
 كلية االعمال –ماجستير المحاسبة والتمويل 

انطالًقا من رسالة الجامعة ورؤيتها اللتان تؤكدان على االلتزام بتطوير وسائل التعلم والتعليم، وإليمان الجامعة بأن الوسيلة 
فقد  إنما يتحقق بمزيد من التواصل مع المتغيرات المتسارعة المحلية واالقليمية ،المثلى للبقاء والنمو في التعليم الجامعي

بالتقدم الستحداث برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة والتمويل ، وقد وافق مجلس التعليم العالي قامت كلية االعمال 
من الفصل الدراسي االول للعام على طلب الجامعة اعتبارا  2017-7-20في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 

يمثل برنامج المحاسبة والتمويل أحد الحقول التخصصية المعاصرة التي تشمل عمل عدة ، حيث  2017/2018الجامعي 
دارية، مثل: تخطيط إدارة المصادر الخاصة وتنظيمها داخل بيئة العمل بشكل ناجح  عناصر وخبرات مالية ومحاسبية وا 

منه. فهو فكر وخبرات وممارسات إدارية وقيادية لتحويل األفكار واألهداف إلى إنجازات  يحقق األهداف الموضوعية
 ملموسة.

تمثل فلسفة البرنامج ورسالته منطلقًا لألهداف الرئيسة واألولويات التي تعّد جزءًا مهّمًا منه، وتنسجم مع السياسة العامة و 
، وتلّبي حاجات المستمر رلتي تراعي الحداثة، وتواكب التطو اخلة اللجامعة في إنشاء البرامج العصرية ذات الطبيعة المتد

 المجتمع المتغيرة.

 أهداف البرنامج
أهم المهن الضرورية  تعد واحدة من التي المهنة،التقدم بهذه  الماجستير في المحاسبة والتمويل على تعزيز برنامج يساعد

 :للطلبة ما يأتي األردن والوطن العربي. ويتيح البرنامج فيللمؤسسات الكبيرة، والصناعات التي تعد األسرع نموًا 
 إعداد مهنيين وقيادات قادرة وفاعلة في اتخاذ القرار في التحليل المالي والمحاسبي واالقتصادي.  .1
 .الجهات المعنية التواصل الفّعال مع استكشاف سبل .2
 .للمؤسسة المبادرات من خالل النجاح بالتطوير وفرض التحكم والسيطرة على مخاطر المشروع .3
للبرامج  ضوء الحاجة إلى الزيادة في االستخدامات يالمهنية فوبناء القدرات  المتخصصة البشرية توفير مصادر الموارد .4

 .الضخمة
 .مع المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المحلي تعزيز التعاون  .5
جديدة وربطها  وسائل تواصل ونشر لنقل المعرفة ئيسةالحواجز الر  تعالج جميع في البرامج العالمية التي تطوير المهارات .6

 وتعميق االتجاهات االيجابية وأخالقيات المهنة لدى الطلبة. .باحتياجات سوق العمل
ها أداة والتدريب العملي نقل التكنولوجيا تضمين  .7 على المستوى  بين الثقافات العالقة في مرنة المعتمد على الخبرة بعدِّّ

 اإلقليمي والدولي.



 المجاالت المهنية المتاحة لخريجي البرنامج 
لقد تم تصميم برنامج الماجستير في المحاسبة والتمويل بهدف تزويد الدارسين باألطر النظرية والمهارات التطبيقية على 
ن أعلى مستوى مهني من أجل أن يكون الخريجون قادرين على إحداث التغيير المطلوب، والمساهمة الفعالة على المستويي

المهني والمجتمعي. وهناك العديد من التطبيقات للبرنامج المقترحة في قطاعات ريادية مهنية مختلفة، مثل: النفط والغاز، 
التدقيق واالستشارات و تكنولوجيا المعلومات، قطاع االعمال، والعلوم المالية والمصرفية، واإلنشاءات، والخدمات الصحية، 

دارة التعاقدات والع  القات التجارية والخدمات العامة.المالية، وا 
 

 من يحق له التسجيل في البرنامج 
يمكن لجميع طلبة خريجي كليات االعمال واالقتصاد االلتحاق في برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل، اضافة الى 

 خريجي تخصص الرياضيات في البكالوريوس ونظم المعلومات. 
 


