
يشرتط لقبول الطالب في برنامج الدراسات العليــا درجـة 
الماجستري أن يكون حاصًال عىل الدرجة الجامعية األوىل 
جيد  عن  يقــل  ال  بتقديــر  يعادلها  ما  أو  "البكالوريوس" 
أحد  أو  التخصص  حقل  في  بها  معرتف  جامعة  من 
الطالب  معـــدل  يبلــغ  أن  أي  العالقــة:  ذات  الحقول 
تقدير  اقل  عىل  البكالوريوس  مرحلــة  في  الرتاكــمي 
%68 فما فوق من جامعة معرتف بها أو عىل تقديــر ال 
أن  أيضًا  ويشتــرط   ، العايل  بالدبلوم  جدًا  جيـد  عن  يقــل 
البكالوريــوس  درجــة  عىل  حصــل  قد  الطالب  يكـون 
بالدراسة المنتظمــة أي أن تكـــون الدراســة عىل وجه 

الدوام واالستمـــرار وليــــس عــــن طريــق االنتساب. 

 
الربنامج 

األكاديمي األول من 
نوعه في الجامعات 

األردنية لتأهيل المشاركني 
المتحان مهنة المحاسبة 

القانونية األردنية 
 (JCPA)

يدمج الخربات 
التدريسية والعملية 

المرتاكمة للهيئة 
التدريسية في مجايل 

المحاسبة والترشيعات 
الناظمة للمهنة 

ومؤسسات األعمال

مدة الربنامج 
فصلني دراسيني فقط 

مع مرونة في طرح المواد 
ومواعيد المحارضات بما 
يتالءم مع ظروف العمل 

للمشاركني

الربنامج متاح 
لجميع الراغبني في 

تطوير معرفتهم في مجايل 
المحاسبة والقانون من 

حملة البكالوريوس في جميع 
التخصصات ولكن تعطى 

األولوية لتخصص 
المحاسبة.

الدبلوم العايل في المحاسبة القانونية

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
E-mail: Dean_bus@ammanu.edu.jo   |    (2212) 0096253500211 فرعي

www.ammanu.edu.jo



لمحة موجزة عن الربنامج:
يهدف الربنامج لزتويد المشاركني بالمعارف والمهارات المتخصصة االساسية 
والمتقدمة في المحاسبة القانونية وتشتمل عىل مواضيع المحاسبة المالية 
ومعايري  االدارية  والمحاسبة  الدولية  المايل  واالبالغ  المحاسبة  ومعايري 
ذات  والترشيعات  القانوني  اإلطار  ومعرفة  لفهم  اضافة  الدولية  التدقيق 
العالقة بالمنظمات والعمل المحاسيب مثل قانون الرشكات ورضيبة الدخل 
االجتماعي  والضمان  المالية  واالوراق  القانونية  المحاسبة  مهنة  وتنظيم 

والزناهة ومكافحة الفساد.

المجاالت المهنية المتاحة لخريجي الربنامج:
الربنامج مناسب للعاملني او الراغبني في العمل في الجهات التالية: 

1.  المحاسبني والمدراء الماليني في الرشكات ومكاتب االستشارات 
   المحاسبية والرضيبية.

التدقيق الداخيل والخارجي والخرباء الماليني   .2
اقسام االمتثال لدى البنوك والقطاع المايل ومنظمات االعمال   .3

المؤسسات والهيئات التنظيمية والرقابية والترشيعية ومكافحة الفساد.   .4
االفراد واصحاب المصالح الراغبني بتطوير مهاراتهم العملية في مجال    .5

    المحاسبة القانونية.
6.  يساعد الربنامج الخريجني الراغبني في التقدم للحصول عىل الشهادات 

     المهنية في المحاسبة القانونية او الحصول عىل شهادات عليا بعد 
   مرحلة البكالوريوس لتحسني مركزهم الوظيفي او التجسري لربامج 

   الماجستري في المحاسبة.

الخطة الدراسية:

9 ساعات
معتمدة 

15 ساعة
معتمدة

الترشيعات التجارية (1)
الترشيعات التجارية (2)

الترشيعات المالية والرضيبية

المحاسبة المالية واإلبالغ المايل
محاسبة التكاليف واتخاذ القرارات

معايري المحاسبة واإلبالغ المايل الدولية
إعداد وتحليل القوائم المالية ومحاسبة الرضائب

معايري التدقيق الدولية

والقوانني  الترشيعات  مجال 
الناظمة لبيئة العمل

مجال المحاسبة والتدقيق


