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لماذا جامعة فيالدلفيا ؟ 
جامعتك  في  األعمال  إدارة  قسم  يتميز 

بإمكانية التخصص في مسارين:
1. إدارة الجودة والتميز .

2. االبتكار وريادة األعمال. 
دراسية  ساعة   12 يعادل  ما  ستدرس  حيث   
من  يزيد  مما  تختاره،  الذي  المجال  في 
معرفتك ومهاراتك ويؤهلك لفرص عمل أكثر 
المعرفة  تغطي  القسم  يغطي  كما  تنوًعا، 
المقبولة،  والكفايات  والمهارات  األساسية 
في  التنافسية  قدراتك  تعزيز  إلى  باإلضافة 
على  للحصول  فرصتك  وزيادة  العمل  سوق 
وظائف مرموقة في قطاعات الريادة وإدارة 

الجودة والتميز..  

ما هو تخصص إدارة األعمال؟

PHILADELPHIA UNIVERSITY

ماذا سأعمل في المستقبل؟
 

1. إداري في مختلف الشركات المحلية والدولية . 
2. مسوق في وكاالت التسويق. 

3. ضابط ارتباط في الشركات الخاصة والحكومية. 
4. السكرتاريا.

5. إداري في قسم الموارد البشرية.
6. إداري في قسم العمليات.

7. مدير إنتاج في المصانع.
8. تاجر ومستثمر.

9. مدير عالقات عامة.
10. مدير مبيعات.

 

يطرح البرنامج مجموعة مختارة من المواد التي تؤهلك للمنافسة في سوق العمل، وُتقسم المواد التي ستدرسها إلى:

صقل  في  تساهم  أنها  كما  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  واالتصال  اللغوية  مهاراتك  بناء  في  تساهم  التي  الجامعة:  متطلبات   .1
شخصيتك وتطوير مهارات التفكير وتنمية حس المواطنة لديك مثل: مهارات االتصال والتواصل، الريادة واالبتكار، القيادة والمسؤولية 

االجتماعية، ومهارات التفكير، والتربية الوطنية.

2. متطلبات الكلية: التي تزودك بمعلومات أساسية حول وظائف األعمال وأهميتها في إدارة المنظمات الربحية وغير الربحية مثل 
مبادئ االقتصاد، المحاسبة المالية، مبادئ اإلدارة.

اإلدارة   : ومنها  عمقا  األكثر  المتخصصة  المواد  الى  االنتقال  يتم  ثم  واألساسية،  العامة  بالمواد  تبدأ  حيث  التخصص:  متطلبات   .3
االستراتيجية، إدارة الموارد البشرية، إدارة األعمال الدولية، وإدارة التسويق، وادارة المخاطر. كما يعتبر التدريب الميداني أحد متطلبات 

التخصص حيث يتدرب الطالب ميدانيا في سوق العمل بواقع (144) ساعة في إحدى الجهات التدريبية المعتمدة في القسم. 

للتطورات االقتصادية، والذي يشمل  الرئيسية في عالم األعمال والذي ظهر استجابة  التخصصات  أحد  إدارة األعمال  يعتبر تخصص 
العمليات والمهام واألنشطة الالزمة إلتمام األعمال بكافة أنواعها، كما يتم تزويدك بمعلومات في عدة مجاالت مثل: اإلدارة العامة 

، الموارد البشرية، التسويق، اإلدارة. 

ماذا سأدرس خالل رحلتي الدراسية في تخصص إدارة األعمال ؟
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كم معدل القبول في التخصص، 
وما هي الفروع الثانوية العامة المتاحة؟

سالم، أنا ريما سالم سرية، حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة فيالدلفيا بتقدير امتياز، ثم بدأت مسيرتي العملية في مجال 
الموارد البشرية في وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين/قسم الموارد البشرية ثم انتقلت إلى العمل األكاديمي وأعمل 

اآلن كمساعد بحث وتدريس/قسم إدارة األعمال ، وسأستمر في تطوير نفسي ألحقق مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتي .

تعّرف على أحد خريجي تخصص إدارة األعمال: 

معدل القبول في برنامج بكالوريوس إدارة األعمال للجنسية األردنية هو (60%)، أما لباقي الجنسيات (50%)، ويحق لطلبة جميع فروع 
الثانوية العامة االلتحاق بالتخصص.

انا د. محمد عكور أحمل درجة الدكتوراه في 
األبحاث  من  العديد  نشرت  المعرفة.  إدارة 
واإلبداع  المعرفة  إدارة  مجال  في  العلمية 
في مجالت علمية محكمة عالميا. كما أعمل 
من  العديد  في  العلمية  لألبحاث  محكما 
العديد  على  حصلت  كما  العلمية.  المجالت 
التعليم  مجال  في  المهنية  الشهادات  من 
التعلم  تطوير  أيضا  الشامل،  التشاركي 

اإللكتروني.

تعّرف على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في 
قسم إدارة األعمال ، حيث سنترافق مًعا في 
من  سنوات  ألربع  ستستمر  دراسّية  رحلة 

المعرفة والعطاء. 
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Tel: +962 6 479 9000  
Mob: +962 79 785 0909
Email: info@philadelphia.edu.jo

Philadelphia Campus
Tall Al-Rumman
Amman-Jerash HWY
15 minutes from North Amman

Mail 
P.O.Box 1
Philadelphia University 
19392  - Jordan

Liaison Office
Abu Al Haj Bldg
Queen Rania Street
+962 6 516 3498 
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