ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
.A

ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ :ﻧُﻮﻓّﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﻚ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺃﻧﺖ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻚ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
(1
(2
(3
(4

ﺍﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺗﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﻗﻢ  WESﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
ﻳُﻘَﺪّﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ/ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻣُﻔﻮّﺽ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻚ.
ﺍﻃﺒﻊ ﻧُﺴَﺦ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﺍﻟﺮﺟﺎء ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻣﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺭﻗﻢ  WESﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ

ﺍﻟﻠﻘﺐ /ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺇﻥ ﻭُﺟِﺪ(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ )ﻳﻮﻡ/ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ(

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺇﻥ ﻭُﺟِﺪﺕ(

ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺇﻥ ﻭُﺟِﺪﺕ(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻣﻦ_____________ ﺇﻟﻰ______________
)ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ(
)ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ(
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺭﻗﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺭﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤُﺮﺳِﻠﺔ )ﺇﻥ ﻭُﺟِﺪ(

ﺃُﺧَﻮﱢﻝ ﺃﻧﺎ ﺇﻟﻰ  (WES) World Education Servicesﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ:

 .Bﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ :ﻳُﻄﺎﻟِﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﻤﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺤﺼﻮﻝ  World Education Servicesﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﻪ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﻮَﺿﱢﺢ ﺳﺠﻼﺗﻪ /ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ /ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.
 (1ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺘﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ /ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.
 (2ﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﻟﺴﺠﻞ )ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ( ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺮﻭﻑ.
 (3ﺿﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﻚ ﻭﺍﻟﺨﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻈﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﻭﺃﺭﺳﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﺇﻟﻰ .World Education Services

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:

ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ) :ﺇﻥ ﻭُﺟِﺪﺕ(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ) :ﺷﻬﺮ/ﻋﺎﻡ(

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ) :ﺍﻟﺮﺟﺎء ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﺄﺣﺮﻑ ﻭﺍﺿﺤﺔ(

ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ:

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ:

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ:
ﻧﻌﻢ .ﺳﺠﻼﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ.
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻓﻘﻂ :ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ  WESﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮﯾﺪ:
______________ WES Reference No.
WES Global Documentation Centre
PO BOX 2008 STN MAIN
Newmarket ON, L3Y0G5
Canada

ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ :
_____________ WES Reference No.
WES Global Documentation Centre
14 – 145 Industrial Pkwy South
Aurora ON, L4G 3V5
Canada
01/2022

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات:
استخدام قائمة المراجعة هذه بصفة ارشادية لضمان استيفاء الملف لمتطلبات المؤسسة العالمية للخدمات
التعليمية WES .سوف يتاخر تقييم وثائقك ما لم يتم استلامها حسب المتطلبات المحددة .الرجاء

تذكر أن:
تتبع بدقة المستندات المطلوبة الخاصة بالدولة التي تلقيت فيها تعليمك.
><www.wes.org/required/
استخدم نموذج طلب السجلات الاكاديمية )اختياري( ”.“Academic Request Form
><www.wes.org/required/International_Transcript_Request.pdf

قبل أن ترسل مستنداتك:
تأكد من اكتمال كشوفات الدرجات الخاصة بك .كشوفات الدرجات يجب ان تحوي :كل المواد التي تمت
دراستها ،كل الدرجات التي حصلت عليها لكل مادة ،و لكل سنة من سنوات الدراسة في البرنامج.
تأكد من صحة أملاء اسمك على سجلاتك الاكاديمية .التقييم الصادر عن المؤسسة العالمية للخدمات
التعليمية  WESسوف يظهر الاسم و تاريخ الميلاد كما هو ظاهر على السجلات الاكاديمية.
تأكد من ان جميع الوثائق المرسلة الى  WESواضحة و مقروءة.

عند ارسال المستندات:
تأكد من أن رقم المرجعي ل  WESالخاص بك مذكور على جميع المغلفات المرسلة الينا.
تأكد من أن سجلاتك الاكاديمية قد وضعت في مغلف مختوم و موقع على طرف اغلاقه من قبل المؤسسة
التي اصدرت الوثائق.
قم بارسال الوثائق الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعترف بها فقط .المؤسسة العالمية للخدمات
التعليمية  WESلا تقوم بتقييم المؤهلات التدريبية أو المهنية.

رجاءً لا ترسل:
اﻟﻧﺳﺦ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣن اﻟﺳﺟﻼت اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ .
ً
اﻻﺻﻠﯾﺔ .
وﺛﺎﺋﻘك
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ او ﺷﮭﺎدات اﻟﺧﺑرة.

wes.org

