
 
 
  
  

 
 

 
 العام من االول للفصليف التمويل و املصارف  املاجستري برنامج يف القبول باب بفتح إعالمكم يسرنا

في مسيرة التأهيل االكاديمي للكوادر العاملة في مؤسسات  استمرارا 2022/2023 الدراسي

لعلمي ا التميزلتطور ووللمزيد من االجهات االخرى المهتمة ، المالي والقطاع المصرفي و

عام  األردنية الجامعة مع حيث يعقد البرنامج منذ توقيع االتفاقيةوالوظيفي و المهني مستقبال ، 

 ( خريج .260وقد تجاوز عدد خريجي البرنامج ) 2003

 موظفي على الماجستير برنامج في القبول بتعميم يلزم لمن بااليعاز التكرم نرجو ، وعليه

 المرشح نفقة أو المؤسسة نفقة على سواء مناسبا   هترون من وترشيح الموقرة، مؤسستكم

( 150) البرنامج في المعتمدة الدراسية الساعة رسوم بان علما   . بالبرنامج لاللتحاق الخاصة

 ( دينار.5500، وتبلغ تكلفة الدراسة االجمالية ما يقارب ) دينار

 إلستكمال لمعهدا في الشؤون األكاديمية والمكتبة قسم مراجعة مرشحيكم من كما نرجو

 علما. المطلوبة الوثائقوتسليم  االلتحاق طلبات وتعبئة المرفقة الشروط حسب القبول اجراءات

 الموافق الخميس يوم سيكون االلتحاق وطلبات الترشيح كتب الستقبال موعد آخر بان

8/9/2022 . 

 

فاكس  (5536395يف املعهد هاتف )الشؤون األكادميية واملكتبة سم قيرجى مراجعة  املطلوبة والوثائق القبول وشروطامج نولالستفسـار عن الرب

 .www.ibs.edu.joأو زيارة املوقع االلكرتوني للمعهد  Master@ibs-jordan.edu.joوالربيد االلكرتوني  ( 5532199)
 

، فنحن إذ نثمن لكم جهودكم الخيرة وتواصلكم الدائم مع معهدكم ، لنرجو أن تنال وختاما  

التي يعقدها ، استمرارا   في جميع االنشطةمساعي المعهد دعمكم من خالل مشاركتكم الفاعلة 

 جهازنا المصرفي والمالي.كوادر و مؤهالت ت في تعزيز مهارا

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

 ات املصرفيةمعهد الدراس

 الشؤون األكادميية واملكتبةقسم 
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 املعمول بها حاليًا عماًل بقرارات وتعليمات كل من وزارة التعليم العالي واجلامعة االردنية  

 .(قابلة للتعديل يف اي وقت )علمًا بانها

 

  الوثائـــق املطلوبــــة :

 

 الوثائق غري مسرتدة( وهي:)  يشرتط يف الوثائق املطلوبة ان تكون مصدقة حسب األصول

 .أو مايعادلها )التوجيهي( العامة عن كشف شهادة الثانويةمصدقة صورة  .1
 عن المصدقة الجامعية األولى )البكالوريوس( مصدقة صورة  .2
وبما يظهر أن جميع مراحل عن كشوف عالمات السنوات الدراسية في البكالوريوس مصدقة صورة  .3

 دراسة المتقدم كانت باالنتظام.
 ردنية.األجامعات غير الخريجي لالتي درس فيها الطالب ظام عالمات الجامعة ن .4
الشهادات الجامعية )لمختلف المراحل( من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن ، معادلة  .5

وذلك للشهادات الصادرة عن الجامعات األجنبية ، وكذلك لتلك الصادرة عن الجامعات العربية 

 .16/7/2001ن التحق بها بعد تاريخ لمالرسمية 
مصدقة من وزارة  التي تؤهله للتقدمامتحان اللغة االنجليزية حصول الطالب على عالمة وثيقة تبين  .6

 خذ باالعتبار:مع االالتعليم العالي 

أي امتحان لغة هي سنتان فقط من تاريخ تقديم االمتحان وذلك بحسب  لصالحيةالمدة الزمنية  -

 .5/1/2012( تاريخ 143/2012يم العالي رقم )قرار مجلس التعل

امكانية التقدم لالمتحان المكافئ في مركز اللغات في الجامعة االردنية قائمة حتى تاريخ  -

، ويتم اعتماد 4/7/2022وذلك بحسب قرار مجلس التعليم العالي الصادر بتاريخ  1/9/2022

مالم تصدر قرارات اخرى بهذا  1/9/2022تاريخ بعد (  IELTS / TOEFLاالمتحانات االخرى )

 الخصوص.
 التعليم العالي :وزارة المعتمدة بحسب قرار العالمية اللغة االنجليزية  اتعالمات امتحان -

 

 متحان المكافىء اال

مركز اللغات في الجامعة 

 االردنية

 (1/9/2022)حتى 

IELTS  / Academic  الصادر عن 

British Council  ويجب  األردن فقط

قة على النتيجة من مركز المصاد

 اللغات في الجامعة األردنية

Internet-Based TOEFL (IBT) 

 االردن فقط  AMIDEAST الصادر عن

ويجب المصادقة على النتيجة من مركز 

 اللغات في الجامعة األردنية

50% 5 59 
 

( ساعات 6قع )يجوز للطالب دراسة برنامج تأهيلي في اللغة االنجليزية في الجامعة األردنية بوا -

 معتمدة وذلك في حال اخفاقه في امتحان مستوى اللغة االنجليزية المكافىء لالمتحانات العالمية.
 ثــالث صــور شخصيــة حديثه. .7
 عليها الرقم الوطني. وصورة مصدقة عن شهادة الوالدة  .8
 . والجوازات العامة صورة عن هوية األحوال المدنية مصدقة من دائرة االحوال المدنية .9



 
 
  
  

 
 

 صورة عن جواز السفر . .10

 وما تاله. 1989صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة لالردنيين الذكور من مواليد عام  .11
 كتاب ترشيح المؤسسة الموفدة بعدم الممانعة لإللتحاق بالدراسة في البرنامج ونفقة الدراسة . .12
 .ير االردنيين(.)الطلبة غ كتاب عدم ممانعة من الملحقية الثقافية التابعة لبلد المتقدم .13

مائة  ($ 150للطلبة االردنيين و ) ا  دينارعشرون ( 20بقيمة ) رسوم تقديم طلب االلتحاق .14

 . للطلبة غير االردنيين )غير مستردة(  وخمسين دوالر امريكي
كتاب من سفارة المتقدم تثبت االعتراف في الجامعة التي درس بها الطالب )الطلبة غير  .15

 االردنيين(.

 
 

  : طلبة غير االردنيينللمالحظة 

 

الخارجية والتعليم العالي في بلده ومن ثم السفارة االردنية في  وزارة بلد الطالب منتصديق االوراق من  

بلده ، ومن االردن من وزارة الخارجية بجبل عمان )القديمة( ومن ثم وزارة التربية والتعليم االردنية 

( ومن ثم وزارة التعليم العالي 2الثانوية العامة عدد ) بالعبدلي قسم تصديق الشهادات لتصديق شهادة

والبحث العلمي األردنية تصديق ومعادلة للشهادة )صورة طبق االصل من الشهادة + صورة طبق االصل 

 من كشف الدرجات ( واحضار كتاب معادلة اذا كانت الشهادة بحاجة للمعادلة.
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
               

 الشؤون األكادميية واملكتبةقسم                

 


