
 قسم إدارة األعمال:

فددم الددال الددت هيل ددط ال للددل لل مددط  قسددمال يهدد  

، وهمك دههم اد  االعمال فم االردن وال ول ال رب دل

فدم حتواء التغ رات السري ل والمسدتمرة الريادة وا

  .  ال ولمل والتخاص ل ظط

عمددال علددت ه ويدد  دارة األإاسددتراه ل ل قسددم  هركدد 

الم ار  والمهارات، امدا ل عال ل ا  ال للل بهوع 

اواجهددل هيدد يات القددرن اليدداد   يمكدد  ال للددل ادد 

 .والت ااط اع ب ئل ال مط الل ي ة وال شري 

 قسم التسويق:

 كدوادر اتخصصدل هه ئدل إلدت التسدويق قسدم يس ت

 خالل ا  سوق ال مط احت اجات اواكلل علت قادرة

  واعتمدد الالزاددل.  بالم ددار  والمهددارات ه ويدد لم

القسددم خ ددل دراسدد ل ات ددورة هواكددت المسددتل ات 

فددم الددال التسددويق انلكترواددم ووسددا ط التواصددط 

 ال مدط وخد اات سوق لمت للات االجتماعم، ووفقا

 التسويق ل. ال مل ل

 قسم اندارة الفه ق ل والس اح ل:

ي تم  القسم خ  اً دراس ل اتكاالل ا  الهاح ت   

ق ال مط. ال لم ل وال مل ل لتلل ل حاجات سو

ساعل  288ويشتمط اللراااج ال راسم علت 

 ال لللمهح ل اصممتعمل ل اوزعل علت ارحلت   

التم  كتساب المهاراتاالم ي  ا  الت ريت و

أكلر فم عمط  اليصول علت فرصفم هساع ه 

 األلم فم ال الم. واح  ا  الق اعات االقتصاديل

 

 ل:الرسوم ال راس 

 هتوزع الرسوم علت الهيو اآلهم: 

( ديهاراً لكط ساعل للم ع 60أوالً: رسوم ه ل م ل: وق متها )

 التخصصات.

( 170ثاا اً: رسوم التسل ط ال اال: وهشمط رسوم عاال )

( ديهاراً 100ديهاراً لكط فصط دراسم )االول والثاام( و)

 للفصط ال راسم الص فم. .

( ديهاراً ولمرة 30وق رلا  ) رسوم طلت االلتياق ألول ارة:

( دااا ر لكط طالت 5واح ة، ورسوم الكفالل الت ل م ل ق رلا )

 فم كط ا  الفصول ال راس ل األول والثاام والص فم.

( ديهاراً لكط فصط 130ب ل الخ اات ال الب ل: ورسواها )

 ( ديهاراً للفصط الص فم.100دراسم )األول والثاام( و)

( ديهاراً للم ع 100رسوم التيا   المستردة: وق رلا )

ال للل، وه فع لمرة واح ة عه  التسل ط وهسترد عه  

 االاسياب أو التخرج.

  الم لواات ا  لم ي 

 والتسل ط القلول عمادة

 + 962 - 6 - 4799000:  لاهف

  2308 - 2299:  فرعم

 + 962 - 6 - 4799041:   فاكس

 - عمان 19392 ف الدلف ا جاا ل 1 ب.ص:  اللري   ال هوان

 األردن

  :عمان فم اللاا ل ارهلاط اكتت

 اقابط جري ة ال ستور  - راا ا ال ل هللا الملكل شارع

  7ال ابق  –المع أبو الياج التلار  

 + 962 - 6 - 5163498:  لاهف

 + 962 - 6 - 5163649:  هلفاكس

 info@philadelphia.edu.jo:  انلكتروام اللري 

 

 قسم التسويق:

ر كواد هه ئل إلت التسويق قسم يس ت

سوق  احت اجات اواكلل علت قادرة اتخصصل

 بالم ار  والمهارات ه وي لم خالل ا  ال مط

واعتم  القسم خ ل دراس ل ات ورة  الالزال. 

هواكت المستل ات فم الال التسويق 

انلكتروام ووسا ط التواصط االجتماعم، 

 ال مل ل ال مط وخ اات سوق لمت للات ووفقا

 التسويق ل.

 تشف ات:قسم إدارة المس 

يه   القسم إلت هخريج إداري   اتخصص   

فم الق اع الصيم والمستشف ات ضم  

الملاالت انداريل التال ل: الموارد اللشريل، 

والسلالت ال ل ل، وال القات ال اال وال ول ل, 

واالدارة المال ل،  والت وي . وذلك بانضافل إلت 

ال مط فم المهظمات الصي ل ال ول ل، وشركات 

اا   الصيم، واصااع األدويل الت

واستودعاهها، وهلارة المستل اات ال ل ل , 

والق ام بالليوث وال راسات الصي ل. 

والخريلون قادرون علت هق يم خ اات صي ل 

إداريل ذات جودة هتوافق اع احت اجات الرعايل 

الصي ل، وي تلر هخصص إدارة المستشف ات 

 ا  التخصصات األردن. 

 

 

mailto:info@philadelphia.edu.jo


 الرؤيل

هتلخص رؤيتها فم أن هيتط الكل ل اكاال 

رف  ل علت المستوى الوطهم وانقل مم 

وال ولم، وأن هتم   بمستوى جودة الخريل   

للليث ال لمم وق ااها بخ ال وهشل  ها 

 الملتمع.

 

 الرسالل

صقط الم ار  والق م والمهارات الم اصرة 

ل ى ال للل، وههم ل ال اف  ل للت ور وانب اع 

علت المستوى الميلم وانقل مم وال ولم، 

علر ب ئل جاا  ل هشلع علت الليث ال لمم 

 وخ ال الملتمع.

 

 

دارة هضم الكل ل سل ل برااج أكاديم ل لم إ

األعمال، والمياسلل، وال لوم المال ل 

والمصرف ل، والتسويق، وإدارة المستشف ات، 

وإدارة اظم وشلكات األعمال، واندارة 

 .الفه ق ل والس اح ل

 

 قسم المياسلل:

 ال للددددل إلددددت ه ويدددد قسددددم المياسددددلل يهدددد   

علدددم فدددم الدددال  الم رفدددل الهظريدددل وال مل دددلب

 ال قل ددددددددلههم ددددددددل القدددددددد رات و، المياسددددددددلل

 واهددددارات االهصددددال والت ااددددط اددددع االخددددري 

 همالليث دددل, وهددديل ل همههم دددل قددد راهو, لددد يهم

فدددددم  الشدددددهادات المهه دددددل لليصدددددول علدددددت

ذلدددددك قااددددد  ولتيق دددددق الدددددال المياسدددددلل. 

الكل دددددل باسدددددتق اب خ ددددددرة أعضددددداء ل ئددددددل 

اسددددهم فددددم هخددددريج افددددواج  امددددا، التدددد ريس

المددددنلل   علم ددددا  المتخصصدددد  ادددد  كل ددددرة 

علدددددت الهصددددد ت والدددددصي  حصدددددلوا وعمل دددددا، 

 ايل اً وإقل م اً. فرص ال مطكلر ا  األ

 قسم ال لوم المال ل والمصرف ل:

 والمصددددددرف ل المال ددددددل ال لددددددوم قسددددددم يقدددددد م

وات دددوراً،  اوع ددداً  وهددد ريلاً  ه ل م ددداً  برااالددداً 

 والمهددددارات بالم ددددار  ال للددددل يدددد ود ح ددددث

 الهظريددددددل المفددددددال م السددددددت  اب الم لوبددددددل

 االب اع ددددل القدددد رات ي دددد ز وبمددددا وال مل ددددل،

 ، امددددا يسدددداع لم ال للددددل لدددد ى واالبتكاريددددل

 احت اجدددات علدددت اواكلدددل ال مل دددل الي ددداة فدددم

 ط لدددل بسدددم ل القسدددم وييظدددت .ال مدددط سدددوق

 المسددددتوي    فددددم المنسسددددات المال ددددل علددددت

 والليددددث التدددد ريس فددددم واالقل مددددم الميلددددم

 الملتمع. وخ ال ال لمم

 

 

 جاا ل ف الدلف ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاا ل ف الدلف ا

 جاا ل خاصل ا تم ة

م1989هيسس  عام   

 


