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 برنامج المسائيانتساب للطلب 

 ) MABSماجستير(
 

 
 المعلومات الشخصية 
 

 ـلاالسم الكام  :________________________________________________________________ 

 خ الوالدةاريت __________________________: مكان الوالدة :_____________________________ 

 الجنسية : ___________________________________________________________________ 

 الخلوي  ______________________: رضي األ رقم الهاتف :_______________________________ 

 يالبريد االلكترون: ______________________________________________________________ 

 العنوان الحالي:  _______________________________________________________________ 

  أنثى             ذكر                 :الجنس 

 غير ذلك    رملة        أ/رملأ           عزباء / أعزب    متزوجة        / زوج مت  : الحالة االجتماعية     

 األوالد عدد :_________ 

 ؟ما هي وظيفتك الحالية___________________________________________________________ 

 

 المستوى التعليمي 
 

 نوعها الدرجة العلمية الرقم
اسم المدرسة أو المعهد أو 

 الجامعة
 تاريخ التخرج

    دلهاو ما يعأ توجيهي        1

    بكالوريوس       2

    ماجستير        3

 

 

 المعرفة باللغات 
 

    ال     نعم            باللغة االنجليزية ؟ ومعرفة لمامل لديك إه 

 

 ممتاز           دا  جيد ج        جيد          مقبول     

 فهم المحاضرة    

 فهم المكتوب    

 المحادثة    

 

          
 الرجاء
 إلصاق
 صورة

 شخصية

 هنا
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 الحياة الروحية 
 

  ك؟كيف قبلت الرب يسوع كمخلص شخصي ل وضوحوب اذكر باختصار 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 اتك في كنيستك التي انت عضو فيهااذكر طبيعة خدم  _________________________________________ 

 ؟ككم هي سنين عضويتو (ت عضو فيهاالتي ان) اليةما هي كنيستك الح______________________________ 

 ؟ما اسم راعي كنيستك____________________________________________________________ 

 ؟ت بهاالسابقة التي قم الكنسية ما هي الخدمات والخبرات______________________________________ 

  قليال           ال    نعم         ؟      كحولية وأية مواد مخدرة أهل سبق وتعاطيت   

 حيانا  أ          ال    نعم              ؟رجيلةو األأكنت تتعاطى التدخين  نأهل سبق و 

 حيانا  أ          ال    نعم         ؟       و التدخينية مواد كحولية أاليا أهل تتعاطى ح 

 ال   نعم           ؟   العامة واآلداب باألخالقمخلة  و جنايةأ جنحة بأيةن اتهمت هل سبق وأ             

 ذا كان الجواب نعم ؛ اذكرهاإ: _______________________________________________________ 

 

 لوثائق المطلوبةا 

 
 تعبئة الطلب كامل 

  (ستردةغير م  )دنيا  دينارا  أر 5دوالرا  أمريكيا  أو  11رسوم طلب االنتساب وقيمتها 

 بكالوريوس وعن شهادة التوجيهيال ةصورة عن شهادا 

  للشهادتينكشف كامل بالعالمات 

 صورة عن جواز السفر 

 بحجم صورة جواز السفر ة شخصيةصور 

 

 ___________________________ :التوقيع______        __________________ :تاريخ تقديم الطلب            

 

     

 

 

 

 

 

 

 :طلب االنتساب باليد أو بالبريد إلى تسليمالرجاء 

 مؤسسة الدراسات الالهوتية –الهيئة اإلنجيلية الثقافية 

 181241ب  . ص  

  1141 8عمــــــان 

 المملكة األردنية الهاشمية

 admissions@jets.edu: إلكترونًيا للعنوان التالي بإرسالهأو 

 www.jets.edu: موقعنا االلكتروني

 9626+ - 5472021:  الفاكس/    9626+ -5472020: التلفون

 (ستقوم اإلدارة باالتصال بك بعد مراجعة طلبك)

mailto:admissions@jets.edu

