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 م   6102/            6102للعام الجامعي      تخصص نبذة حول 
 التخصصمعلومات 

 نوع البرنامج بكالوريوس  ماجستير√
 الكلية كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 العربية(باللغة اسم التخصص ) ماجستير محاسبة 
Master in  Accounting   ( االنجليزيةباللغة اسم التخصص) 

 تاريخ االستحداث 21/7/3123 ألول مرة تاريخ االعتماد 32/23/3123
 الطاقة االستيعابية 01 عدد ساعات الخطة الدراسية 23
 عدد الطلبة المسجلين 02 )حتى تاريخه( عدد الطلبة الخريجين 32

 
 نوع المهن والتخصصات والمجاالت التي يمارسها الخريج عند تخرجه من هذا التخصص() ماهية البرنامج

 مدير مالي  -
 رئيس قسم  حسابات  -
 محاسب رئيسي  -
 باحث في قسم ابحاث ودراسات  -
 مدرس  في جامعة  -
 مدرس في كلية مجتمع  -

 
 للبرنامج   (Learning Outcomes)مخرجات التخصص 

 .امتالك  المعرفة والفهم في مجاالت المحاسبة المختلفة ان يكون  للطالب القدرة على. 0
 .اكساب الطالب قدرات ومهارات العمل الجماعي. 6
 .وقيم  المسؤوليات األخالقية , والتنظيمية واالجتماعية  للمحاسبة مبادئتمكين الطالب من معرفة وفهم . 3
 .تابة في حقول ومجاالت بحوث المحاسبةان يكون للطالب قدرات ومهارات  التواصل الفعال ،  شفويا وك. 4
 .تكنولوجيا المعلومات لتحقيق االهداف المنشودة في المحاسبة ان يكون للطالب القدرة على استخدام. 5
 .ان يكون للطالب القدرة على  تطبيق مهارات التفكير الناقد وحل المشاكل باستخدام تقنيات التحليل الكمي و / أو النوعي. 2
 االعمال.ان يكون للطالب القدرة على تطبيق المعارف والمهارات في مختلف وظائف . 2
 
 
 
 



 

 

األردنيةجامعة الزيتونة   
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 مكتب االعتماد وضمان الجودة
Accreditation and Quality Assurance Office 

 
QF16/3404-2.0  مكتب االعتماد وضمان الجودة اجراءات تحديث الموقع االلكتروني –تخصصنبذة حول نموذج / 

 

 
QF16/3404- page2/2 

 خر لالث أعوام جامعيةحول التخصص الاحصائية 
 السنوات الدراسية البند

6104/6105 6105/6102 6102/6102 
 40 33 52 عدد الطلبة المسجلين
 - 66 3 عدد الطلبة الخريجين

 00 00 2 التدريسيةعدد أعضاء الهيئة 
 - 21 41 األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشرعدد 

 3.2 3 8 أعضاء الهيئة التدريسيةالى عدد الطلبة المسجلين نسبة عدد 
 - 2.4 5.2 لى عدد أعضاء الهيئة التدريسيةإ األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشرنسبة عدد 

 اعداد
 1/1/2017 التوقيع والتاريخ د. عبدهللا عطية  رئيس القسم

 
 اعتماد

 1/1/2017 التوقيع والتاريخ د. ناصر أبو ياسين نسور عميد الكلية
 
 سخة لكل من:ن

 مكتب االعتماد وضمان الجودة  عميد الكلية المعنية  مركز الحاسوب 
 دائرة القبول والتسجيل    والدراسات العليا عمادة البحث العلمي  

 


