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ذه ا وإن كنتم قد قمتم به. أم  ترونيلكنا اإليدة على بروني كترنسخ الكاه ن ورة أدوراق المذكالكم لألإرسبر ءاته عراإجتسجيلكم وة يمكنك التسريع من عملي 

 لكم!  وشكراً  التالّية،طوة خ فوراً إلى ة متابعفيرجى الهذا الشأن ة ب علقجديدة مت ات عليمت على تم بعضها  لصوقد ح   مسبقاً،الخطوة 

 

.  الخارجية.رة زا و  التربية،ة را ز)وية في بلدك الجهات المعنن ممصدقة ط بل ومة فقجق مترئوثاون ال أن تك رة والضر ت بليسه ى أنيرجى االنتباه ال 

ال  فض ا أرسلوذا ل . نسيتهالذي تحمل جو البلد أة الموجودة في البلد الذي تقيم فيه حاديا االتاني جمهورية ألمفة الى تصديقها من سفارة باإلضا  (إلخ

   . ةليص ون إرسال النسخ األقكم دنسخاً مصدقة عن وثائ 

 

 . مقبولة  انيةلمة واألليزي نكغتين اإلال اللن ك  أكما  التصديق، ن ودة  عادي خ نسإرسالها ك, يمكن *  جمةة الن عالمائق التي ال تحمل ث وكل ال

 :ن التاليالعنوا علىثائق لورسال اكم امكن ي 
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   سريو بكالوال \  حضيرية ة التالسن للتسجيل في وبة ق المطلالوثائ

 *ف العالمات فقة بكشمروية  ثان ادة التخرج من المرحلة الهش .1

 *ها ال وجود حفي    –جتازة امعية الم  جفصول النوات والص بالسخا الت لعالماف اأو كشى أخر اسية رد ات هادش .2

 - ا هال وجودحفي  – مانيةلة األغتويات اللمس اجتيازهادات ش .3

   ى. خر أات ادو شهأ اإلنكليزية ة غاللفي ت توياجتياز مسهادات ا ش .4

درّ للفرو  المطلوبة  TOEFL, ILETSـ )ك  . ا هفي حال وجود  (،اإلنكليزيةسة باللغة ع الم 

 . فراز السة عن جوخنس .5
 . فراز السوجاس صورة قي رتان شخصيتان بمصو .6
 ل. لب التسجي ارسال طتاريخ ة ب قع وموة  سيرة ذاتية حديث  .7
 ل ة توكي رسال .8

 

 : راست متقدمين لدراسات الملللوبة ق المط ثائالو

   * عالمات ة بكشف الفقرثانوية ممرحلة الة التخرج من الدشها .1

 *  (ماستر \  يوس الورمصدقة التخّرج )بك .2

 *  -دها جوحال و في    –ة زجتامعية الم  االجفصول  الوات  نوخاص بالسالعالمات الأو كشف ى خر ات دراسية أادشه .3

    - ا جودهوحال  في  –مانية لاألة غمستويات الل اجتيازادات هش .4
 ى خر هادات أأو ش اإلنكليزيةة غتويات في اللز مستيادات اجهاش .5

 فر. واز السجعن ة خنس .6
 . لرسال طلب التسجي اخ بتاري قعة ومواتية حديثة  ة ذسير .7
 ا. اني بالدراسة في الم غبته الب سبب رط ح فيها ال والتي يوضّ   الدافع،ة رسال .8

 . احال وجوده توصية في ة رسال .9

 يل. ة توكرسال .10
 فر سز الاس صورة جوا قي خصيتان بمورتان ش ص .11


