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 العودة اآلمنة إىل التدريب الصفي

 "تعليمات حضور األنشطة التدريبية الصفية"

================================= 
 

 هل جدا    وذكد  كتتردا     متدربينا / مددربينا لكردملن جم دل لكتردمن باكتبيدد باكتت يدداه   جدا         

  :لحملافظة ع ى لكصحة لكتامة

 

ل فرتة لكتلل د فيه ، إن عدن لالمتثدال ذد ل   للر دلء لكرداماه مبجم  لكدخلل ملبم لملتهد وطل .1

 لإل ملء سيؤ ي إىل عدن لكسداح كرم باكدخلل.
 

 زويددد لملشددتل بدداكمطم لكددلطا مددو لبددملص لذليددة لك اصددية  و  ددها ة لكت تدديم لو فحدد        .2

(PCRس يب ) ( ساعة من عد ية لكتشتيل72طبل ) بصالحية 
 

 .لملتهد مدخل عند لحلملرة  ر ة طياس فح  ل ملء .3
 

 و ثنداء  و لخ دها  لكباعاه لكتدريبيدة  خارج لال تداعي باكتباعد ولالكتزلن لملصافحة جتنب .4
 لكيلمية. لالسرتلحاه

 

 .ولكبمطاسية لكتدريبية ولمللل  لال وله م اركة عدن .5
 

  لخل لجلداعية لألج  ة لكتدريبية  نشي  عند لملتدربني بني  مان مسافة  مك مملعاة .6
 لكتدريبية. لكباعاه

 

 .ومنتظم مترمر لملتهد وب رل ومملفق مباجي كافة لملتلفم   لكيدين متبم لستادلن .7
 

لالكتزلن باكتت يداه لكصحية فيدا يتت ق بتجندب ملدا لكتيدنني ولألجد  ولكشدم ومملعداة   ل         .8

 .لكستال / لكت اس 
 

 لعملض بأية حال  تممت   لملنزل   لكبباء ضمورة منرم جم ل سالمترم ع ى حشاظًا .9
 ضدمورة  مو لكتدريبية، لالج  ة لمل اركة بأحد فرتة خالل  و طبل  ابه ما  و لجش لجزل
   ساه حضلر بتدن مزمنة ولمملض لكتنشسي لجلهاص  مملض   من يتاجلن لك ين  بيد

 .لكتدريب لكصشية
 

 .لملص ني بني  مان مسافة  مك مملعاة مو لملتهد مص ى   متاحة لكصالة  أ ية .11
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 ع دى  ي ي حشاظداً  مبا ومتدربيهاومدربيها  عدالءها كافة  مان م تزمة لملتهد ل لرة بأن ع دًا
 :وصحتهم سالمتهم

 

 مبا دمة  لكتامدة طبدل   ومملفبده  ومممل ه ومباجيه لكتدريبية لملتهد طاعاه كافة  تبيم .1
 لكصشية. لكتدريبية  ج  ته

 

 يدلمي  لكتددريب ب درل   مبداجي  كافدة    ولألسد    لكتدريبيدة  لكباعاه و تبيم  نظي  .2
 ومترمر.

 

 . لفري لكرداماه كرافة متدربي لملتهد ومدربيه ع ى مدلخل لملتهد  .3
 

 مدان   مسدافة  يتم  مك حبيث كديه، لكصشية لكباعاه كافة   لملتدربني   ساه  م يب .4

 .لملدر  ومرتب بني لملباعد وك ك  لملتدربني مباعد بني
 

 لكللحدة. لكتدريبية لكباعة   لالكتظاظ حصلل عدن مملعاة .5
 

لكتباعدد لال تدداعي وعددن     مبدد    بديم لالسدرتلحاه لكيلميدة ليشيشدة مدو مملعداة  بيدق       .6

 لكتجدهم .
 

 .كرل متدر  لكتدرييب ك ن اط لكتدريبية لملا ة من لكررتوجية جساة  لفري .7
 

و ل   ية لستشسارله  و  راوي خبصلص لكن اط لكتدرييب  و لالملر لكتنظيدية ولال لريدة    حال 

 لملتت بة به فيدرنرم لبدلؤها من خالل :
 

 إعالن لمللظ  لمل مف )لملناو ( ع ى لألج  ة لكتدريبية . -

ك تنللن (  و لرسال رساكة لكررتوجية 962798008359+)لكتللصل مو طسم لكتدريب ع ى ها   رطم  -

(training@ibs.edu.jo.و من خالل جمدلعاه لكلل سا  لياصة باكن اط  ) 

( لو لرسدال  96265536395+)لكتللصل مو طسم لك دها له لملهنيدة لكدوكيدة ع دى هدا   لملتهدد رطدم         -

 (.jordan.edu.jo-certificates@ibsرساكة لكررتوجية ك تنللن )

 صنا يق لالطرتلحاه ولك راوي لمللصعة ع ى مباجي لملتهد . -

 (.complaints@ibs.edu.joإرسال رساكة لكررتوجية كتنللن لكربيد لالكررتوجي ) -

 

mailto:training@ibs.edu.jo
mailto:certificates@ibs-jordan.edu.jo
mailto:complaints@ibs.edu.jo
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<…�]çÒ<ÄéÛ¢<íè†èçŞiæ<íéfè…‚i<íŞ�Þ]<Ý‚Ïè<íéÊ†’¹]<l^‰]…‚Ö]<‚ãÃÚ<á]<oéu<»†’¹]<Å^ŞÏÖ]<l^Š‰öÚ
æ< �]†Ê]< àÚ<°Ûjã¹]< íÊ^ÓÖæ< êÖ^¹]æ°e…‚j¹]< íÊ^Ò< Åø�c< î×Â< ‚ãÃ¹]<”†¬< H< ï†}]< l^Š‰öÚ<<°Ûjã¹]æ

<íŞ�Þ_<àÚ<ë_<»<ØérŠjÖ^e<ÜãÚ^éÎ<ØfÎ< ^ãjé×Óéâæ<äjŞ�Þ_<�ÃŠi<íéÖa<î×Â<‚ãÃ¹]<íŞ�Þ_<àÚ<àè‚éËjŠ¹]
Jíéfè…‚jÖ]<‚ãÃ¹]<l^Â^Î<àÚ<ë_<…^ròj‰c<g×�<î×Â<ÜãÚ]‚Îc<æ_<íéfè…‚jÖ]<‚ãÃ¹]< <

< <

Ví‰^éŠ×Ö<Ý^ÃÖ]<“ßÖ]< <
 

- êe…‚jÚ<íéfÖ^Æ<<l^‰]…‚Ö]<‚ãÃÚ<íŞ�Þ_Üâ<íéfè…‚jÖ]<íéÊ†’¹]<áçË¾çÚ<çv�†ÚKáæ‚ÊçÚ<ØfÎ<àÚ<á
íé×�]< ÕçßfÖ]æ< êÞ�…÷]< ëˆÒ†¹]< ÔßfÖ]< êâæE< ‚ãÃ¹]< l^ÏËÞ< íéŞÇi< »< Üâ^Ši< �Ö]< l^Š‰ö¹]<í×Ú^ÃÖ]<

EíéÚø‰÷]æ< íè‚é×ÏjÖ]D<æ¹]< l^Š‰ö< íéÖ^¹]< í’’~j¹]‚ãÃ¹]< ì…]�]< ‹×¥< ^â†Ïè< �Ö]< D<êË¾çÚ< àÚ< æ_
<íé×�]<íéÖ^¹]<l^Š‰ö¹]<l^Š‰ö¹]<æ_ï†}÷]¹]<ØÓ�è<^ÛÒ<He…‚j<àÚ<áç<<æ_Kæ<á�…÷]<t…^}<àÚ<l^Š‰öÚ

í‘^¤]<ÜãjÏËÞ<î×Â<�]†Ê_<<ğ]ðˆq<ğ]�æ‚¦‚ãÃ¹]<êe…‚jÚ<êÖ^¶c<àÚJ 

- <ğ̂ÏÊæ<^â‚è‚ <Üjè<‚ãÃ¹]<íŞ�Þ_<àÚ<ë_<�ÃŠi<íéÖaíéÖ^jÖ]<l]�‚vÛ×ÖV 

<_I  <í‘^}<l]�‚¦æ<íéÖa<äÖ<�è…‚i<Ù^¥<ØÒ<á_æ<^Ûé‰<�è…‚jÖ]<½^�ßÖ]<íÃéf�Jäe 

<hI  <H<Hí‘^¤]<äjÏËÞ<î×Â<�†Ê<Ý_<íŠ‰öÚ<kÞ^Ò_<ð]ç‰E<xé��Ö]<…‚’Ú<íÃéf�JDêÖæ�<Ý_<ê×¦ 

- <‚ãÃ¹]<l]ˆéãŸKl^Â^Î<àÚ<ë_<…^ròj‰c<Ù‚e<�ÃŠi<íéÖa<íéfè…‚jÖ]VíéÖ^jÖ]<l]�‚vÛ×Ö<ğ̂ÏÊæ<^â‚è‚ <Üjè 

<_I  <íÃéf�<ÅçÞæJ…^ròj‰ý]<»<gÆ†i<�Ö]<íã¢]KíŠ‰ö¹] 

<hI  Jäi‚Úæ<ˆr£]<g×�<kéÎçi 

<t<I  <íÃ‰Jíeç×Ş¹]<íéfè…‚jÖ]<íÂ^ÏÖ] 

- <gqç²<æ_<H‚ãÃ¹]<»<ë‚ÏßÖ]<ÄÊ‚Ö]<Ùø}<àÚ<^Úc<Üji<‚ãÃ¹]<íŞ�Þ_<àÚ<ë_<àÚ<ì�^Ëj‰÷]<Øe^ÏÚ<ÄÊ‚Ö]<íéÖa
<HíéÊ†’Ú<íÖ]çuÖ÷]<ÄÊ‚Ö]<l^éÖa<àÚ<ë_<gqç²<æ_J‚ãÃ¹]<ØfÎ<àÚ<ì‚ÛjÃ¹]<êÞæ�Ó 

- < kéÎçiK‚è‚Ši< ÄÊ�Ýç‰…<íéfè…‚jÖ]< ‚ãÃ¹]< íŞ�Þ_< »< íÒ…^�¹]<<íŠ‰ö¹]< ÅçÞæ< íÃéf�< î×Â< ‚ÛjÃè
VêÖ^jÖ]<çvßÖ]<î×Âæ<ì‚Êç¹]Kív�†¹] 

<_I  l^Š‰öÛ×Ö<ífŠßÖ^e<íé×�]V<<l]‚è‚ŠjÖ]<Üji†ã�<Ùø}<íéÖ^¹]<l^fÖ^ŞÛ×Ö<ÜãÚøj‰c<àÚ<íé�†Ö]J 

<h<I  <ífŠßÖ^e×Öe…‚jÛVí‘^¤]<ÜãjÏËÞ<î×Â<�]†Êù]<°<<‚è‚ŠjÖ]<ÜjèÄÚ<íè]‚e<<�è…‚jÖ]<sÚ^Þ�Ö]Kì…æ‚Ö]
^ÛÂ_<ð‚e<ØfÎJÙæ÷]<�è…‚jÖ]<ÝçéÖ]<Ù 

<tI  < ífŠßÖ^el^Š‰öÛ×Ö<Vá�…÷]< t…^}< àÚ< l^Š‰öÚ< àÚ<< ‚è‚ŠjÖ]< ÜjèÄÚ<< íè]‚e<sÚ^Þ�Ö]Kì…æ‚Ö]
Ùæ÷]<�è…‚jÖ]<ÝçéÖ]<Ù^ÛÂ_<ð‚e<ØfÎ<�è…‚jÖ]<ì‚Êç¹]<íã¢]<ÄÚ<äe<Ñ^Ëi÷]<Üjè<^Ú<æ]J 

- ¹]Kx�†¹]<xé�†i<˜Ê…<�<íÖ^u<»h…‚j<<½^�ßÖ]<ð^ÇÖc<�<æ_<äßÚ<h^vŠÞ÷]<�<æ_<°ÃÚ<�è…‚i<½^�Þ<î×Â
<±]< Åçq†Ö]< àÓµE< Ýç‰†Ö]< �…æ< ð^ÇÖý]<l^‰^é‰< �çße< íÖ^£]< å„â<»<ÐfŞßjÊ< W‚ãÃ¹]< ØfÎ< àÚ<�è…‚jÖ]

JD‚ãÃ¹^e<í‘^¤]<>Ýç‰†Ö]<�…æ<ð^ÇÖý]<l^‰^é‰> 

- ‚è‚Ši< kéÎçiÄÊ�K<íéfè…‚jÖ]< ‚ãÃ¹]< l]ˆéãŸKl^Â^Î< …^ròj‰c< Ù‚e<<ì�Ê< ð^ãjÞc< ‚Ãe< Üjè< á_< g«
<…^ròj‰÷]<ì�Ê<‡æ^rji<áçÓi<÷<á_<íŞè†�<…^ròj‰÷]ML<<àÚ<†nÒ_<…^ròj‰÷]<ì�Ê<kÞ^Ò<Ù^u<»æ<JÝ^è_

<ÄÎ]çe<íÚ‚ÏÚ<íÃÊ�<g×�<‚ãÃÛ×Ö<ÐvéÊ<WÔÖƒQLJ…^ròj‰÷]<Ù‚e<êÖ^¶c<àÚ<A 
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<Vğ÷æ_�ÃŠi<íéÖa<<íéfè…‚jÖ]<l]…æ‚Ö]ì�’ÏÖ]<V�ã¹]<Ýç×e‚Ö]<sÚ]†eæ 
< <

MJ �ÃŠi<Üjè<<»<Õ]��ý]<Ü‰…Ò<�è…‚i<sÚ^Þ†eKì…æ�<Ø<�Ö]æ<íè…^ŠÖ]< ì…]�÷]<‹×¥<l]…]†Î<î×Â< ⁄ð^ße
< Ü‰…< h^Šju]<Œ^‰_< �^ÛjÂ]< î×Â<“ßi< íÂ^‰< ØÒ<àÂ<Õ]��ý]E< ÄÎ]çe< íéfè…‚iT<�Þ^Þ�< íéÞ^�< D

<ØÒ<àÂ<íéÞ�…_h…‚jÚ<<Jê×¦<^ÛÒ<°e…‚j¹]<�‚Â<î×Â<⁄ð^ße<l^ÂçÛrÛ×Ö<l^Úç’}<xßÚ<ÜjèæV<ê×è 
 

)دينار( رسم الساعة التدريبية   عدد المتدربين 

7.5 3-5 

7 6-9 

6.5 10-15 

15اكثر من  6  

 

NJ E<ÄÎ]çe<íéfè…‚i<íÂ^‰<ØÒ<àÂ<Õ]��ý]<Ü‰…<h^Šju]<Üjè<á�…÷]<t…^}<àÚ<°e…‚jÛ×ÖNL<D<áæ†�Â
V<ê×è<^ÛÒ<°e…‚j¹]<�‚Â<î×Â<⁄ð^ße<l^ÂçÛrÛ×Ö<l^Úç’}<xßÚ<Üjèæ<JêÓè†Ú]<…÷æ� 

 

)دوالر( رسم الساعة التدريبية   عدد المتدربين 

19 2-5 

18 6-10 

10اكثر من  16  

 

OJ < ‚Î< Híéfè…‚i< íÂ^‰< ØÒ< àÂ< Õ]��ý]< Ü‰…< ±]< íÊ^•ý^e< g×Şji<íéfè…‚jÖ]< sÚ]�Ö]Kl]…æ‚Ö]<˜Ãe
ì�‚�]<Úç‰…ğ̂<�]��‰þÖKÅ^q�‰þÖ<í×e^Î<�Æ<íéÊ^•c<<»<å†Òƒ<�<^Ú<±]<íÊ^•c‚ßfÖ]<EM<åøÂ_<D<ØnÚ
< á^�_E< HgjÒ]< Ýç‰…< HØérŠi< Ýç‰…< Hàv�< Ýç‰…< HíÚ^Î÷]æ< †ËŠÖ]< Ù‚e< Há^vjÚi<l]ˆéãrjÖ]< ÌéÖ^Ó
l]‚Ã¹]æ<<Dí‘^¤]<áçÓi<oé�<�çßfÖ]<å„â<Ýç‰…<^ãÞ_<î×Â<xè†‘æ<x•]æ<ØÓ�e<^ãßÂ<x’ËÚæ<íß×ÃÚ

�è…‚jÖ]<½^�ßÖ]<ÜéÛÃi<íÖ^‰…Kh^jÒ<»<ì��ŠÚ<�Æ<ã¹]<íÊ^ÓÖ<íu^j¹]<íß×Ã¹]<Øé‘^ËjÖ]æ°ÛjJ< <
< <

ğ̂éÞ^m<»<VíéÖæ‚Ö]æ<íéÛé×Î÷]<l^Š‰ö¹]<ÄÚ<áæ^ÃjÖ^e<ØÛÃÖ]<÷…ææ<l]æ‚ßÖ]V 

MJ �ÃŠi<Üjè<»<Õ]��÷]<Ü‰…<<î×Â<⁄ð^ße<ØÛÂ<í�…æKìæ‚Þ<ØÒ<àÛ•<äé×Â<Ñ^Ëi÷]<�<^Ú<l^éÎ^Ëi÷]<�çße
< æ_Kæ< íéÖæ‚Ö]æ< íéÛé×Î÷]<l^Š‰ö¹]< ÄÚ< íÒ��¹]ÌéÖ^Ói< êŞÇè<ë„Ö]< ØÓ�Ö^e<¹]< l^éÖæöŠ<î×Â< ífi�¹]

<JíÒ��¹]<íéÎ^Ëi÷]<Í]†�_<àÚ<ØÒ 

NJ ”^}<Ü’}<xßÚ<àÓÛ¹]<àÚ<<Ü‰…<î×Â<ØÛÃÖ]<í�…æKìæ‚ßÖ]<»<Õ]��÷]<ØÒ<àÂh…‚jÚ<<î×Â<ğ]�^ÛjÂc
íéÖæ‚Ö]æ<íéÛé×Î÷]<l^Š‰ö¹]<ÄÚ<íÒ��¹]<íéÎ^Ëi÷]<�çße<æ<æ_KJØÛÂ<í�…æKìæ‚Þ<ØÓÖ<Ù�^ÃjÖ]<íŞÏÞ 

OJ ‚ßÖ]<»<Õ]��÷]<Ü‰…<±]< íÊ^•ý^e<ØÒ<àÂ<ØÛÃÖ]< í�…æKìæh…‚jÚ< H<‚Î<ØÛÃÖ]<÷…æKl]æ‚ßÖ]<˜Ãe
<g×Şji�]��‰þÖKÅ^q�‰þÖ<í×e^Î<�Æ<íéÊ^•c< ğ̂Úç‰…<<íÊ^•c‚ßfÖ]<»<å†Òƒ<�<^Ú<±]<EM<åøÂ_<D<ØnÚ

E<l]ˆéãrjÖ]<ÌéÖ^Ói<H†ËŠÖ]<l^féi†i<ÌéÖ^Ói<Hl^Þ^vjÚ]<Ýç‰…<HØérŠi<Ýç‰…<Hàv�<Ýç‰…<HgjÒ<à�
<“’u< Hí‘^¤]< l]‚Ã¹]æ<íè]< ^ãéÖ]< ğ̂Ê^–Ú< íÒ��¹]< sÚ]�Ö]< »< °éÖæ‚Ö]K°éÛé×Î÷]< ‚ãÃ¹]< ð^Ò†�
íÂçÊ‚Ú<l÷çÛÂæ<gñ]†•<D<áçÓi<oé�<�çßfÖ]<å„â<î×Â<xè†‘æ<x•]æ<ØÓ�e<^ãßÂ<x’ËÚæ<íß×ÃÚ

< ÜéÛÃi< íÖ^‰…Kh^jÒ< »< ì��ŠÚ< �Æ< Ýç‰…< ^ãÞ_< ØÛÃÖ]< í�…æKìæ‚ßÖ]<íÊ^ÓÖ< íu^j¹]< íß×Ã¹]< Øé‘^ËjÖ]æ
°Ûjã¹]J 

< <
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nÖ^mğ̂<sÚ]†e<»<V<V^ãi^Þ^vjÚ]æ<íéÖæ‚Ö]<íéßã¹]<l]�^ã�Ö]< <

MJ �ÃŠi<Üjè<KsÚ^Þ†e<ØÒ<»<Õ]��ý]<Ü‰…<á^vjÚ]íéßãÚ<ì�^ã�<íéÖæ�<<ê×è<^ÛÒV 

<_I  < íã¢]< ÄÚ< áæ^ÃjÖ^e< á^vjÚ÷]KsÚ^Þ�Ö]< �^ÏÃÞ]< Ù^u<»ì†�^fÚ< ì�^ã�×Ö< í©^¹]<Ýç‰…< ‚è‚ <Üjè< H
<áæ^ÃjÖ]<Üjè<�Ö]< íŠ‰ö¹]<ØfÎ<àÚ<íÒ…^�¹]E< ^ãÃÚí©^¹]< íã¢]<< HDì�^ã�×Öè< ^ÛÒ<æ_<Ñ^Ëi÷]<Üj

< ÄÚ< äé×Âí©^¹]< íã¢]<<àÚ< ØÒ< î×Â< ífi�¹]< l^éÖæöŠ¹]< ÌéÖ^Ói< êŞÇè< ë„Ö]< ØÓ�Ö^e< ì�^ã�×Ö
< JíÒ��¹]< íéÎ^Ëi÷]< Í]†�_< íéÊ†’¹]< l^‰]…‚Ö]< ‚ãÃÚ< íéÖæöŠÚ< kÞ^Ò< íÖ^u< »< ‚è‚ <Ýç‰…

íÒ…^�¹]<íéÖæ‚Ö]<íéßã¹]<l]�^ã�Ö]<sÚ]†e<»<^ã×Û <Üjè<�Ö]<ÌéÖ^ÓjÖ]<î×Â<�^ÛjÂ÷^e<ÔÖƒ<ÜjéÊ<W
<»< ğ̂ÏfŠÚ<^ãé×Â<ÐËjÚ<ï†}_<íéÊ^•_<ÌéÖ^Ói<íè_æ<íéßã¹]<ì�^ã�×Ö<í©^¹]<íã¢]<í’u<ÔÖƒ<»<^²

íéÎ^Ëic<<JíÒ��¹]<áæ^ÃjÖ] 

<h<I  ÏÂ< Ù^u< »< ‚< ‚ãÃ¹]< sÚ]�Ö^éÎ^Ëi]< áæ�< íéÖæ�< íéßãÚ< l]�^ã�<íãq< ë]< ÄÚ< íÒ��Ú< áæ^Ãi< l
íéq…^}< Hè<ØnÚ<‚ãÃ¹]< ^ã×Ûvjè<ÌéÖ^Ói< íè_< …^fjÂ÷]< »< „}`i<oé�< íÒ…^�¹]< Ýç‰…<‚è‚ <Üj

æ<àv�Ö]<ÌéÖ^Óiæ<íéfè…‚jÖ]<�]ç¹]<íË×Óiæ<íé‰^�†ÏÖ]æ<°e…‚¹]<h^Ãi]è]<íÊ^•÷^e<Hï†}]<gñ]†•<í
<±]Ú<ØfÎ<àÚ<äé×Â<íÏÊ]ç¹]<Üjè<°ÃÚ<xe…<�Ú^â<sÚ^Þ†e<ØÒ<íÞ‡]ç¹<ğ̂ÏÊæ<‚ãÃ¹]<†è‚J 
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 مقدمة :
 

ادارة ولي من منطلق ان الشفافية هي احدى القيم اجلوهرية االساسية ملعهد الدراسات املصرفية؛ ت -

كافة املستفيدين من أنشطة املعهد التدريبية من وإطالع  تزويدعهد أهمية خاصة لضمان امل

 "اإللغاء ورد الرسوم سياسةعلى "ي أنشطة املعهد القائمني واملتوقعني متدربمؤسسات موفدة و/أو 

درييب، الت نشاطعهد للو/أو إيقاف امل منه نسحاباإلاالت إلغاء النشاط التدرييب و/أو حب املتعلقة

ونشرها اىل جانب أية مستجدات  سياسةااللتزام بتطبيق هذه الوكذلك تتابع ادارة املعهد مدى 

 .خبصوصها بشكل كامل وواضح لكافة املهتمني

ن من موفدون/مرشحو موظفونأنشطة معهد الدراسات املصرفية التدريبية هم  متدربيغالبية  -

احمللية  قبل املؤسسات اليت تساهم يف تغطية نفقات املعهد )وهي البنك املركزي االردني والبنوك

من  وأ( اليت يقرها جملس ادارة املعهداملتخصصة املالية ؤسسات املو (التقليدية واالسالمية)العاملة 

مؤسسات خارج  من  واجلزء اآلخر متدربني، االخرىأو املؤسسات املؤسسات املالية احمللية موظفي 

 .اململكة األردنية اهلامشية

 و/أو أفراد على نفقتهم اخلاصة.   -
 

 النص العام للسياسة:
 

مبراعاتها ألسس العدالة واملساواة والرقابة معهد الدراسات املصرفية  اإللغاء ورد الرسوم" يف سياسة" تتميز .1

و/أو إيقاف املعهد  منه حباالت إلغاء النشاط التدرييب و/أو اإلنسحاب عليها وبوضوحها وخاصة فيما يتعلق

االت التمييز السليب أو على عدم قبوهلا ألي من حادارة املعهد  تؤكدوكذلك  .درييبللنشاط الت

االشرتاك ألي من مرشحي أنشطتها أو متدربيها وفقًا إما االلتحاق/التفاضلي فيما يتعلق حباالت رد رسوم 

 .الدفعات تسديدملصدر التمويل )مؤسسي أو شخصي( أو لتوقيت 

وباللغتني  اإللغاء ورد الرسوم سياسةبتزويد كافة املرشحني و/أو املتدربني يف املعهد ب تقوم ادارة املعهد .2

على  سياسةاالجنليزية قبل عملية التسجيل يف أنشطة املعهد التدريبية. كما تتوفر هذه ال العربية أو

تدريبية املختلفة ومناذج موقع املعهد االلكرتوني، ويتم توزيعها مرفقة مع تعاميم أنشطة املعهد ال

 .التسجيل

إستلم نسخة من قد  هوذج تسجيل والتوقيع على إقرار بأنيتوجب على كل مرشح/متدرب تعبئة من .3

اإللغاء ورد الرسوم" اىل جانب تفاصيل عن الرسوم املستوفاة عن النشاط التدرييب املعين )رسوم  سياسة"

أخرى( وأيضًا تفاصيل إنعقاد النشاط  تكاليف سرتدة، وأيةاملغري االشرتاك، الرسوم اإلضافية /االلتحاق

 التدرييب والتعليمات التنظيمية اخلاصة بذلك النشاط.

أو االنسحاب من نشاط  الرتشيححيق للمؤسسة املوفدة أو للمرشح/املتدرب على نفقته اخلاصة إلغاء  .4

صول على للحمسبق   حبيث ال يشرتط املعهد اخطاره شفويا أو كتابيا بشكل ،يف اي وقت  تدرييب حمدد

 وحتدد قيمة الرسوم املعادة ويتم صرفها حسب الشروط الواردة يف هذه السياسة. للرسوم  رد

تعتمد عملية إحتساب الرسوم اليت سيتم ردها من الرسوم التدريبية االمجالية على نسبة عدد الساعات اليت مل  .5

يتم حضورها من إمجالي عدد  حيضرها املتدرب )كناتج نسبة عدد الساعات التدريبية املتبقية اليت مل

أنه إضافة اىل . الساعات التدريبية الكلية للنشاط التدرييب، مضروبة برسوم النشاط التدرييب املدفوعة للمعهد(
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غري إضافية على أنها رسوم وصريح بشكل واضح  واملفصح عنها سيتم خصم تكاليف كافة البنود املعلنة

 .(الحقًا" الوارد االضافية غري املسرتدةالرسوم مسرتدة )يرجى الرجوع لبند "

بالوثائق الالزمة لكل مرشح/متدرب يقوم بإلغاء ترشحه أو االنسحاب من أي نشاط تدرييب  يتم االحتفاظ .6

أو يتم إلغاء تسجيله فيه لإلستدالل بها بأن عملية رد الرسوم متت يف الوقت والدقة املطلوبني. الوثائق 

 املذكورة أعاله تشمل:

 للنشاط التدرييب. تدربتسجيل املرشح/املمنوذج  -أ

 تفاصيل إنعقاد النشاط التدرييب املعين )عنوانه، تارخيه، توقيته، ...اخل(. -ب

 تاريخ آخر يوم حضور للمرشح/املتدرب يف النشاط التدرييب املعين. -ج

ادارة املعهد تاريخ إعالم املعهد شفويًا أو كتابيًا بقرار إلغاء الرتشح أو اإلنسحاب ، أو تاريخ قرار  -د

من النشاط التدرييب بسبب سحب املتدرب تاريخ قرار املعهد االداري بأو  ،إلغاء النشاط التدرييب

االجتياز عدم حتقيق متطلبات جتاوز تعليمات االلتزام باحلضور أو للتعليمات التنظيمية أو 

 اخلاصة بالنشاط التدرييب املعين.
 .املؤسسة املوفدة أو من قبل املتدرب على نفقته اخلاصةامجالي املبالغ املدفوعة من قبل  -هـ

مسبقًا كرسوم غري مسرتدة )يرجى الرجوع لبند  واملفصح عنهاوثيقة بكافة البنود املعلنة  -و

 (.الحقاالوارد "الرسوم االضافية غري املسرتدة" 

 وثيقة بعدد ساعات احلضور الفعلية ونسبتها من إمجالي عدد ساعات النشاط التدرييب. -ز

 تفاصيل معادلة إحتساب املبالغ اليت سيتم ردها. -ح

 وثيقة إثبات بإستالم الرسوم املدفوعة / رد الرسوم. -ط
 

 :درييبمنه و/أو إيقاف املعهد للنشاط التحاالت إلغاء النشاط التدرييب و/أو اإلنسحاب 
 

 لإللتحاقما متدرب يف حالة عدم قبول ادارة املعهد لرتشيح  :تدرييبنشاط ب لإللتحاقعدم قبول مرشح  ةحال .1

نشاط تدرييب يف املعهد، أو يف حالة عدم متكن مرشح من خارج االردن من احلصول على تصريح دخول ب

هاتني لمؤسسة املوفدة يف أي من ل/املعهد رد الرسوم املدفوعة كاملة للمرشح علىملكة )الفيزا(؛ فيستحق ملل

)يرجى الرجوع لبند "الرسوم االضافية غري املسرتدة"  .منها الرسوم االضافية غري املسرتدة خمصوما احلالتني

 الوارد الحقًا(.

قيام ادارة املعهد بإلغاء نشاط تدرييب معني بعد تسجيل مرشح ما على  ةيف حال :إلغاء النشاط التدرييب ةحال .2

النشاط سواء من قبل مؤسسة أو على نفقته اخلاصة، فيستحق على املعهد رد الرسوم املدفوعة كاملة 

 املوفدة. املؤسسةللمرشح/

 ةيف حال : من بدايتهقبل إنعقاده أو حالة عدم حضور النشاط التدرييب نشاط تدرييبالرتشيح على إلغاء  ةحال .3

على نفقته اخلاصة بإلغاء ترشيحه للمشاركة يف أي نشاط تدرييب بعد استالم  املتدرباملؤسسة املوفدة أو قيام 

على  املتدربمن املعهد بقبول املشاركة وتأكيدها، أو يف حال  مل يقم مرشح املؤسسة املوفدة أو  رسالةكتاب/

نفقته اخلاصة حبضور أعمال النشاط التدرييب؛ فيستحق على املعهد رد الرسوم املدفوعة كاملة 
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)يرجى الرجوع  خمصوما منها الرسوم االضافية غري املسرتدة. للمرشح/املؤسسة املوفدة يف أي من احلالتني أعاله

 لبند "الرسوم االضافية غري املسرتدة" الوارد الحقًا(.
                                                                              :إنعقاده بداية بعد نشاط تدرييب من ملشاركة أو االنسحاباإلغاء  ةحال .4

 
 االلتزامالرسوم املعادة جلميع املرشحني / املتدربني بغض النظر عن قيمة الرسوم سيتم احتسابها اعتمادًا على فرتة 

 املالي حتدد بناًء على  االلتزام(. فرتة LDAاملالي للمتدرب و تاريخ آخر يوم حضور للمتدرب يف النشاط التدرييب )

كامل فرتة الربنامج عنها واليت ميكن أن تكون أقل من واليت يكون املتدرب ملزم بتسديد الرسوم  من الربنامج الفرتة

 يف بعض احلاالت.
 
 

ثم إنسحب ومل  التدرييب املعين من النشاط على األقلضور جلسة تدريبية واحدة ام أي متدرب حبيق ةيف حال

اي جزء من باعادة ال يقوم املعهد مع االخذ بعني االعتبار بأن  فينطبق عليه ما يلي؛ النشاطيستكمل ما تبقى من 

ذلك  ساعات بعد حضور ما يزيد عن نصفثم ينسحب  يشارك فيه متدرب الذيعن النشاط التدرييب الرسوم 

 :النشاط 

فال تنطبق ساعة تدريبية؛  ثالثون( 30أقل من )تساوي أو إذا كانت مدة الدورة/الربنامج التدرييب  -أ

من قبل املؤسسة املوفدة أو املتدرب على نفقته اخلاصة للمعهد رد الرسوم املدفوعة إمكانية شروط 

إستثناء واحد على هذه احلالة  )قد ينطبقعن املتدرب  كامل الرسوم التدريبيةللمعهد يستحق و

 .(من هذا البند أدناه( جكما هو وارد يف الفقرة )

تنطبق شروط ساعة تدريبية؛ ف ثالثون( 30من )أكثر إذا كانت مدة الدورة/الربنامج التدرييب  -ب

تعتمد واملتدرب على نفقته اخلاصة. من قبل املؤسسة املوفدة أو  للمعهد إمكانية رد الرسوم املدفوعة

يت ساعات الالعلى نسبة عدد من الرسوم التدريبية االمجالية ردها عملية إحتساب الرسوم اليت سيتم 

من إمجالي  التدريبية املتبقية اليت مل يتم حضورهاساعات الناتج نسبة عدد ك)املتدرب ها رضمل حي

. (للمعهد املدفوعة، مضروبة برسوم النشاط التدرييب الكلية للنشاط التدرييبعدد الساعات التدريبية 

غري مسرتدة يف إضافية على أنها رسوم وصريح بشكل واضح  واملفصح عنها كافة البنود املعلنة

من مبلغ الرديات املستحق للمؤسسة املوفدة أو  اهسيتم خصم التدرييب النشاطميم كتاب/رسالة تع

 (.الحقًاالوارد "الرسوم االضافية غري املسرتدة" )يرجى الرجوع لبند  للمتدرب على نفقته اخلاصة
 معادلة إحتساب مبلغ الرديات املستحق على النحو التالي:

 

أية رسوم إضافية غير مستردة معلنة مسبقا − ∗ إجمالي رسم النشاط التدريبي)  
عدد الساعات التدريبية المتبقية التي لم يتم حضورها

 إجمالي عدد الساعات التدريبية للنشاط التدريبي
) = 

 

بعض الربامج التدريبية املشرتكة بالتعاون مع جهات إقليمية/دولية قد تتطلب ترتيبات خاصة فيما  -ج

خيص الرديات )الرسوم اليت سيتم ردها للمؤسسة املوفدة أو للمتدرب على نفقته اخلاصة( اعتمادًا 

. أية حاالت خاصة شبيهة يتم االفصاح عنها بشكل اإلقليمية/الدوليةعلى االتفاق املسبق مع اجلهة 

 واضح وصريح ضمن كتاب/رسالة تعميم الربنامج التدرييب املشرتك.

الرتشيح للتقدم إلمتحان شهادة مهنية دولية قبل إنعقاده أو حالة عدم حضور االمتحان؛ إلغاء  ةحاليف  -د

اصة باجلهة املصدرة لشهادة االمتحان املهين الدولي وهو ما تطبق يف هذه احلالة سياسة رد الرسوم اخل
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يتم االفصاح عنه بشكل واضح وصريح ضمن كتاب/رسالة تعميم امتحان الشهادة املهنية الدولية 

 املشرتكة.

 

توقيت إستحقاق مبالغ الرديات )الرسوم اليت سيتم ردها للمؤسسة املوفدة أو للمتدرب على نفقته 

 اخلاصة(:

قيام املؤسسة املوفدة أو املتدرب على نفقته اخلاصة بإلغاء ترشيحه للمشاركة يف أي نشاط تدرييب بعد  ةيف حال .1

من املعهد بقبول املشاركة ولكن قبل إنعقاد النشاط، أو يف حال  مل يقم مرشح املؤسسة  رسالةاستالم كتاب/

املوفدة أو املتدرب على نفقته اخلاصة حبضور أعمال اليوم االول من النشاط التدرييب؛ يكون موعد تسوية 

ما من تاريخ بداية ( يومًا إ45املعهد للمرشح/للمؤسسة املوفدة خالل ) علىكافة مبالغ الرديات املستحقة 

 .أيهما أسبقإلغاء الرتشح للنشاط التدرييب  قرار أو من تاريخ املعينالنشاط التدرييب 

؛ يتم ومل يستكمل ما تبقى من النشاط على األقل ام أي متدرب حبضور جلسة تدريبية واحدةيق ةيف حال .2

آخر يوم حضور "املعهد للمرشح/للمؤسسة املوفدة اعتمادًا على تاريخ  علىمبلغ الرديات املستحق إحتساب 

( يومًا من 45املعهد خالل ) على. ويتم تسوية مبلغ الرديات املستحقة "(LDAللمتدرب يف النشاط التدرييب )

االنسحاب توثيق حالة  /تاريخ إعالم ادارة املعهد ) "(DODتوثيق حالة االنسحاب ) /املعهد ادارة تاريخ إعالم "

(DOD)  هو التاريخ الذي يعطي فيه املتدرب / املؤسسة املوفدة اشعار كتابي او شفوي للمعهد باالنسحاب  أو

قيام املتدرب/املؤسسة املوفدة  ةيف حال(. وانهاء / انسحاب املتدرب بتوثيقالتاريخ الذي يقوم به املعهد اداريا 

حبيث تكون مهلة الــ (" DOD)بإعالم ادارة املعهد بشكل مسبق عن نية االنسحاب وتوثيقها من قبل ادارة املعهد 

؛ "(LDAآخر يوم حضور للمتدرب يف النشاط التدرييب )"( يوم كموعد لتسوية مبلغ الرديات تنتهي قبل 45)

آخر يوم حضور "( يومًا من تاريخ 45املعهد خالل ) علىيات املستحقة فيتم تعديل موعد تسوية مبلغ الرد

 ."(LDAللمتدرب يف النشاط التدرييب )

تعتمد طريقة صرف الرسوم املعادة على طريقة الدفع املستخدمة من قبل املؤسسة املوفدة أو املتدرب على  .3

 دة نقدًا.نفقته اخلاصة. ويف مجيع احلاالت ال يقوم املعهد بصرف الرسوم املعا

 رد الرسوم على نفس  سيتمباستخدام البطاقة االلكرتونية منصة املعهد  من خالل الرسوم اذا مت دفع

على البنك  الفرتة تعتمدو ( يوم من تاريخ االدفع 45) البطاقة املستخدمة للدفع خالل مدة ال تتجاوز

 .املصدر للبطاقة

  اذا مت دفع الرسوم باستخدام خدمةeFAWATEERcom   / / الدفع بالبطاقة /شيك بنكينقدا  
سيقوم املعهد باصدار شيك بنكي لنفس املؤسسة املوفدة / املتدرب  (POSااللكرتونية عرب جهاز نقاط البيع )

اخرى  طريقةحتديد اال اذا مت االتفاق على  على النفقة اخلاصة الذي سدد الرسوم بقيمة الرسوم املعادة

 للصرف.

  املؤسسة املوفدة /  لنفساذا مت دفع الرسوم مبوجب حوالة بنكية سيقوم املعهد باصدار حوالة بنكية

 . خمصوما منها عمولة التحويل الذي سدد الرسوم بقيمة الرسوم املعادة املتدرب على النفقة اخلاصة

 
 

 أنشطة املعهد: االشرتاك يفااللتحاق/رسوم  يفوالغري مضمنة  (سرتدةاملغري )الرسوم االضافية 
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متحانات، ، رسوم شحن، رسوم تسجيل، رسوم اكتبم والتكاليف االضافية )مثل مثن كافة الرسو -

تكاليف ترتيبات السفر، تكاليف التجهيزات واملعدات اخلاصة، حصص شركاء املعهد االقليميني/الدوليني 

حبيث  التكاليف املماثلة( وغريها من ضرائب وعموالت مدفوعة اليها اية مضافًا امج املشرتكةيف الرب

وتكون بنود معلنة ومفصح عنها بشكل االشرتاك يف أنشطة املعهد االلتحاق/رسوم يف غري مضمنة تكون 

 .واضح وصريح على أنها رسوم غري مسرتدة يف كتاب/رسالة تعميم النشاط التدرييب
 

 الشروط واألحكام العامة للدفع عرب اإلنرتنت:

 

بالدينار األردني  (وماسرت كارد البطاقات االلكرتونية )فيزايقبل املعهد املدفوعات عرب اإلنرتنت باستخدام  -

 والدوالر األمريكي.

مبجرد قيامه  املستخدم عند التسجيل عرب الربيد اإللكرتوني الكرتونيا سيحصل املتدرب على إيصال الدفع -

 بالدفع.

مات التعريف الشخصية لن يتم ختزينها أو بيعها أو مشاركتها أو مجيع تفاصيل بطاقات االئتمان ومعلو -

 ألي طرف ثالث. املعهدتأجريها من قبل 

إذا قام أحد املتدربني بالدفع مقابل خدمات التدريب اخلاصة بنا على منصتنا الرقمية  -

(Learnerslead.ibs.edu.jo فسيتم ،)مزود  إرساهلا مباشرًة إىل املطلوبة للدفعالتفاصيل  تزويد

 الدفع اخلاص بنا عرب اتصال آمن.

وبرامج  استخدام أجهزةتخذ املعهد اخلطوات املناسبة لضمان خصوصية البيانات وأمنها من خالل ي -

( ضمان أمان أي learnerslead.ibs.edu.joاملختلفة. ومع ذلك، ال ميكن ملنصة املعهد ) احلماية

 معلومات يتم الكشف عنها عرب اإلنرتنت.

إذا قدمت أي معلومات إىل واملعهد غري مسؤول عن سياسات اخلصوصية اخلاصة باملواقع اليت يرتبط بها.  -

خمتلفة تتعلق جبمع واستخدام معلوماتك الشخصية. جيب  أحكاميتم تطبيق  قد هذه األطراف الثالثة

 مات اليت جتمعها.مباشرة إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدامها للمعلو املواقععليك االتصال بهذه 

من  وتقدميهابعض اإلعالنات اليت يراها املستخدم / املتدرب على منصة املعهد الرقمية يتم اختيارها  -

قبل أطراف ثالثة، مثل شبكات اإلعالنات ووكاالت اإلعالن واملعلنني ومقدمي شرائح اجلمهور. قد 

للمعهد أو  ةالتابع املنصةنت  إما على جتمع هذه األطراف الثالثة معلومات عنك وعن أنشطتك عرب اإلنرت

من خالل ملفات تعريف االرتباط وإشارات الويب والتقنيات األخرى يف أو على مواقع الويب األخرى ، 

حماولة لفهم اهتماماتك وتقديم إعالنات خمصصة لك . يرجى تذكر أننا ال منلك حق الوصول إىل 

ال تغطي سياسة اخلصوصية هذه و ة أو التحكم فيهااملعلومات اليت قد جتمعها هذه األطراف الثالث

 .للحصول على املعلومات األطراف الثالثةهذه ممارسات 

مقابل خدمات التدريب املقدمة ( أي مدفوعات Learnerslead.ibs.edu.joلن تقبل منصة املعهد ) -

ملكة األردنية ( وفًقا لقانون املOFACدولة حمظورة من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية ) من أي

 اهلامشية.
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التسجيل  (عاًما 18سن  )دونن هم قاصرون مم (Learnerslead.ibs.edu.joاملعهد)منصة تقبل ال  -

 للمنصة الرقمية وال جيوز هلم التعامل أو استخدام املنصة الرقمية. كمستخدمني

 .املعهدوسياسات سجل احلركات على البطاقة جيب على حامل البطاقة االحتفاظ بنسخة من  -

 حسابه.معلومات املستخدم / املتدرب مسؤول عن احلفاظ على سرية  -

من حني آلخر لتلبية املتطلبات الرقمية  املعهدقد يتم تغيري أو حتديث سياسات وشروط وأحكام منصة  -

بشكل متكرر من أجل االطالع  االطالع على سياسات املعهد من املنصة املستفيدينعلى واملعايري. لذلك 

 .إصدارها على املنصة. ستكون التعديالت سارية املفعول يف يوم التعديالت اليت تطرأ عليهاعلى 

 

 :احلاكمالقانون 

 

اململكة  للقوانني السارية يفمبنصة املعهد ختضع وتفسر وفًقا  وتتعلقتنشأ  مطالبة قانونيةأي نزاع أو  -

 األردنية اهلامشية.
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INTRODUCTION: 
 

• Institute of Banking Studies (IBS) pays special attention to ensure that the written 
cancellation and refund policy pertaining to cancellations, withdrawals, and terminations is 
clearly stated to both prospective nominees before enrollment and trainees, consistently 
followed, and publicly available. Since transparency is a major core value of IBS; IBS 
guarantees for every nominee or trainee, beneficiary and stakeholder the right to access 
and review cancellation and refund policy. 

• Participants at IBS’s training activities are mainly nominated by institutions that 
contributes in covering IBS expenses (e.g. Central Bank of Jordan, working traditional and 
Islamic banks, and specialized financial institutions set by IBS Board of Directors (BOD)), 
local financial institutions, and other local institutions. The rest of participants are 
nominated by institutions from outside Hashemite Kingdom of Jordan or private self-
funded individuals.  

 
 GENERAL RULES:  
 

1. IBS’s Cancellation and Refund Policy has fair and equitable, clearly defined, and uniformly 
administered policies for cancellations, withdrawals, and terminations. No discriminated 
treatment can be applied for any nominee/trainee with respect to refunds base on the 
source of the funding or the timing of disbursement or payment. 

2. IBS make the Cancellation and Refund Policy available (either in Arabic or English language) 
for a prospective nominee or trainee in advance before enrollment. IBS Cancellation and 
Refund Policy is published on IBS website for knowledgment; also the policy is attached 
with every training activity’s circulation letters/emails, in addition to distributing copies of 
the policy to the trainees at the start of any training activity.   

3. The nominee/trainee must fill out the registration application and sign an attestation that 
he/she received the Cancellation and Refund Policy along with the required costs details 
(Participation fees, non-refundable and any extra costs) and the specific training activity’s 
details and related administrative/organizational instructions. 

4. The nominating institution or individual nominee/trainee have the right to cancel their 
enrollment into the program at any time. Receiving a refund is not contingent on verbal or 
written notification of cancellation or withdrawal. The tuition refund will be calculated and 
processed as per Institute refund policy. 
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5. Refund calculation will depend on the pro rata portion not completed (based on the 
actually remained or not attended training hours out of the training activity’s total training 
hours) out of the total tuition paid. Items that are clearly stated as non-refundables in the 
training activity circulation letter (refer to “Non-Refundable Charges” below) will be 
deducted. 

6. IBS will keep sufficient documentations for each nominee/trainee who cancels, withdraws, 
or been terminated from a training activity in order to demonstrate that refunds are timely 
and accurate. Documentation must include at least: 

a. Nominee/trainee’s registration. 
b. The related training activity’s details (title, date, timing….etc.). 
c. Nominee/trainee’s Last Date of Attendance (LDA) in the class.  
d. Date of Determination (DOD) that nominating institution/nominee/trainee gives 

written or verbal notice of withdrawal to IBS, or the date that IBS terminates or 
administratively withdraws the trainee, by applying the IBS’s attendance, conduct, 
or satisfactory academic progress instructions.  

e. Total amount paid by the nominating institution or by the self-funded individual. 
f. Charges to the Nominee/trainee and itemized non-refundables (refer to “Non-

Refundable Charges” below). 
g. Total training hours actually attended and resulting percentage of training 

completed. 
h. Calculation of refund. 
i. Proof of refund/payment. 

 
CANCELLATION, TERMINATION & WITHDRAWAL:  
 

1. Rejection of a Nominee: If a nominee is rejected for enrollment by IBS, or if a prospective 
international nominee has his/her visa application rejected, a refund of all amounts paid 
must be made to the nominating institution or to the rejected self-funded nominee, less 
non-refundable charges (refer to “Non-Refundable Charges” below. 

2. Program Cancellation: If IBS cancels a training activity subsequent to a nominee’s 
enrollment, IBS will refund all amounts paid by the nominating institution or by the self-
funded nominee. 

3. Cancellation Prior to the Start of Class/Session or No Show Case: If a nominee accepted 
by IBS cancels prior to the start of scheduled training activity or never attends class (no-
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show case), IBS will refund all amounts paid, less non-refundable charges (refer to “Non-
Refundable Charges” below.  

4. Cancellation or Withdrawal After the Start of Class/Session: 
• Refunds for all trainees, regardless of the cost of tuition, will be calculated based on the 

trainee’s period of financial obligation, trainee’s last day of attendance (LDA). 
 

• Period of Financial obligation is considered based on the portion of the program for 
which the trainee is legally obligated to pay, which may be less than the full program 
and may not. 

• In case a trainee attends at least one class/ session but did not completed his/her 
course/program, the following will be applied taking into consideration that the trainee 
is not eligible for any refund after the halfway point (50%) of the enrolled in activity 
exceeded: 

 
a) No refunds are applicable if the training course / program length is equal or less 

than 30 training hours (special exception may occur; refer to paragraph (c) below).  
b) If the training course /program length is more than 30 training hours; refund is 

applicable. Refund calculation will depend on the pro rata portion not completed 
(based on the actually remained or not attended training hours out of the training 
activity’s total training hours) out of the total tuition paid. Items that are clearly 
stated as non-refundables in the training activity circulation letter (refer to “Non-
Refundable Charges” below) will be deducted. Refund calculation equation will be 
as follows: 
 

�
𝑹𝑹𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒐𝒐𝒐𝒐 𝒆𝒆𝒐𝒐𝒏𝒏 𝒆𝒆𝒏𝒏𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆𝒂𝒂𝒆𝒆𝒂𝒂 𝒏𝒏𝒐𝒐𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒉𝒉𝒐𝒐𝒉𝒉𝒐𝒐𝒉𝒉 

𝑻𝑻𝒐𝒐𝒏𝒏𝒆𝒆𝑻𝑻  𝒏𝒏𝒐𝒐𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒉𝒉𝒐𝒐𝒉𝒉𝒐𝒐𝒉𝒉
× 𝑷𝑷𝒆𝒆𝒐𝒐𝒏𝒏𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒐𝒐𝒆𝒆 𝒇𝒇𝒆𝒆𝒆𝒆𝒉𝒉 𝑷𝑷𝒆𝒆𝒐𝒐 𝒏𝒏𝒐𝒐𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 � − 𝑰𝑰𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑰𝑰𝒆𝒆𝒂𝒂 𝒆𝒆𝒐𝒐𝒆𝒆 𝒐𝒐𝒆𝒆𝒇𝒇𝒉𝒉𝒆𝒆𝒂𝒂𝒆𝒆𝒓𝒓𝑻𝑻𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒏𝒏𝒐𝒐𝒆𝒆 𝑷𝑷𝒐𝒐𝒉𝒉𝒏𝒏𝒉𝒉  

 
c) Some mutual programs in cooperation with regional/international institutions may 

require special arrangements regarding the refund issue according to the mutual 
consent between IBS and the regional/international partner. Such special case will 
be clearly stated in the mutual program’s circulation letter). 

d) In case a registration for a certification examination was cancelled or no show case 
occurred; the refund policy of the certification’s issuing body will be applied as 
clearly stated in the certification examination circulation letter. 
 

REFUND DUE DATES:  
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1. If a nominee cancels prior to the start of scheduled training activity or never attends class 
(no-show case); all refunds due will be settled within forty-five (45) calendar days of the 
first scheduled day of the training activity or the date of cancellation, whichever is earlier.  

2. For the nominee who attends at least one training session at the institute but does not 
complete his/ her program; the refund due will be calculated using the last date of 
attendance (LDA) and will be settled within forty-five (45) calendar days from the 
documented date of determination (DOD). The date of determination is the date the 
trainee gives written or verbal notice of withdrawal to the IBS or the date the IBS 
terminates or administratively withdraws the trainee. In case the trainee provides 
advanced notice of withdrawal such that the 45-days window for refund processing ends 
before the last date of attendance (LDA), the refund must be paid within forty-five (45) 
calendar days from the last date of attendance.  

3. Refund processing is based on the type of payment method used. IBS does not issue cash 
refunds. 
• Online (credit/debit cards): Refunds will be made onto the original mode of payment 

and will be processed within 45 days depends on the issuing bank of the credit card. 
• Online (eFAWATEERcom), Point of Sale (POS) Machine, Cash or cheque: Refund will be 

issued in the form of a cheque payable to the trainee or the nominating institution who 
made the payment, unless otherwise specified. 

• Wire transfer: refund will be issued in the form of a wire transfer to the trainee or the 
nominating institution who made the payment less wire transfer fees. 

 
NON-REFUNDABLE CHARGES OTHER THAN PARTICIPATION FEES:  
 

• All extra costs (e.g. books, courier, registration/application fees, exam fees, travel fees, 
supplies, equipment, IBS partner’s share from certification programs/examinations 
including any taxes or charges been paid) or any similar charges not included in the 
participation fees/price and are clearly stated, amounted and itemized as non-refundable 
in the training activity circulation letter.  

 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ONLINE PAYMENT: 
 

• IBS accept payments online using Visa and MasterCard credit/debit card in Jordanian Dinar 
(JOD), US Dollar (USD). 
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• The trainee will receive the payment receipt confirmation by email once he/she has made 
the payment. 

• All credit/debit cards’ details and personally identifiable information will NOT be stored, 
sold, shared, rented or leased by IBS to any third parties. 

• If a trainee make a payment for our training services on our digital platform 
(Learnerslead.ibs.edu.jo), the details you are asked to submit will be provided directly to 
our payment provider via a secured connection. 

• IBS takes appropriate steps to ensure data privacy and security including through various 
hardware and software methodologies. However, IBS’s platform (learnerslead.ibs.edu.jo) 
cannot guarantee the security of any information that is disclosed online. 

• IBS is not responsible for the privacy policies of websites to which it links. If you provide 
any information to such third parties, different rules regarding the collection and use of 
your personal information may apply. You should contact these entities directly if you have 
any questions about their use of the information that they collect. 

• Some of the advertisements user/trainee sees on IBS digital platform are selected and 
delivered by third parties, such as ad networks, advertising agencies, advertisers, and 
audience segment providers. These third parties may collect information about you and 
your online activities, either on IBS digital platform or on other websites, through cookies, 
web beacons, and other technologies in an effort to understand your interests and deliver 
to you advertisements that are tailored to your interests. Please remember that we do not 
have access to, or control over, the information these third parties may collect. The 
information practices of these third parties are not covered by this privacy policy. 

• IBS platform (Learnerslead.ibs.edu.jo) will NOT accept any payment for services to any 
restricted countries by OFAC (Office of Foreign Assets Control) in accordance with the law 
of Hashemite Kingdom of Jordan. 

• Customer using the IBS platform who are Minor/under the age of 18 shall not register as a 
User of the digital platform and shall not transact on or use the digital platform. 

• The cardholder must retain a copy of transaction records and IBS policies. 
• User/trainee is responsible for maintaining the confidentiality of his account. 
• IBS platform Policies and Terms & Conditions may be changed or updated occasionally to 

meet the requirements and standards. Therefore, the beneficiaries are encouraged to 
frequently visit these sections in order to be updated about the changes on the platform. 
Modifications will be effective on the day they are posted. 
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GOVERNING LAW: 
 

• Any dispute or claim arising out of or in connection with IBS’s platform shall be governed 
and construed in accordance with the laws of Hashemite Kingdom of Jordan. 
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 التعليمات التنظيمية للمتدربني يف أنشطة املعهد التدريبية 

 داخل القاعات التدريبيةاملنعقدة 

 

  

 

 

  

املتدربني االلتزام باالجراءات والتعليمات التنظيمية اخلاصة حبضور األنشطة التدريبية اليت  يتوقع من

 واليت تتضمن:داخل القاعات التدريبية يعقدها املعهد 
  

 : احلضور والغيابأواًل : تعليمات 

املرفقة الصفية )العودة اىل التدريب الصفي( ضور األنشطة التدريبية السالمة حل التقيد بتعليمات .1

 املوزعة يف كافة مرافق املعهد.و

حبضور جلسات التدريب يف املوعد احملدد . حيث تعترب جلسة العمل اليت يتم التأخر عنها االلتزام التام  .2

(  دقيقة مبثابة غياب عن كامل جلسة العمل . حيث سيقوم املدرب بتوثيق 20ملدة تزيد عن )

توقيت بدء كل جلسة عمل قبل وبعد  ( دقيقة كحد أقصى من20ساعة احلضور خالل )

  . اليومية االسرتاحة

  .%( من جمموع الساعات التدريبية للنشاط التدرييب 20نسبة الغياب املسموح به حبد أقصى هو ) .3

 :يتم توثيق الغياب ومتابعة التأخري واخلروج املبكر من خالل  .4

 تقرير املدرب خبصوص احلضور والغياب وموظف املعهد املشرف. -

اليت يتم انشاؤها من  على أسئلة املدرب واملشاركة يف جمموعات العمل باإلجابةدرجة التفاعل  -

  قبل املدرب .

 ( دقيقة .20التتجاوز ) سيتخلل اليوم التدرييب اسرتاحة قصرية .5

املعهد االلتزام بتعليماتها  تشرتط علىيف حاالت خاصة، بعض اجلهات املاحنة للشهادات املهنية الدولية  .6

تدربني مسبقًا بها يف حال ، ويتم اعالم املوفقًا التفاقيات التعاون املشرتكةاخلاصة بالغياب واحلضور 

 .وجودها

 

 : ثانيًا : شهادة النشاط التدرييب

احلد  صادرة عن منصة املعهد الرقمية يف حال عدم جتاوزللمتدرب الكرتونية  حضور منح شهادةيتم  .1

تعبئة بعد كذلك %( من جمموع ساعات النشاط التدرييب و20االعلى املسموح به للغياب والبالغ )

 " للنشاط املعين .النشاط التدرييبتقييم "

%( من 20)تتجاوز لكل متدرب يتغيب عن احلضور ملدة  النشاط التدرييب حضورمنح شهادة لن يتم  .2

كتاب "ملن يهمه األمر" بناء على طلبه بعدد  . وسيتم منحه فقطجمموع الساعات للنشاط التدرييب

 ساعات احلضور الفعلية.
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، باالنشقطة التدريبيقة املبنيقة علقى وجقود امتحانقات كمتطلقب للحصقول علقى شقهادتها           فيما يتعلقق   .3

 ( .املرفقة مع كل برنامجيتوجب االطالع على تعليمات االمتحانات واالجتياز اخلاصة بها )
 

 :-إن وجدت -التدريبية وأوراق العمل املادة ثالثًا : 

 

املققادة سققيتم تققوفري نسققخة الكرتونيققة مققن مققادة العققر  التدريبيققة مققن خققالل الضققغط علققى رابققط "      .1

 " املوجود على صفحة النشاط التدرييب املعين .التدريبية

الكرتونية و/او ، سيتم توفري املادة املرجعية للشهادة سواء بنسخة برامج الشهادات املهنية الدولية يف .2

بهذا  ورقية وحسب ما هو معلن بتعميم الربنامج باإلتفاق مع اجلهة املاحنة وتعليمات املعهد

 .اخلصوص

 ال حيق للمتدرب طباعة أو نسخ املواد التدريبية كليًا أو جزئيًا بغر  نشرها ألي سبب من األسباب .3

 .مراعاة حلقوق امللكية الفكرية 
 

 درييب :رابعًا : تقييم النشاط الت

 

تتنقاول هقذا االسقتمارة تقيقيم املقادة      و، تعبئة استمارة تقييم النشاط التدرييب مبوضقوعية وحياديقة   .1

النشققاط التققدرييب، مققن خققالل واجلوانققب التنظيميققة وأيققة امققور اخققر   قق   املققدربواداء  التدريبيققة

 املعين . الضغط على رابط " تقييم النشاط التدرييب" املوجود على صفحة النشاط التدرييب

يتم تقييم اداء كل متدرب من قبل مدرب/مدربي النشقاط التقدرييب والقذي يققيج درجقة التفاعقل        .2

واملقدرة االستيعابية والتعاون مع املدرب واملشقاركة يف جمموعقات العمقل القيت يقتم انشقاؤها مقن قبقل         

بإرسقال تقريقر بقالتقييم يف    املدرب مبوجب منوذج تقييم معتمد من املعهد هلذا الغاية ، ويقوم املعهقد  

نهايققة النشققاط دىل ادارة امل سسققة املوفققدة للمتققدرب أو لققه شخصققيًا اذا كانققت مشققاركته علققى نفقتققه  

حيقث   اخلاصة. باستثناء برامج الشهادات املهنية الدولية اليت يعقدها املعهد بالتعاون مع اجلهقة املاحنقة،  

 .هاالربنامج دىل ادارة م سسته يف حال طلبيتم ارسال تقرير بتقييم اداء كل مشارك يف نهاية 
 

 خامسًا  : املتطلبات الفنية وتعليمات املشاركة يف اجللسات التدريبية :
 

 جيب على املتدرب أن يقوم بتوفري املتطلبات الفنية التالية كحد أدنى: .1
 ( جهاز حاسوب شخصي و / أو جهاز خلويPC / Laptop / Smart Phone) . 

  انرتنت ذو سرعة( اتصال عاليةHigh Speed Internet.) 

 ( كامرياCamera( ذات جودة صورة عالية )HD.) 

 ( مايكروفونMicrophone( جبودة صوت واضحة ومساعات )Speakers( أو مساعة رأس )Headset.) 

عقرب املتصقفح علقى     https://learnerslead.ibs.edu.jo منصة املعهقد الرقميقة  تسجيل الدخول اىل موقع  .2

والتسجيل كمتدرب من   (PC / Laptop / Smart Phone)اجهزة احلاسوب الشخصي و / أو جهاز خلوي 

وتعبئقققة كافقققة   https://learnerslead.ibs.edu.jo/local/registration/trainee.phpخقققالل القققرابط " 

 احلقول قبل موعد بدء النشاط التدرييب .

https://learnerslead.ibs.edu.jo/local/registration/trainee.php
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يف حالققة الرغبققة يف التسققجيل يف بققرامج الشققهادات املهنيققة الدوليققة يرجققى الققدخول اىل صققفحة "امللققف       .3

الشخصي" واختيقار "رريقر امللقف الشخصقي" ومقن ثقم تعبئقة كقل احلققول املوجقودة  وبعقد اإلنتهقاء             

 الضغط على "رديث امللف الشخصي".

 رجى االحتفاظ بإسم املستخدم وكلمة املرور إلستخدامها يف كل مرة يتم الدخول بها على املنصة .ي .4

يف صققفحة النشققاط التققدرييب ( Pre/Post Assessmentاالجابققة علققى االختبققار/التقييم القبلققي والبعققدي ) .5

 .حسب طبيعة النشاط لقياس مد  االستيعاب واالستفادة املتحققة املعين
 

 علمققققًا بققققأن ايققققع هققققذا االرشققققادات باإلضققققافة اىل تفاصققققيل أخققققر  توجققققد يف الققققدليل اإلرشققققادي      

 ( .املرفق( )Learners Lead Trainee Manual)اخلاص باملتدربني 

 

 ارشادات عامة للمتدربني :سادسًا : 

 

 . واملبانيالتدريبية ممنوع منعًا باتًا داخل القاعات  التدخني .1

 يف األماكن املخصصة لذلك مع مراعاة التباعد اجلسدي .تناول املشروبات مسموح فقط   .2

دبقاء اهلاتف النقال )اخللوي( مغلقًا أو على الوضع الصامت داخل القاعات التدريبية ويسمح  .3

 فقط خارج مبنى التدريب. هاستخدامب

 التكرم باحملافظة على ممتلكات املعهد وعدم العبث بها. .4

أو يف أي من مرافق املعهد نظرًا لعدم مس ولية التدريبية املمتلكات الشخصية يف القاعات عدم ترك  .5

 املعهد عنها يف حال فقدانها .
 

املبنية على وجود  املعهد التدريبية ألنشطةالتعليمات االرشادية آللية التقدم لإلمتحانات االلكرتونية ب االلتزامسابعًا:  

 اتجهللبتعليمات وسياسة االمتحانات االلكرتونية أو دمتحانات فيها كمتطلب للحصول على شهادتها 

 املهنية الدولية. اتاملاحنة للشهاد

 

 خدمات املتدربني: : ثامنًا 

 

 : اخلدمات التاليةيقدم املعهد ملتدربي أنشطته التدريبية 

 تتعلق بق: التدرييبقبل او أثناء انعقاد النشاط خدمات ددارية : ألية مساعدة  -1

  يتم تقديم االرشاد و االستشارات للمتدربني خبصوص قبوهلم يف االنشطة  والقبول االرشاد :

، ووسائل ، املوقع االلكرتوني وتسجيلهم من خالل اهلاتف، الربيد االلكرتوني -يف حال طلبها-التدريبية 

 القسم املعين على النحو التالي:التواصل االجتماعي وذلك من قبل 

( أو ارسال رسالة الكرتونية للعنوان 962798008359+) قسم التدريب على هاتف رقم -

(training@ibs.edu.jo) . 

mailto:training@ibs.edu.jo
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الكرتونية ( او ارسال رسالة 96265536395+)قسم الشهادات املهنية الدولية على هاتف املعهد رقم  -

 (.jordan.edu.jo-certificates@ibsللعنوان )

 مستخدم حبساب خاص )اسمخدمات املكتبة : يتم تزويد املتدربني املهتمني من خالل كادر القسم املعين  -2
لالستفادة من املراجع و الدوريات االلكرتونية خالل  EBSCO قاعدة بيانات شبكة وكلمة مرور( للدخول اىل

كما وميكنكم زيارة مقر املكتبة فرتة انعقاد النشاط التدرييب وتستمر ملدة عشرة ايام بعد تاريخ انتهاء النشاط. 

 لغايات االطالع واالستعارة حسب التعليمات اخلاصة بذلك.
 

  املقرتحات والشكاوي :تاسعًا: 

 

أو االمور التنظيمية واالدارية املتعلقة به أو شكاوي خبصوص النشاط التدرييب يف حال وجود أية استفسارات 

 يمكنكم ابداؤها من خالل:ف
 دعالم املوظف املشرف )املناوب( على األنشطة التدريبية . -

 صناديق االقرتاحات والشكاوي املوزعة على مباني املعهد . -

 (.complaints@ibs.edu.joالكرتونية لعنوان الربيد االلكرتوني )درسال رسالة  -

 

  ،،،تعاونكمحسن شاكرين لكم 

mailto:certificates@ibs-jordan.edu.jo
mailto:complaints@ibs.edu.jo
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باستخدام التعليمات التنظيمية للمتدربني يف أنشطة املعهد التدريبية املنعقدة 

 Interactive Distance Learning (IDL)تقنية التدريب التفاعلي عن بعد 

  

  
املتدربني االلتزام باالجراءات والتعليمات التنظيمية اخلاصة حبضور األنشطة التدريبية اليت يعقدها  يتوقع من

 ، ( Learners Lead  الرقميددة علددم من ددة املعهددد  (IDLسددتادام نقنيددة التدددريا التعدداعل  عددن بعددد   إباملعهددد 

 واليت نتضمن:
   

 : احلضور والغيابأواًل : تعليمات 
 

حيث نعترب جلسة  .( يف املوعد احملدد IDLالتدريا التعاعل  عن بعد  االلتزام التام حبضور جلسات  .1

حيث . (  دقيقة مبثابة غياب عن كامل جلسة العمل 20العمل اليت يتم التأخر عنها ملدة نزيد عن  

جلسة كل نوقيت بدء من  ( دقيقة كحد أق م20خالل  بتوثيق ساعة احلضور  املدربيقوم س

 عمل قبل وبعد االسرتاحة .

  .%( من جمموع الساعات التدريبية للنشاط التدرييب 20نسبة الغياب املسموح به حبد أق م هو   .2

 يتم نوثيق الغياب ومتابعة التأخري واخلروج املبكر من خالل : .3
 نقرير املدرب خب وص احلضور والغياب . -
واملشاركة يف جمموعات العمل اليت يتم انشاؤها من اإلجابة علم أسئلة املدرب بدرجة التعاعل  -

 قبل املدرب .

 ( دقيقة .20النتجاوز   سيتالل اليوم التدرييب اسرتاحة ق رية .4

املعهد االلتزام بتعليمانها  نشرتط علميف حاالت خاصة، بعض اجلهات املاحنة للشهادات املهنية الدولية  .5

، ويتم إعالم املتدربني مسبقًا بها يف حال النعاقيات التعاون املشرتكة اخلاصة بالغياب واحلضور وفقًا

 .وجودها

 

 : ثانيًا : شهادة النشاط التدرييب
 

احلد  يف حال عدم جتاوز الرقميةصادرة عن من ة املعهد للمتدرب الكرتونية  حضور منح شهادةيتم  .1

النشاط "ونعبئة نقييم  النشاط التدرييب%( من جمموع ساعات 20االعلم املسموح به للغياب والبالغ  

 .للنشاط املعين  "التدرييب

%( من 20 نتجاوز لكل متدرب يتغيا عن احلضور ملدة  النشاط التدرييب حضورمنح شهادة لن يتم  .2

وسيتم منحه فقط كتاب "ملن يهمه األمر" بناء علم طلبه بعدد  .جمموع الساعات للنشاط التدرييب

 ساعات احلضور الععلية.

، باالنشدطة التدريبيدة املبنيدة علدم وجدود امتحاندات كمتطلدا للح دول علدم شدهادنها           فيما يتعلدق   .3

 ( .مع كل برنامج املرفقةيتوجا االطالع علم نعليمات االمتحانات واالجتياز اخلاصة بها  
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 :-إن وجدت  -ثالثًا : املادة التدريبية وأوراق العمل 
 

املددادة " رابددط  الضددغط علددممددن خددالل سدديتم نددوفري نسدداة الكرتونيددة مددن مددادة العددر  التدريبيددة    .1

 املعين . " املوجود علم صعحة النشاط التدرييبالتدريبية

يف برامج الشهادات املهنية الدولية ، سديتم ندوفري املدادة املرجعيدة للشدهادة سدواء بنسداة الكرتونيدة و او          .2

بهدد ا  بتعمدديم الربنددامج باإلنعدداجل مددع اجلهددة املاحنددة ونعليمددات املعهددد    ورقيددة وحسددا مددا هددو معلددن   

 .اخل وص

 ال حيق للمتدرب طباعة أو نسخ املواد التدريبية كليًا أو جزئيًا بغر  نشرها ألي سبا من األسدباب  .3

 .مراعاة حلقوجل امللكية العكرية
 

 رابعًا : تقييم النشاط التدرييب :

 

نتنداول هد ا االسدتمارة نقيديم املدادة      و، التدرييب مبوضدوعية وحياديدة  نعبئة استمارة نقييم النشاط  .1

، مددن خددالل النشدداط التدددرييبواجلوانددا التنظيميددة وأيددة امددور اخددر   دد   املدددربواداء  التدريبيددة

 . املعين " املوجود علم صعحة النشاط التدرييبالنشاط التدرييب " نقييم  رابطالدخول علم 

والد ي يقديد درجدة التعاعدل     يتم نقييم اداء كل متدرب من قبل مدرب مدرب  النشداط التددرييب    .2

املدرب واملشداركة يف جمموعدات العمدل الديت يدتم انشداؤها مدن قبدل          واملقدرة االستيعابية والتعاون مع

لتقييم يف ، ويقوم املعهدد بإرسدال نقريدر بدا     هل ا الغايةمن املعهد املدرب مبوجا منوذج نقييم معتمد 

ا كانددت مشدداركته علددم نعقتدده نهايددة النشدداط إا ادارة امل سسددة املوفدددة للمتدددرب أو لدده شا دديًا اذ 

حيدث   ،اليت يعقدها املعهد بالتعاون مع اجلهدة املاحندة  ة ء برامج الشهادات املهنية الدوليباستثنا. اخلاصة

 .هاادارة م سسته يف حال طلبيتم ارسال نقرير بتقييم اداء كل مشارك يف نهاية الربنامج إا 
 

 خامسًا  : املتطلبات الفنية وتعليمات املشاركة يف اجللسات التدريبية :
 

 جيا علم املتدرب أن يقوم بتوفري املتطلبات العنية التالية كحد أدنم: .1
   جهاز حاسوب شا   و   أو جهاز خلويPC / Laptop / Smart Phone) . 

   انرتنت ذو سرعة ان ال عاليةHigh Speed Internet.) 

   كامرياCamera  ذات جودة صورة عالية )HD.) 

   مايكروفونMicrophone  جبودة صوت واضحة ومساعات )Speakers  أو مساعة رأس )Headset.) 

عرب املت عح علم اجهدزة احلاسدوب    https://learnerslead.ibs.edu.jo نسجيل الدخول اا موقع املن ة .2

        مدن خدالل الدرابط   والتسدجيل كمتددرب     (PC / Laptop / Smart Phone الشا   و   أو جهاز خلوي 

"nee.phphttps://learnerslead.ibs.edu.jo/local/registration/trai      ونعبئدددة كافدددة احلقدددول قبدددل

 موعد بدء النشاط التدرييب .

يف حالددة الرغبددة يف التسددجيل يف بددرامج الشددهادات املهنيددة الدوليددة يرجددم الدددخول اا صددعحة "امللدد        .3

الشا  " واختيدار "رريدر امللد  الشا د " ومدن ثدم نعبئدة كدل احلقدول املوجدودة  وبعدد اإلنتهداء             

 الشا  ".الضغط علم "رديث املل  

https://learnerslead.ibs.edu.jo/local/registration/trainee.php
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 يرجم االحتعاظ بإسم املستادم وكلمة املرور إلستادامها يف كل مرة يتم الدخول بها علم املن ة . .4

 .( دقيقة من بداية النشاط التدرييب 15قبل  الرقمية ملن ة املعهد التأكد من الدخول  .5

اكدرب بدني املددرب    جيا علم املتدرب فتح الكامريا أثناء حضور النشاط التددرييب ، وذلدل لضدمان نعاعدل      .6

 واملتدربني.

عنددما يطلدا    ل حضدور النشداط التددرييب ونععيلده    خدال  (Mute  وضع املايكروفون علدم وضدعية الكدتم    .7

 مدرب النشاط ذلل من املتدرب املعين.

، باسدتثناء بدرامج الشدهادات املهنيدة      يف أي وقدت  يستطيع املتدرب رميل ورؤيدة احملاضدرات مدرة أخدر      .8

 . ( بأي طريقة كانتRecord  بتسجيلها ال يسمحالدولية حيث 

صددعحة النشدداط التدددرييب يف ( Pre/Post Assessmentالتقييم القبلدد  والبعدددي  االجابددة علددم االختبددار  .9

 .لقياس مد  االستيعاب واالستعادة املتحققة حسا طبيعة النشاط املعين

( يف حددال وجددود Raise Handsاحملاضددرات نرجددو إسددتادام خاصددية رفددع األيدددي    سددريلضددمان حسددن  .10

 . ("Chat"احملادثات   خاصية  سالة من خاللاستعسار أو س ال أو ارسال ر

 

 علمددددًا بددددأن ايددددع هدددد ا االرشددددادات باإلضددددافة اا نعاصدددديل أخددددر  نوجددددد يف الدددددليل اإلرشددددادي      

 ( .املرفق(  Learners Lead Trainee Manual اخلاص باملتدربني 

 

مسجلة بإسدتثناء حماضدرات بدرامج الشدهادات املهنيدة الدوليدة حيدث        االنشطة التدريبية ايع حماضرات   :سادسًا 

ال ي ال يلتزم ب لل  املتدربوسياضع مينع نسجيلها بأية وسيلة بناًء علم طلا اجلهات امل درة للشهادات 

 اا إجراءات نأديبية.

 

املبنيدة علدم    املعهدد التدريبيدة   ألنشدطة  االلكرتونيدة التعليمات االرشادية آللية التقدم لإلمتحانات ب االلتزام : سابعًا

 اتجهد لل االلكرتونيدة بتعليمدات وسياسدة االمتحاندات    أو  وجود امتحانات كمتطلا للح ول علم شهادنها

  املهنية الدولية. اتاملاحنة للشهاد

 

 : خدمات املتدربني: ثامنًا

 

 ( اخلدمات التالية:IDLملتدرب  أنشطته التدريبية اليت نعقد عن بعد  يقدم املعهد 
 

 نتعلق بد: التدرييبخدمات إدارية: ألية مساعدة قبل او أثناء انعقاد النشاط  .1

 االنشددطة االستشددارات للمتدددربني خب ددوص قبددوهلم يف   والقبددول : يددتم نقددديم االرشدداد و   االرشدداد

خددالل اهلددان ، الربيددد االلكرتوندد ، املوقددع االلكرتوندد ،     ونسددجيلهم مددن  -يف حددال طلبهددا -التدريبيددة 

جمموعات الوانساب الرمسية ، ووسائل التواصل االجتماع  وذلل من قبل القسم املعدين علدم النحدو    

 التال :
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( أو ارسدددال رسدددالة الكرتونيدددة للعندددوان   962798008359+  قسدددم التددددريا علدددم هدددان  رقدددم    -

 training@ibs.edu.jo.أو من خالل جمموعات الوانساب اخلاصة بالنشاط ) 

( او ارسال رسالة الكرتونيدة  96265536395+ قسم الشهادات املهنية الدولية علم هان  املعهد رقم  -

 (.jordan.edu.jo-certificates@ibsللعنوان  

 
 حبسداب خداص  اسدم   املكتبة : يتم نزويد املتدربني املهتمني من خالل كادر القسم املعدين   خدمات 

لالستعادة من املراجع و الدوريات  EBSCO قاعدة بيانات شبكة وكلمة مرور( للدخول اا مستادم

 خالل فرتة انعقاد النشاط التدرييب ونستمر ملدة عشرة ايام بعد ناريخ انتهاء النشاط. الرقمية 

 
أثنداء   يف حدال احلاجدة للمسداعدة و او مواجهدة أيدة صدعوبات أو مشداكل قبدل او         -فنيدة أو نقنيدة    أمور .2

وب علدم   نتعلق بدأية أمور نقنية أو نكنولوجية، نرجو التواصل العوري مع قسم احلاسد  التدرييبالنشاط 

( أو بإرسددددددددددال رسددددددددددالة الكرتونيددددددددددة للعنددددددددددوان  962782455074+، 962798502006+ اهلواندددددددددد  

 IT_Help@ibs.edu.jo). 

 

يف حددددال وجددددود أي شددددكو  أو إقددددرتاح نرجددددو إرسددددال رسددددالة الكرتونيددددة لعنددددوان الربيددددد االلكرتوندددد       :تاسعععععًا 

 complaints@ibs.edu.jo.) 
  

 شاكرين لكم حسن نعاونكم ،،،

mailto:training@ibs.edu.jo
mailto:certificates@ibs-jordan.edu.jo
mailto:IT_Help@ibs.edu.jo
mailto:complaints@ibs.edu.jo
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 بخصوص موعد وتوقيت االمتحانات .1
ً
ن مقدما ن الممتحني  ونية يتم إعالم المتدربي  المقررة  االلكتر

نامج الذي يشاركون  سواء أكانت ( Learners Lead) الرقميةمنصة المعهد باستخدام  فيهللتر

 .خارج المعهد من مختتر امتحانات المعهد أو  داخلاالمتحانات تنفذ 

ن يتوجب عىل ا .2 ن لمتدربي  ( دقيقة من موعد 15قبل ما اليقل عن ) الدخول عىل المنصة الممتحني 

 . وتوقيت االمتحان المعلن

ونية .3 ي حال التقدم لإلمتحانات االلكتر
ن
ن يتوجب عىل  ،مختتر امتحانات المعهد  من داخل ف المتدربي 

ن   :الممتحني 

 إبراز بطاقة االحوال المدنية سارية المفعول و/أو جواز السفر.  -أ 

 عدم اإلستعانة بأية مواد تدريبية و/أو أوراق جانبية و/أو أية معينات أخرى.  -ب 

وبات.  -ج   عدم تناول أية مأكوالت أو مشر

ي حال وجود أية إستفسارات/مالحظات/تظلمات يتوجب  عدم الحديث و/أو التعليق -د 
ن
، وف

  ف المعهد المراقب عىل االمتحان. عليهم إبداؤها لمشر 

 بإختال ف أنواعها. واالجهزية الذكية يمنع حمل أو إستخدام أجهزة الهواتف المحمولة  -ه 

: كلدخول اىل جلسة االمتحان  خطوات ا -و   ما يىلي

عىل  عتر المتصفح https://learnerslead.ibs.edu.joموقع المنصة الدخول اىل تسجيل  .1

ي المختتر 
ن
 . اجهزة الحاسوب ف

ي  النشاط صفحة اىل الذهاب .2  . باالمتحان الخاص التدريبر

 .الذهاب اىل قسم امتحان الوحدة التدريبية .3

 .انتظار تعليمات مشر ف المعهد قبل بدايته .4
 . الذهاب اىل رابط امتحان الوحدة التدريبية، والبدء باإلجابة عىل األسئلة .5

ات  -ز  المراقبة المزود بها مختتر جلسة التقدم لإلمتحانات ستكون مسجلة بنظام كامت 

ي المعهد
ن
 . االمتحانات ف

ونية .4 ي حال التقدم لإلمتحانات االلكتر
ن
ن يتوجب عىل  ،من خارج المعهد  ف ن الممتحني  مراعاة  المتدربي 

 توفت  ما يىلي من المتطلبات الفنية واالدارية: 

 :كما يىلي   /الفنيةالمتطلبات التقنية -أ 

i. ( جهاز حاسوب شخصيPC أو جهاز حاسوب )( محمولLaptop.) 

ii.  يل نسخة محدثة من ن  جهاز الحاسوب.  عىل المتصفحتتن

iii.  .نت عاىلي الشعة  خط انتر

iv.  ا عالياااااااة الوتاااااااضم )ساااااااواء أكانااااااات مدمجاااااااة تااااااامن جهااااااااز الحاساااااااوب المحماااااااول كاااااااامت 

(Laptopا خارجية ملحقة بجهاز ال  .((PCشخصي )الحاسوب ( أو كامت 
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v. الحاسوب المحمول )سواء أكانت مدمجة تمن جهاز  مايكروفون وسماعات

(Laptopأو سماعات خارجية ملحقة بجهاز ال ) الحاسوب( شخصيPC) بأن 
ً
( علما

 سماعات الرأس ليست مسموحة لغايات التقدم لإلمتحانات. 

 :كما يىلي المتطلبات االدارية   -ب 

i. ن يتوجب عىل ا ن الممتحني  ة التقدم  لمتدربي  ا قبل البدء وخالل كامل فتر فتح الكامت 

ات إنقطاع لإلمتحانات  .دون أية فتر

ii.  وبشكل واتح أمام  بطاقة االحوال المدنية سارية المفعول و/أو جواز السفر إبراز

ا بجانب الوجه للتأكد من تطابقها مع المتدرب الممتحن  .شاشة الكامت 

iii.  ي مكان هادئ خاىلي من الضوتاء ومصادر االزعاج مع مراعاة عدم تواجد أي
ن
الجلوس ف

ي نفس المكان
ن
ة االمتحان مع المتدرب الممتحن  شخص آخر ف  .خالل فتر

iv.  ن يمنع نت ) أكتر من متصفحو/أو  استخدام شاشتي  ( )مثل استخدام browsersانتر

ن محمول وشخصي أو حاسوب وهاتف محمول ذكي )  ((.Smart Phoneحاسضبي 

v.  .يمنع اإلستعانة بأية مواد تدريبية و/أو أوراق جانبية و/أو أية معينات أخرى 

vi.  ا ألي سبب.  التغيبيمنع  من أمام الكامت 

vii.  .وبات  يمنع تناول أية مأكوالت أو مشر

viii.  ي حال وجود أية إستفسارات/مالحظات/تظلمات
ن
يمنع الحديث و/أو التعليق، وف

من خالل لضم المراقب عىل االمتحان المعهد شر ف مإبدائها ل ميتوجب عليه

مجية المستخدمة  .(Chat) المحادثة/الدردشة الخاص بالتر

ix.  بإختال ف أنواعهاواالجهزية الذكية يمنع إستخدام أجهزة الهواتف المحمولة. 

x.  جلسة التقدم لإلمتحانات ستكون مسجلة. 

: ك خطوات الدخول اىل جلسة االمتحان -ج   ما يىلي

 .عتر المتصفح  https://learnerslead.ibs.edu.jo الدخول اىل موقع المنصة -أ 

ي الخاص اىل صفحة   الذهاب -ب   .باالمتحانالنشاط التدريبر
 الذهاب اىل قسم امتحان الوحدة التدريبية -ج 
 .واالنضمام اىل الجلسة  (BigBlueButton) رابط الخاص بجلسة االمتحانالالدخول اىل  -د 
 .انتظار تعليمات مشر ف المعهد قبل بدايته -ه 
 الذهاب اىل رابط امتحان الوحدة التدريبية، والبدء باإلجابة عىل األسئلة.  -و 

 

ن  عىل يتوجب .5 ن  المتدربي   أيقونة عىل الضغط االمتحان أسئلة كافة إجابة من اإلنتهاء عند الممتحني 

ة االمتحان عىل المراقب المعهد مشر ف وإخطار( Submit)إرسال/   جلسة مغادرة قبل مباشر

 .االمتحان



 

 

 

 
 

 التدريبية  داملعهرباتمج االلكرتواية لتمتاااات إلالتعليمات االرشادية آللية التقدم ل
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ن يتوجب عىل ا .6 ن الممتحني  المدة دون تجاوز االمتحان كافة أسئلة اإلنتهاء من إجابة  مراعاة  لمتدربي 

 
ً
نامج المحددة مسبقا ي لوحدات التر

ي الجدول الزمبن
ن
ي حال تجاوز الوقت المحدد سيتم إعتماد  ف

ن
، وف

 .االجابات كما هي 

ن يمنع ا .7 ن الممتحني  ة دقائق عىل 10من الدخول اىل جلسة التقدم لإلمتحان بعد مرور ) لمتدربي  ( عشر

ن . وسيتم إعتبار نتيجة ا بدء توقيت جلسة االمتحان المعلن ي ذلك االمتحان لمتدربي 
ن
المتأخرين ف

 "غت  مكتمل". 

ي حالة انقطاع/فقدان  .8
ن
نت خالل جلسة التقدم لإلمتحان و/أو قيام المتدرب  االتصالف بشبكة االنتر

بالخروج الغت  مقصود من جلسة التقدم لإلمتحان؛ يتوجب عىل المتدرب الممتحن الدخول لجلسة 

ي هذه الحالة لن يتم ( خمسة 5االمتحان خالل ما ال يتجاوز )
ن
مدة  تعضيضدقائق، وف

االنقطاع/الخروج من مدة جلسة االمتحان وكذلك لن يتم إعتماد أية إجابات سجلت خالل هذه 

ة  ي حالة تجاوز فتر
ن
ة. ولن يتم السمام للمتدرب الممتحن من استكمال جلسة االمتحان ف الفتر

ن تيجة اوسيتم إعتبار ن( خمسة دقائق 5االنقطاع/الخروج  الااا ) ي ذلك االمتحان لمتدربي 
ن
المتأخرين ف

 "غت  مكتمل". 

ام المتدرب الممتحن بكافة حيثيات االرشادات/التعليمات أعاله و/أو تولدت أية  .9 ن ي حالة عدم إلتر
ن
ف

إتخاذ شكوك بوجود محاوالت أو حاالت غش، فيحق لمشر ف المعهد المراقب عىل االمتحان 

ي جلسة  بإنهاء الحاسوباالجراءات الالزمة من خالل قسم 
االمتحان عن المتدرب الممتحن المعبن

 .وسيتم إعتبار نتيجته "غت  مكتمل" وتقديم تقرير تفصيىلي إلدارة المعهد بالواقعة

نامج .11 ن تمن لكافة المت ةمتاح ستكون أية تفصيالت متعلقة بهيكل/توزيااااع نظام عالمات التر دربي 

ي أنشطة التدريبالتعليمات التنظيمية ل ي  متدربر
.  تمالتفاعىلي عن بعد والبر

ً
 توزيعها عليهم مسبقا

ن قبل يوم من موعد االمتحان بتصفح  .11 ن الممتحني   إستخدام لكيفية االرشادي الدليلينصح المتدربي 

ي المنصة
، ألية استفسارات فنية/تقنية. كما يمكنهم اللجوء ألية مساعدة/استفسار آخر لموظفن

ي قسم الحاسوب 
ي و/أو موظفن

  / (962798502006+عىل االرقام )القسم المعبن

نامج. +962792455074)  ( أو من خالل رسالة عىل مجموعة الواتساب الخاصة بالتر
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ACCET 

Chair, Complaint Review Committee 

1722 N Street, NW - Washington, DC 20036 

Tel. : (202) 9551113 

complaint@accet.orgEmail:  

Website: www.accet.org< <
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1. Login to the sitewww.LearnersLead.ibs.edu.jo 

 

 

2. Press to log in 

 
 

3.  Enter your Username and Password in their respective boxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learnerslead.ibs.edu.jo/


4. The Dashboard page shows all the training activities the user assigned to 

 
 

 

 

How to Join a Big Blue Button Session at the platform 

 
 Click on the course name 

 

 

 Entry to the live session for example "Anti-Money Laundering and Terrorism 

Financing" 



 

 

 

 Click “Join session” 

 

 Click the mic button to talk or the headset to listen only 
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