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من نحن ؟
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة معتمدة لدى المنظمة األذربيجانيــة العربيـ ــة للتعاون يف أذربيجان والدول العربي ـ ــة
وكالء معتمدين لدى جامعة ر
البتول والمعادن يف أذربيجان
لدينا عالقـ ـ ـ ـ ـ ــات ر
مباشة مع ك ـ ــافـ ــة الج ـ ــامعات الحكوميـ ـ ـ ــة والخاص ـ ـ ـ ــة والهيئات التدريس ـ ـ ـ ــية
نعتت الطالب هو محـ ـ ـ ــور اهتـ ـ ـ ـ ــمامنا ون ـ ــقوم ع ـ ـل ــى تـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ رـت جم ـ ـ ــيع الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل المناس ـ ـ ـ ـ ــبة
ر
من خالل االستش ـ ـ ـ ــارات المجانيـ ـ ـ ــة للط ــالب ليحصل الطالب عىل مبتغاه بأفضـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ـ ــورة
وتمهيد الطريق له لمستقبل واعد
وال ننىس هدفنـ ـ ـ ــا الرئيسـ ـ ـ ــي وهو األمـ ـ ـ ــان والراح ـ ــة للطالب وعائالته ـ ـ ــم فهم بأيدي أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فريقنا متخصص بمتابع ـ ـ ـ ــة الطالب أثن ـ ـ ـ ــاء ر
فتة تواجدهـ ــم يف أذربيجان فهو يضم مجموعــة
الموظفي والموظفات ر
ومشفيهم يقومون بتقديم يد العون للطالب عىل مدار الساعة
من
ر
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رؤيتنا
بعد بحوث ودراسـ ـ ـ ـ ـ ــة وتجارب عن دراسـ ـ ـ ــة الطالب
والطالبات خارج بالدهـ ـ ــم وبعيدا عن أهاليهم وجدنا
كبتة من المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل وبدأنا بايجاد الحلول
مج ــموعة ر
ر
الت يحتاج لها
ر
وتأمي المتطلبات األساسية والثانوية ي
الطاللب وليس فقط الطالب باإلضافة ألهله فالتوتر
األهال وخاصة يف السـ ـ ــنوات الدراس ـ ـ ـ ــية
المخيم عىل
ي
كبت من مح ـ ـ ـ ـ ــور أهت ـ ـ ــمامنا فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــملنا
األول له جانب ر
وخططنا والحمد هللا نجحنا يف الوصـ ـ ـ ــول ال أفضـ ــل
ر
الت تحول ربي الطـ ـ ــالب والضـ ـ ــغوط
النتائج والحلول ي
النفسـ ـ ـ ــية له وألس ـ ـ ـ ــرته ومــا زلنا نطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور وس ـ ـ ـ ـ ــائلنا
ونبتكر حل ـ ــول ذك ـ ــية تزرع الطـ ــمئنينة بشكل أوسـ ـ ـ ــع
وتعط راحة نفسية أشمل
ي
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لماذا أصبحنا الخيار األفضل للطالب ؟
العال مع الجامعات والهيئات التدريس ـ ـ ــية
خالل  3أعوام من العمل والتطوير والتنس ــيق
ي
والسفارات األذربيجانية يف الدول العربية ومع الطالب والطالبات وأشهم حققنا معهم
ر
والمقتحات
المستة الدراس ـ ــية وتقديم الحـ ـ ـ ـ ــلول
كبتة يف تطوير
ر
ومن خاللهم نجاحات ر
كبت من طالبنا وطالباتنا الذين ش ـ ـ ــاركناهم
للطالب و أسـ ـ ـ ـ ــرهم مما جعلنا نحط بتقدير ر
مستتهم الحياتية والتعليمية والمتابعة الدؤوبة من فريقنا عىل تلبية ك ـ ـ ــافة احتياجاتهم
ر
وتأمي زيارات لعـ ـ ـ ـ ـ ــائالتهم واالعتناء
وتطلعاتهم ومش ـ ـ ــاركتهم مناس ـ ــباتهم واإلهتمام بهم
ر
بهــم ر
فتات تواجدهم مع أبنائهم يف أذربيجان
كبتة تهتم بأدق التفاص ــيل دون التدخل بالخص ـ ــوص ـ ـ ــية وكنا
فأصبحنا وهلل الحمد أشه ر
وعي أشهم لهم يف أذربيجان
الحارس
األمي لهم ويد العون الخفية لدعمهم ر
ر
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خدماتنا
University admissions
القــبــوالت الجــامعيــــة

Study visas
التأشيرات الدراسية

Economy flight bookings
حجوزات طيران اقتصادية

نقوم بتأمين القبوالت الجامعية من الجامعات مباشرة
ويتم تصديق القبوالت من وزارة الخارجية للحصول على الدعوة

نقوم بأعداد الملف وتعبئة االستمارة والتواصل مع السفارة لحصول
الطالب على التأشيرة براحة وسرعة وعناية فائقة

نقوم بتوفير حجوزات طيران مخفضة للطالب من خالل مجموعة
من شركات الطيران الدولية
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خدماتنا
Airport pick-ups
االستقبال في المطار

يقوم موظفينا بإستقبال الطالب والطالبات من المطار من خالل
فريق العمل من موظفين وموظفات

A car with a guide
سيارة خاصة مع مرشد

سيارة خاصة حديثة مع مرشد أو مرشدة يتحدثون اللغة العربية
لتعريف بالبلد وعمل عالقة مع الطالب

data SIM card
شريحة بيانات
Transfer to residence
النقل إلى مقر السكن

يتم تسليم الطالب شريحة بيانات واتصال  5غيغا بايت تمكنهم
من االتصال بأهاليهم لحظة وصولهم إلى أذربيجان

يتم نقل الطالب إلى السكن الجامعي أو الخاص ويتم تسليمهم
كتيب بالتعليمات واالرشادات وإنهاء إجراءت التسجيل

يبقى موظفينا على تواصل مع الطالب على مدار الساعه
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خدماتنا
Translation of certificates
ترجمة الشهادات

يقوم فريقنا بترجمة الشهادات الثانوية من اللغة العربية أو
االنكليزية إلى األذربيجانية لدى ترجمان محلف ويتم تصديقها

medical checkup
الفحص الطبي

يتم عمل الفحوصات الالزمه الستكمال األوراق الرسمية في إدارة
الهجرة والجامعة

immigration Department
ادارة الهجرة

يتم زيارة إدارة الهجرة وعمل تسجيل الدخول وإستكمال األوراق
والصور الشخصية ( تصوير خاص باإلقامة )

Bank
زيارة البنك

يتم زيارة البنك وفتح حساب للطالبـ/ـة في البنك وإستخراج بطاقة
 VISAأو اكثر حسب العملة المراد فتح الحساب بها

يبقى المشرف والمرشد بصحبة الطالب في سيارة خاصة طوال الفترة
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خدماتنا
University registration
تسجيل الجامعة

بعد استيالم األوراق من الترجمة والفحوصات الطبية من المشفى
واألوراق من السكن وإدارة الهجرة يتم الذهاب إلى الجامعة
إلستكمال التسجيل

City tour
جولة تعريفية بالمدينة

جولة تعريفية بمدينة باكو وتسليم كرت المواصالت وشرح الية
التنقل وشراء المسستلزمات إن تطلب األمر

Call Centre
فريق الدعم المباشر

يبقى فريق الدعم المباشر متواصل مع الطالب وعائلته على مدار
 4أيام متتالية وبعدها على خط ساخن على مدار الساعة

كافة ما تم ذكرة من تكاليف مهما كانت فهي مشمولة بالباقة التي يتم دفعها مره واحدة
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الباقات
Silver
الفضية

1

تشمل كامل الخدمات المذكورة بالملف المرفق ومع دعم  6أشهر
للطالب في أذربيجان

Golden
الذهبية

2

تشمل كامل الخدمات المذكورة بالملف المرفق مع دعم سنة كاملة
للطالب داخل أذربيجان والحصول على عروض تخفيض

Diamond
الماسية

3

تشمل كامل الخدمات مع دعم سنه كاملة وتأمين طبي شامل سهولة
الحصول على تأشيرات متعددة والحافظة الذكية وعروض تخفيض

يتعامل فريقنا مع كل الباقات بمستوى واحد دون أي تميز وبكفاءة عالية

www.vigovisa.com

خدماتنا المميزة للطالب

فريق استشاري

التقارير الشهرية

إدارة متكاملة

خدمة على مدار الساعة

التقارير الشهرية تشمل المستوى العام في الجامعة وتقارير الطاقم التعليمي والسكني

الدعم القانوني
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أبنائكم أمانة واجبنا المحافظه عليها

00994552958104
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