٙ ثشايذ األٔفٛظ ٔثشايذ انحبعت اٜنٙ ٔانجشايذ  انًحبعجٛخ. . 0

 انقذسح ػهٗ انتؼبيم يغ انؼذٚذ يٍ انجشايذ اإلحظبئٛخ .7

 (SPSS, Smart –Plus PLS)   

 بساد انحبعٕثٛخ انًٓ

 . اتقبٌ انهغخ انؼشثٛخ األو. 0

 . إتقبٌ انهغخ اإلَزهٛضٚخ فٙ يزبل انقشاءح ٔانكتبثخ ٔانًحبدحخ. 7

 انًٓبساد انهغٕٚخ 

Rodgers W. AND AL Fayi S. Ethical pathways of internal 

audit reporting lines. Accounting Forum, available Online. 
 انُشش انؼهًٙ 

ربيؼخ َزشاٌ ٔدٔسْب فٙ انتًُٛخ  -. انهقبء انؼهًٙ انشاثغ يٍ نقبءاد كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ0

 . 0441 / 2/ 71ٕٚو األسثؼبء –ػبيب يٍ انؼطبء. كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ  02

2. AL Fayi S. AND Rodgers W. Does the boundary span 

influence the ethical pathways of the CAE dealing with IT 

risk and Cyber security Issues? 40th EAA Annual 

Congress, Valencia, Spain, May 10th -12th, 2017. . 

 3. AL Fayi S. AND Rodgers W. The influence of the 

boundary span on the ethical pathways of the Chief Audit 

Executive. 27th Audit & Assurance3 Conference, London, 

 انًؤتًشاد ٔانُذٔاد 
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