
طالب تسجيل  طلب 

"(IPSAS) العام  القطاع  الدولية في  المحاسبة  مؤهل "معايير 



التاريخ:          /       /    

المعلومات الشخصية:

االسم (الثالثي) (باللغة العربية): .................................................................................................................                    

االسم (الثالثي) (باللغة ا�نجليزية)................................................................................................................

الجنسية: ..........................................................                    مكان وتاريخ الميالد: ...............................................

أنثى                  ذكر  الجنس: 

المؤهالت العلمية (ا�كاديمية والمهنية):

الخبرات العملية:

�ستعمال المجمع فقط

الرقم  موافقة المسؤول    

التوقيع التاريخ:          /       /      

الدرجة العلميةالتخصصسنة الدراسة    من/ الىأسم الجامعة وعنوانها

العنوانالمسمى الوظيفيمدة العمل   من/ الىمكان العمل

طالب تسجيل  طلب 



رقم مركز ا�متحانات
رقم مركز ا�متحانات الرجاء ا�شارة الى خانة واحدة

الوظيفة الحالية
أسم المؤسسة/ الشركة: ..........................................                    المسمى الوظيفي: .................................................

عنوان المؤسسة/ الشركة.......................................................................................................................

رقم الهاتف: .......................................................                    رقم الفاكس: ......................................................

البريد ا�لكتروني: .................................................. 

عنوان ا�قامة الحالي
العنوان:.........................................................................................................................................

رقم الهاتف: .......................................................                    رقم الفاكس: ......................................................

رقم الهاتف النقال: .................................................

التاريخ:          /       /                                 التوقيع: ...........................................................

أصرح بهذا بأن المعلومات المدرجة في هذه االستمارة صحيحة، 

وإذا تمت الموافقة على طلبي للجلوس ل¯متحان في شهر/ سنة 

..........................

وما دمت مسجال لديكم كطالب، أتعهد بأن ألتزم بكافة أنظمة 

وقوانين المجمع المتعلقة بتنظيم شؤون الطلبة والخريجين.

يرجى إرفاق التالي:    1 -  الشهادات العلمية
   2 - شهادات  الخبرة

                                                    3 - صورة شخصية

    4 -  صورة عن جواز السفر ساري المفعول

أرسل الطلب بالبريد أو الفاكس على:
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

(962  - 6  - 5100  900 ) هاتف:   

 (962  - 6  - 5100 فاكس: (901 

ص.ب 922104 عمان 11192 عمان- المملكة ا�ردنية الهاشمية  

Email: iasca.students@iascasociety.org  |  www.iascasociety.org

الرياض (1)

عَمان (5)

مسقط (9)

بيروت (13)

دمشق (17)

الكرك (21)

طولكرم (25)

أربيل (29)

سوهاج (33)

   جدة (2)

القاهرة (6)

نابلس (10)

بيت لحم (14)

بنغازي (18)

جنين (22)

خان يونس (26)

صنعاء (30)

دبي (34)

الخبر (3)

الكويت (7)

ا�سكندرية (11)

طرابلس (15)

بغداد (19)

(23) Àرام ا

تونس (27)

السودان (31)

إربد (35)

المنامة (4)

أبو ظبي (8)

غزة (12)

عدن (16)

الجزائر(20)

الخليل (24)

الدوحة (28)

صاللة (32)

العين (36)

رسوم االشتراك في االمتحانات
(دوالر مريكي) ......................................................

طريقة سداد رسوم االشتراك:
شيك (يدفع المر السادة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين)

العربي  الدولي  المجمع  حساب  على  المبلغ  (يحول  بنكية  حوالة 

للمحاسبين القانونيين)
نقداً

- كامل الرسوم

- دفعات

اسم البنك / بنك االردن - فرع جبل الحسين

BJORJOAX :رقم الحساب بالدوالر 278257000 / سويفت كود

IBAN: JO76BJOR0150000023010278257000




