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•تعريف مبسط عن التخصص:

PHILADELPHIA UNIVERSITY

1. المؤسسات الحكومية.
من  والعديد  المالية،  األسواق  الصيرفة،  قطاع  التأمين،  قطاع  التجارية،  الشركات  الصناعية،  الشركات  البنوك،  الخاص:  القطاع   .2

الوظائف األخرى. 

بالمهارات  لتزويدهم  المالية،  القطاعات  في  والموظفين  المهنيين  إلى  المحاسبة  في  الماجستير  برنامج  فيالدلفيا  جامعة  تقدم 
المتسارعة  األعمال  بيئة  مع  للتعامل  الالزمة  الخبرة  يملكون  يجعلهم  مما  والتطبيق  النظرية  بين  الفجوة  لسد  المهمة  والكفايات 

والمتطورة، حيث يوفر البرنامج مستوى عالي من المعارف والمهارات المالية.

ألن جامعة فيالدلفيا صرح أكاديمي متميز يسعى دائمًا لالرتقاء بمستوى ونوعية التعليم ليواكب متطلبات الحاضر ويسهم في صناعة 
المستقبل، ويتم ذلك من خالل تطبيق المعايير الدولية للتعليم، وتطوير خططه، ومناهجه، كما تحرص الجامعة على استقطاب الطلبة 
المؤهلين للتعليم العالي، من األردن، وكافة األقطار العربية، وإتاحة فرصة التعلم المميزة لهم، وتوفير بيئة جامعية تتسم بحرية التفكير 
واإلبداع، وصوًال إلى خريجين بمستوى متطلبات المستقبل الرقمي، يتصفون بقابلية التطوير والتعلم المستمرين مدى الحياة. كما 
الدكتوراه في جامعات  لدراسة درجة  المتفوقين  الطلبة  وابتعاث  الجرايات  نظام  المتفوقين من خالل  للطالب  الجامعة منحًا  تقّدم 

عالمية مرموقة.

•لماذا اختار دراسة التخصص في جامعة فيالدلفيا:

•مجاالت العمل:



PHILADELPHIA UNIVERSITY

1. طالب البكالوريوس في تخصص المحاسبة وتخصصات كلية األعمال األخرى مثل: المالية والمصرفية، واالقتصاد، واإلدارة وغيرها.
2. الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من خارج كلية األعمال بشرط دراسة مواد استدراكية يحددها القسم على أال تزيد عن 9 

ساعات.

•تخصصات البكالوريوس التي يمكنها دراسة برنامج الماجستير:

1. أن يكون الطالب قد تخرج في جامعة معترف بها.
2. أن تكون دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم العالي باالنتظام.

3. أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله، أو درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل عن جيد 
جدًا أو ما يعادله.

4. على الطالب تقديم ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات القدرات للغة األجنبية (التوفل، اآليلتس، لغة فرنسية، لغة ألمانية، أو امتحان 
مستوى للغة اإلنجليزية مكافئ لالمتحانات العالمية) وفق شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

•أسس وشروط قبول البرنامج:

الحصول على درجة  لغايات  بكلية األعمال، وذلك  العالقة  المحاسبة والتخصصات األخرى ذات  البكالوريوس في تخصص  1. طالب 
الدكتوراه أو العمل في المجال المحاسبي.

2. تخصصات البكالوريوس من خارج كلية األعمال بشرط اجتياز عدد من المواد االستدراكية في تخصص المحاسبة.
3.  العاملون في القطاع العام والخاص الراغبين بتطوير أنفسهم.

•الفئات المستهدفة:

1. أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله، أو درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل عن جيد 
جدًا أو ما يعادله.

البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله التقدم بطلب االلتحاق في برنامج الماجستير شريطة  2. يجوز للطالب الحاصل على درجة 
دراسة (3) مواد من مواد الماجستير (خالل السنة األولى لاللتحاق) يحددها القسم.

•معدل القبول: 

MASTER OF ACCOUNTING



PHILADELPHIA UNIVERSITY

•المواد التي تدّرس في التخصص:
مسار الرسالة: 

أ. متطلبات التخصص االجبارية: (18) ساعة معتمدة

ب. متطلبات التخصص االختيارية: (6) ساعات معتمدة  

ج. الرسالة: (9) ساعات معتمدة
 يسجل الطالب مادة الرسالة على فصلين دراسيين وبعد موافقة القسم وحسب تعليمات عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
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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
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