معهد الدراسات املصرفية
الرقـــم 608/380 :
التاريخ 2020/12/20 :

السادة احملرتمني
حتية طيبة وبعد ،،،

يسرنا إعالمكم بفتح باب القبول يف برنامج املاجستري يف التمويل و املصارف للفصل الثاني من العام
الدراسي  2021/2020لالستمرار يف مسرية التأهيل االكادميي للكوادر العاملة يف مؤسسات القطاع املصريف واملالي
واجلهات االخرى املهتمة  ،ولتكون نقطة انطالق للتطور والتميز الوظيفي و املهين مستقبال .
حيث يعقد الربنامج منذ توقيع االتفاقية مع اجلامعة األردنية عام  2003وقد جتاوز عدد خرجيي الربنامج
( )240خريج .
وعليه  ،نرجو التكرم بااليعاز ملن يلزم بتعميم القبول يف برنامج املاجستري على موظفي مؤسستكم املوقرة،
وترشيح من ترونه مناسباً سواء على نفقة املؤسسة أو نفقة املرشح اخلاصة لاللتحاق بالربنامج حيث يتضمن
الربنامج دراسة ( )11مساقا بامجالي ( )33ساعة معتمدة ضمن مسار االمتحان الشامل  ،علماً بان رسوم الساعة
الدراسية املعتمدة يف الربنامج تبلغ ( )150دينار .
كما نرجو من مرشحيكم مراجعة قسم الشؤون األكادميية واملكتبة يف املعهد إلستكمال اجراءات القبول
حسب الشروط املرفقة وتعبئة طلبات االلتحاق وتسليم الوثائق املطلوبة .علما بان آخر موعد الستقبال كتب
الرتشيح وطلبات االلتحاق سيكون يوم اخلميس املوافق .2021/1/28
ولالستفسـار عن الربنامج وشروط القبول والوثائق املطلوبة يرجى مراجعة قسم الشؤون األكادميية واملكتبة يف املعهد هاتف ( )5536395فاكس
( )5532199والربيد االلكرتوني  Master@ibs-jordan.edu.joأو زيارة املوقع االلكرتوني للمعهد .www.ibs.edu.jo

وختاماً  ،فنحن إذ نثمن لكم جهودكم اخلرية وتواصلكم الدائم مع معهدكم  ،لنرجو أن تنال مساعي املعهد
دعمكم من خالل مشاركتكم الفاعلة يف مجيع االنشطة اليت يعقدها  ،استمراراً يف تعزيز مهارات كوادر جهازنا
املصريف واملالي.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
معهد الدراسات املصرفية
قسم الشؤون األكادميية واملكتبة
مرفق :

*الوثائق املطلوبة.

معهد الدراسات املصرفية
عمالً بقرارات وتعليمات كل من وزارة التعليم العالي واجلامعة االردنية املعمول بها حالياً (علماً بانها قابلة للتعديل يف اي وقت).
الوثائـــق املطلوبــــة  :يشرتط يف الوثائق املطلوبة ان تكون مصدقة حسب األصول ( الوثائق غري مسرتدة) وهي:

 .1صورة مصدقة عن كشف شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) أو مايعادهلا.
 .2صورة مصدقة عن املصدقة اجلامعية األوىل (البكالوريوس)
 .3صورة مصدقة عن كشوف عالمات السنوات الدراسية يف البكالوريوس ومبا يظهر أن مجيع مراحل دراسة املتقدم
كانت باالنتظام.
 .4نظام عالمات اجلامعة اليت درس فيها الطالب خلرجيي اجلامعات يري األردنية.
 .5معادلة الشهادات اجلامعية (ملختلف املراحل) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف األردن  ،وذلك للشهادات الصادرة
عن اجلامعات األجنبية  ،وكذلك لتلك الصادرة عن اجلامعات العربية الرمسية ملن التحق بها بعد تاريخ .2001/7/16
 .6وثيقة تبني حصول الطالب على عالمة امتحان اللغة االجنليزية اليت تؤهله للتقدم.
 املدة الزمنية لصالحية أي امتحان لغة هي سنتان فقط من تاريخ تقديم االمتحان وذلك حبسب قرار جملس التعليمالعالي رقم ( )2012/143تاريخ .2012/1/5
 عالمات امتحانات اللغة االجنليزية العاملية املعتمدة حبسب قرار وزارة التعليم العالي :االمتحان املكافىء
مركز اللغات يف
اجلامعة االردنية

 Councilاألردن فقط وجيب املصادقة على النتيجة
من مركز اللغات يف اجلامعة األردنية

على النتيجة من مركز اللغات يف اجلامعة األردنية
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 جيوز للطالب دراسة برنامج تأهيلي يف اللغة االجنليزية يف اجلامعة األردنية بواقع ( )6ساعات معتمدة وذلك يف حالاخفاقه يف امتحان مستوى اللغة االجنليزية املكافىء لالمتحانات العاملية.
 .7ثــالث صــور شخصيــة حديثه.
 .8صورة مصدقة عن شهادة الوالدة و عليها الرقم الوطين.
 .9صورة عن هوية األحوال املدنية مصدقة من دائرة االحوال املدنية واجلوازات العامة .
 .10صورة عن جواز السفر .
 .11صورة عن دفرت خدمة العلم بالنسبة لالردنيني الذكور من مواليد عام  1989وما تاله.
 .12كتاب ترشيح املؤسسة املوفدة بعدم املمانعة لإللتحاق بالدراسة يف الربنامج ونفقة الدراسة .
 .13كتاب عدم ممانعة من امللحقية الثقافية التابعة لبلد املتقدم (الطلبة يري االردنيني)..
 .14رسوم تقديم طلب االلتحاق بقيمة ( )20عشرون ديناراً للطلبة االردنيني و ( )$ 150مائة ومخسني دوالر امريكي للطلبة
يري االردنيني (يري مسرتدة) .
 .15كتاب من سفارة املتقدم تثبت االعرتاف يف اجلامعة اليت درس بها الطالب (الطلبة يري االردنيني).
مالحظة للطلبة يري االردنيني  :تصديق االوراق من بلد الطالب من اخلارجية والتعليم العالي يف بلده ومن ثم السفارة االردنية
يف بلده  ،ومن االردن من وزارة اخلارجية جببل عمان (القدمية) ومن ثم وزارة الرتبية والتعليم االردنية بالعبدلي قسم تصديق
الشهادات لتصديق شهادة الثانوية العامة عدد ( )2ومن ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية تصديق ومعادلة للشهادة
(صورة طبق االصل من الشهادة  +صورة طبق االصل من كشف الدرجات ) واحضار كتاب معادلة اذا كانت الشهادة حباجة
للمعادلة.
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رسوم الربنامج :
الرقم

البنــــــــد

1

رسم تقديم طلب التحاق (مرة واحد) عند تقديم الطلب
رسم القبول (مرة واحدة)
رسم الساعة املعتمدة
رسم استخدام املكتبة واحلاسوب (مرة واحدة)
رسوم لفصل التقدم لالمتحان الشامل
مصدقة (باللغة العربية)
كشف عالمات خريج (باللغة العربية)
مصدقة (باللغة االجنليزية)
كشف عالمات خريج (باللغة االجنليزية)
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الطلبــــــة
يري االردنيني
االردنيني
بالدينار االردني بالدوالر االمريكي
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