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لماذا جامعة فيالدلفيا ؟ 
على  الحاصلة  الوحيدة  األردنية  الجامعة 
لألوراق  تشارترد  معهد  من  مهني  اعتماد 
بريطانيا،  في   (CISI) واالستثمار  المالية 
تغطي  القسم  برامج  أّن  يؤكد  والذي 
والكفايات  والمهارات  األساسية،  المعرفة 
المهنيين  قبل  من  والمطبقة  المقبولة 
يعزز  كما  العالم،  أنحاء  جميع  في  الماليين 
التنافسية في سوق العمل وزيادة  قدراتك 
فرصتك للحصول على وظائف مرموقة في 

القطاع المالي.  

ما هو تخصص التكنولوجيا المالية؟
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ماذا سأعمل في المستقبل؟
 

1. محلل مالي في البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل
الثروات،  وإدارة  االستثمار  شركات  في  استثمار  محلل   .2

بورصات األوراق المالية.
3. محلل مخاطر في شركات التأمين.

االستشارات  شركات  في  مالي  مالي/مخطط  مستشار   .4
المالية.

5. مدير منتجات/ مدير امتثال في شركات التكنولوجيا المالية.
6. مطّور أعمال مسؤول عن إدارة مشروعه الخاص.

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

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

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.

3. متطلبات التخصص التي تندرج تحت ثالثة مجاالت رئيسية هي: 
• المالية: ومنها اإلدارة المالية في الشركات، إدارة االستثمار والمحافظ االستثمارية، التخطيط والتحليل المالي.

• نظم المعلومات: ومنها إدارة التحّول الرقمي، إدارة البيانات وتطبيقاتها، أمن وحماية نظم المعلومات.
• التطبيقات التكنولوجية: ومنها نماذج األعمال واالبتكار في التكنولوجيا المالية، تطبيقات الذكاء االصطناعي في المالية، البلوكشين 

وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
 كما يعتبر التدريب الميداني أحد متطلبات التخصص، حيث يتم تدريبك بواقع 144 ساعة في إحدى الجهات التدريبية المعتمدة في 

القسم مما يساهم في الربط بين الجانب العملي والتطبيقي للتخصص، ويساعدك على تسويق نفسك قبل التخرج.

يعتبر تخصص التكنولوجيا المالية أحد التخصصات الحديثة التي ظهرت استجابة للتطورات المرافقة للثورة الصناعية الرابعة، والتي أدت 
إلى تخّلي منظمات األعمال عن أعمالها الروتينية والتحّول نحو استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة، مما أّدى إلى زيادة الطلب 
على الموارد البشرية المؤهلة لمحاكاة هذا الواقع الجديد. اكتسبت التكنولوجيا المالية اهتماًما متزايدا في قطاع المال واألعمال، 
حيث تشير التقارير المتخصصة إلى أن هنالك طلبًا متزايدًا على الخبراء الماليين الذين يمتلكون مهارات معينة في التكنولوجيا المالية، 

وهذا ما يمكن مالحظته من خالل زيادة الوظائف التي تتطلب هذه المهارات على الصعيدين المحلي والدولي. 

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

مرحبا، أنا يوسف فراس الزاغة ، حصلت على معدل (86.9%) في الثانوية العامة األردنية، بعد اطالعي على التخصصات األكثر طلًبا 
لسوق العمل المحلي والدولي تبّين لي أن تخصص التكنولوجيا المالية من التخصصات الحديثة ، وله مستقبل مهني واعد ، كما أنه 
على  ممتازة  بسمعة  خريجوها  يمتاز  التي  المرموقة  الجامعات  من  ألنها  فيالدلفيا  جامعة  اخترت  و  وقدراتي،  ميولي  مع  يتناسب  

الصعيدين  المحلي والدولي.  

تعّرف على أحد طلبة تخصص التكنولوجيا المالية: 

(50%)، ويحق  الجنسيات  لباقي  أما   ،(%60) األردنية هو  للجنسية  المالية والمصرفية  العلوم  بكالوريوس  برنامج  القبول في  معدل 
لطلبة جميع فروع الثانوية العامة االلتحاق بالتخصص.
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 أنا د. محمد الصمادي أحمل درجة الدكتوراه 
في تخصص العلوم المالية والمصرفية، ولي 
الجامعات  من  عدد  في  أكاديمية  خبرة 
العلمية  األبحاث  من  عددًا  ونشرت  العربية، 
في مجالت علمية محكمة ومصنفة عالميا، 
الشهادات  من  عدد  على  حصلت  أنني  كما 
وأعمل  المالية،  في  المتخصصة  المهنية 
تم  المهنية.  الهيئات  من  عدد  في  كعضو 
تنمية  فريق  في  كعضو  مؤخرا  اختياري 
اإللكتروني  التعلم  لتطوير  الوطنية  القدرات 

في مؤسسات التعليم العالي األردنية.

تعّرف على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في 
سنترافق  حيث  المالية،  التكنولوجيا  قسم 
مًعا في رحلة دراسّية ستستمر ألربع سنوات 

من المعرفة والعطاء. 
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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 

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


