
عن الكلية:

تأسست كلية االعمال في جامعة عمان االهلية 
التعليم  قطاع  في  اعمال  كلية  كأول   1990 عام 
التغريات  لمواكبة  باألردن  الخاص  العايل 
المتسارعة في بيئة االعمال الحديثة، ورفد سوق 
المال  مجاالت  في  المؤهلة  بالكفاءات  العمل 
توفر  حيث  المعلومات.  وتكنولوجيا  واالعمال 
مستوى  عىل  الرائدة  الربامج  من  العديد  الكلية 
مختلف  في  العليا  والدراسات  البكالوريوس 
والتمزي.  الجودة  معايري  أعىل  وفق  التخصصات 
للتمزي  ومحفزة  جاذبة  تعليمية  بيئة  الكلية  وتوفر 
المعرفة  امتالك  عىل  الطلبة  لمساعدة  واالبداع 
والمهارات المتخصصة والالزمة لتمزيهم في بيئة 
التحسني  برامج  تنفيذ  ولضمان  الحديثة.  االعمال 
والتطوير المستمر لجودة التعليم والبحث العلمي 
نخبة  باستقطاب  الكلية  قامت  المجتمع،  وخدمة 
متمزية من أعضاء الهيئة التدريسية القادرين عىل 

تطبيق أفضل الممارسات في التعليم العايل. 

مجاالت سوق العمل:رشوط القبول لدرجة البكالوريوس:

- ماجستري إدارة األعمــال المشرتك مع جامعة هرييوت وات.
- ماجستري المحاسبة والتمويل.

- ماجستري اإلدارة الحكومية.
.(MBA) ماجستري إدارة األعمال -

- الدبلوم العايل في المحاسبة القانونية.

تخصصات كلية األعمال لربامج
الدراسات العليا:

يقبل في تخصصات الكلية الطالب الحاصل عىل شهادة 
الثانوية العامة أو ما يعادلها للفروع (العلمي، األدبي، 
صناعي،  فندقي،  صحي،  تعليم  المعلوماتية،  اإلدارة 
المعدل  يقل  ال  أن  زراعي ضمن رشوط محددة)، عىل 
العام للطالب عن %60، كما يقبل في تخصصات الكلية 
مـــن  الشامـــل  االمتحان  في  الناجحـــون  الطلبــــة 
المناظرة  التخصصـات  من  المجتمع  كليات  خريجــي 
 68% عــن  الطالب  معــدل  يقــل  ال  أن  عىل  تجسيــرًا 
بحيـث يتم معادلة المواد للطـــالب حســـب تعليمــــات 

النافذة.

إدارة األعمال:
الموارد البرشية. العمليات واإلنتاج.     

العالقات العامة. وظائف إدارية.       
التخطيط. إدارة الجودة.        

إدارة المشاريع.

المحاسبة:
المؤسسـات  تحتــاجها  اليت  المهنية  المجــاالت 

المالية.
المكاتب  في  والتدقيق  المحاسبة  مهنـة  مزاولة 

المحاسبية الخاصة.
ودراســــات  الماليــة  باالستشــارات  القيــام 

الجدوى والتقييم االقتصادي للمرشوعات. 
والتـدقيـــق  المحاسيب  التدقيــــق  أعمـــال 

الرضييب للرشكات.
الهيئات المالية والرضيبية.

المنشآت الصناعية والتجارية.

العلوم المالية والمرصفية:
البنوك.

رشكات الوساطة المالية.
الهيئات المالية العامة.

التحليل واالستشارات المالية.
إدارة المحافظ االستثمارية.

الدوائر المالية في مختلف أنواع الرشكات.

إدارة الضيافة وفنون الطهي:
الفنادق والمنتجعات السياحية.

المطاعم.
رشكات التموين.
مصانع االغذية.

المطارات.
مطاعم الوجبات الرسيعة.

المستشفيات.
إستحداث وإدارة المشاريع الشخصية.

الهيئة التدريسية:

التدريسية  الهيئة  أعضاء  نخبة من  األعمال  تضم كلية 
الذين  والعملية  العلمية  والكفاءة  الخربة  ذوي  من 
اختصاصهم،  مجاالت  في  العلمية  بإنجازاتهم  يتمزيون 
جميع  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  يحرص  كما 
العلمية  بالمعرفة  الطلبة  تزويد  الكلية عىل  تخصصات 
للطلبة  مكثف  بإرشاد  مصحوبة  العملية  والتطبيقات 
وتكنولوجيا  الحاسوب  استخدام  عىل  الرتكزي  مع 

المعلومات.

لغة التدريس:

اللغة  هي  األعمال  كلية  تخصصات  في  التدريس  لغة 
اإلنجلزيية مع استخدام اللغة العربية في تدريس بعض 

المواد نظرًا لطبيعتها الخاصة.
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إدارة األعمال.
المحاسبة.

العلوم المالية والمرصفية.
التسويق االلكرتوني والتواصل الرقمي.

تكنولوجيا تحليل األعمال.
األعمال والتجارة اإللكرتونية.

إدارة الضيافة وفنون الطهي.

تخصصات كلية األعمال لدرجة 
البكالوريوس:
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كلية األعمال

يتوفر في كلية األعمال:

مختربات تعليمية للطلبة يتوفر فيها برمجيات»
Microsoft office 2016  (team, excel, word, 
access)  / Android Studio / Anaconda 3 / 
Pycharm Community / Python / Visual Studio 
/ Java Netbeans).

 Oracle Database / لربنامجي  باإلضافة 
.Mictosoft Dynamic GB

الهيئة  أعضاء  قبل  من  بها  االستعانة  يتم  واليت   
المساقات  لتدريس كافة  الجامعة  التدريسية في 
اليت تتطلب تطبيقات عملية، باإلضافة إىل تقديم 
مثال  االنرتنت  كخدمة  للطلبة،  الخدمات  كافة 

وغريها من الخدمات.
قاعة   (20) عىل  األعمال  كلية  مبىن  يحتوي 
حديثة،  عرض  ووسائل  بألواح  مجهزة  تدريسية 
لعقد  عرض  بوسائل  مجهز  حديث  وُمدرج 
حاسوب  ومختربات  الكلية  ومناسبات  االجتماعات 
اليت  والربامج  االجهزة  بأحدث  مجهزة   (3) عدد 
تخدم العملية التدريسية. كما يحتوي المبىن عىل 
والمراجع  الكتب  احدث  توفر  للكلية  خاصة  مكتبة 
التخصصات  مختلف  في  وااللكرتونية  الورقية 
الطالبية مثل  للخدمات  للبيانات ومرافق  وقواعد 

مكتبة لبيع الكتب والتصوير ومطاعم حديثة.

مجاالت سوق العمل:

تخصصات  لكافة  الدراسية  الخطة 
كلية األعمال درجة البكالوريوس:

عدد الساعات الكيل للتخصصات    (132) ساعة 
(24) ساعة  متطلبات الجامعة  
(24) ساعة متطلبات الكلية   
(84) ساعة متطلبات التخصص  

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
0096253500211 فرعي 2212

E-mail: Dean_bus@ammanu.edu.jo
www.ammanu.edu.jo
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التسويق االلكرتوني والتواصل الرقمي:
مدراء التسويق في منظمات االعمال

إدارة مواقع التواصل االجتماعي.
كتابة المحتوى اإلعالني.

اخصائي تسويق عرب الربيد اإللكرتوني والموبايل.
مستشار إداري في التسويق الرقمي

خبري تحسني محركات البحث.
CRM إدارة عالقات العمالء

تكنولوجيا تحليل األعمال:
إدارة وتطويـر نظـم األعمال المعتمدة عىل التقنية.

تحليل وتصميم نظم األعمال.
تحليــل وتصميــــم وإدارة قواعــــد البيانات.

إدارة مشاريع أنظمة المعلومات.
إدارة مراكز المعلومات.

إختبار ومراجعة أنظمة المعلومات.
مسؤول قاعدة بيانات.

األعمال والتجارة اإللكرتونية:
مصمم ومطور موقع األعمال والتجارة اإللكرتونية.

مصمــــم تطبيقــــات في التجــــارة اإللكرتونية.
استشــــاري األعمـــــال والتجـــارة اإللكرتونية.

محلل األعمال اإللكرتونية.
مطــوري ويــب لصفحـــــات األعمال التجارية 

اإللكرتونية.
مدير السجالت اإللكرتونية.


