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 اإلهداء

 

 أهدي هذا العمل :

 

 إلى من كانا قدوتي ومثلي األعلى وإلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما ..

إلى منن تتانا ا الكلمنات لت نعب مع نعم عنن مكننون ذاتهنا  إلنى منن تع نت فني تع يتني 

 وتعليمي إلى الوالدم الح ي ة.

 الذي تمنى لي األفضل إلى الوالد الكعيم. إلى من أحمل اامه  كل ف ع  إلى

إلى أصحاب القلوب الطاهعم والنفوس ال عيئة ومن شاعكني دفء العائلة إ واني 

 وأ واتي.

إلى عفيقة دع ي التي ما توانت عن دعمي وتشجيعي حفظها هللا وععاها زوجتي 

 الغالية.

 إلى أ نائي األعزاء عالء ومحمد والنا حفظهم هللا وععاهم.

 

 

  دهللا الجعيعيع
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 الشكر والتقدير

 

الحمد هلل الذي تتم  نعمتنه الصنالحات والصنالم والانالم علنى منناعم العلنم الن ني األمني     

" محمنند" صننلى هللا عليننه واننلم  نحمنند هللا الننذي أمنندنا القننوم وألهمنننا الصنن ع والث ننات  

ظنيم تقنديعي إلنى ووفقنا إلتمام هذا العمل المتواضن,  حينأ أتقندم   نالر شنكعي  وع

األاتاذ الدكتوع ع د ال الا العاوي   فكنان لننا عظنيم الشنعف  أن أشنعف علنى عملننا 

هننذا  الننذي أعه فيننه صننوعم مجاننمة لل يننع والفضننل ومثنناال طي ننا لل ننذل والعطنناء  فقنند 

غمعننني  فننائم علمننه وتوجيهاتننه القيمننة التنني كننان لهننا األثننع الطيننب فنني إ ننعاب هننذ  

 هائية.العاالة في صوعتها الن

وأتقنندم  شننكعي وتقننديعي إلننى أعضنناء لجنننة المناقشننة المننوقعم  لق ولهننا مناقشننة هننذ  

 العاالة   وإثعاء مضمونها.

كما أتقدم   الر الشكع والتقديع  إلى عميند كلينة األعمنال وأاناتذتها وأ نر   النذكع 

 عئيس قام المحاا ة وأااتذته على ما قدمو  لي من علم  ومععفة.
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 الملخص

 مدى توافق مناهج أقسام المحاسبة في الجامعات األردنية مع متطلبات سوق العمل األردني

 لماليين في الشركات الصناعية األردنية () من وجهة نظر المدراء ا

 إعداد الطالب: ع دهللا إ عاهيم الجعيعي

 إشعاف: األاتاذ الدكتوع ع د ال الا مطلك العاوي

هنندفت هننذ  الدعااننة إلننى مععفننة مننده توافننا مننناهج أقاننام المحاانن ة فنني الجامعننات األعدنيننة منن, 

يين فني الشنعكات الصنناعية األعدنينة  متطل ات اوا العمل األعدني من وجهة نظع المندعاء المنال

 اانت دام اانت يان تنم   اعتمندت الدعاانة المننهج الوصنفي التحليلني فقند  ولتحقيا أهنداف الدعاانة

( مديعاً مالياً في الشعكات الصنناعية 91ووزعت على عينة الدعااة وال الغة )  تصميمه وتطويع 

( اانننت انات غينننع صنننالحة للتحلينننل 8)( اانننت انه  واانننت عد منهنننا 81األعدنينننة  اانننتعج, منهنننا )

وقند تنم اانت دام ( اانت انه  73اإلحصائي  ونتيجة لذلك أص ح عندد االانت انات الصنالحة للتحلينل)

وتوصننلت الدعاانة إلننى نتننائج واالنحننداع ال انيط    واالنحعافنات المعياعيننة  المتوانطات الحاننا ية

أقاام المحاا ة في الجامعات األعدنينة وجود عالقة ذات داللة إحصائية  ين مواد )مااقات(  أهمها

ومتطل نات انوا   2116 موجب معاييع االعتماد ال ار/  عنامج ال كالوعيوس المقععم في عنام 

أن أفنعاد العيننة يجمعنون علنى  كمنا العمل األعدني  من حيأ طعحها للمواد )المااقات( الدعااية 

المحاان ة فني الجامعنات األعدنينة  كمنا ( ااعات لكل مادم دعااية )ماناا( منناهج أقانام 3كفاية )

ال توجند عالقنة ذات داللنة إحصنائية  نين منناهج أقانام المحاان ة فني الجامعنات  ينت النتائج   أنه 

 2116األعدنينننة  موجنننب معننناييع االعتمننناد ال نننار/  عننننامج ال كنننالوعيوس المقنننععم فننني عنننام 

فني الشنعكات الصنناعية  وقند  ومتطل ات  انوا العمنل األعدنني منن وجهنة نظنع المندعاء المناليين

أوصت الدعااة  ت ني أقاام المحاا ة في الجامعات األعدنية تشكيل فعا  حثية من أعضناء الهيئنة 

  كمننا أوصننت التدعياننية  وطل ننة الدعااننات العليننا مننن أجننل دعااننة واقنن, ومتطل ننات اننوا العمننل

ا متطل نات الجنودم ومعناييع أقاام المحاا ة فني الجامعنات األعدنينة تط ينالدعااة  اإلاعاع  ت ني 

 في تطويع المناهج والمااقات الدعااية. 2116االعتماد ال ار للعام 

  


