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من نحن ؟

ي أذربيجان والدول العربي
 
ـــــةشـــــــــركــــــــــــة معتمدة لدى المنظمة األذربيجانيــة العربيــــة للتعاون ف

ي أذربيجان 
 
ول والمعادن ف وكالء معتمدين لدى جامعة البتر

ة مع كـــــافـــــة الجـــــامعات الحكوميــــــــة والخاصـــــــــــة والهيئات التدريســــــــ ة   ــيلدينا عالقـــــــــــــات مباشر

ــــــــــــائل المناســـــــــــــبة ـــنعتتر الطالب هو محــــــــــور اهتـــــــــــمامنا ونـــــقوم عــــلـــى تــــــــوفــــــــــتر جمــــــــيع الوســـــــــــ
من خالل االستشـــــــــــارات المجانيــــــــة للطـــالب ليحصل الطالب عىل مبتغاه بأفضــــــــل صــــــــــــورة

وتمهيد الطريق له لمستقبل واعد 
ـــةـــوال ننىس هدفنــــــــا الرئيســـــــــي وهو األمــــــــان والراحـــــة للطالب وعائالتهـــــــم فهم بأيدي أمينـــــــــــــــ

ي أذربيجان فهو يضم مجموع
 
ة تواجدهــــم ف ــة فريقنا متخصص بمتابعـــــــــة الطالب أثنــــــــــاء فتر

فيهم يقومون بتقديم يد العون للطالب عىل مدار الساعة    من الموظفير  والموظفات ومشر
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رؤيتنا 

بعد بحوث ودراســـــــــــــــة وتجارب عن دراســــــــــة الطالب 
نا والطالبات خارج بالدهــــــم وبعيدا عن أهاليهم وجد
ة من المشـــــــــــــــــاكل وبدأنا بايجاد الحل ول مجـــموعة كبتر

ي ي
حتاج لها وتأمير  المتطلبات األساسية والثانوية التر

التوتر الطاللب وليس فقط الطالب باإلضافة ألهله ف
ي الســــــنوات الدراســــ

 
ـــــــية المخيم عىل األهالي وخاصة ف

لنا األول له جانب كبتر من محـــــــــــــور أهتـــــــمامنا فعـــــــــــــــــم
ي الوصـــــــــول ال أفض

 
ــــل وخططنا والحمد هللا نجحنا ف

ي تحول بير  الطــــــالب والض
ــــــغوط النتائج والحلول التر

ـــائلناالنفســـــــــية له وألســــــــــــرته ومــا زلنا نطــــــــــــــــــــــــــــور وســـــــــــ
وســــــــــعأبشكلالطــــمئنينةتزرعذكــــــيةحلـــــولونبتكر
أشملنفسيةراحةوتعطي 
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لماذا أصبحنا الخيار األفضل للطالب ؟

أعوام من العمل والتطوير والتنســـيق العالي مع الجامعات والهيئات التدريســـــــية 3خالل 
ي الدول العربية ومع الطالب والطالبات وأشهم حققنا معهم

 
والسفارات األذربيجانية ف

حات ة الدراســـــية وتقديم الحــــــــــــلول والمقتر ي تطوير المستر
 
ة ف ومن خاللهم نجاحات كبتر

 بتقدير كبتر من طالبنا وطالباتنا الذين شــــــــاركن
اهم للطالب و أســـــــــــرهم مما جعلنا نحط 

تهم الحياتية والتعليمية والمتابعة الدؤوبة من فريقنا عىل تلبية كــــــــافة احت ياجاتهم مستر
تناء وتطلعاتهم ومشــــــــاركتهم مناســـــباتهم واإلهتمام بهم وتأمير  زيارات لعــــــــــــــائالتهم واالع 

ي أذربيجان 
 
ات تواجدهم مع أبنائهم ف بهــم فتر

ة تهتم بأدق التفاصـــيل دون التدخل بالخصـــــوصـــــــــي ة وكنا فأصبحنا وهلل الحمد أشه كبتر
ي أذربيجان  

 
الحارس األمير  لهم ويد العون الخفية لدعمهم وعير  أشهم لهم ف
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خدماتنا 
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University admissions
القــبــوالت الجــامعيــــة 

Study visas
التأشيرات الدراسية 

Economy flight bookings

حجوزات طيران اقتصادية 

نقوم بتأمين القبوالت الجامعية من الجامعات مباشرة 

ة ويتم تصديق القبوالت من وزارة الخارجية للحصول على الدعو

حصول نقوم بأعداد الملف وتعبئة االستمارة والتواصل مع السفارة ل

الطالب على التأشيرة براحة وسرعة وعناية فائقة    

ة نقوم بتوفير حجوزات طيران مخفضة للطالب من خالل مجموع

من شركات الطيران الدولية 



خدماتنا 
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Airport pick-ups
االستقبال في المطار 

A car with a guide
سيارة خاصة مع مرشد 

data SIM card

شريحة بيانات 

ل يقوم موظفينا بإستقبال الطالب والطالبات من المطار من خال

فريق العمل من موظفين وموظفات 

ة سيارة خاصة حديثة مع مرشد أو مرشدة يتحدثون اللغة العربي

لتعريف بالبلد وعمل عالقة مع الطالب 

غيغا بايت تمكنهم 5يتم تسليم الطالب شريحة بيانات واتصال  

وصولهم إلى أذربيجان بأهاليهم لحظة من االتصال 

هم يتم نقل الطالب إلى السكن الجامعي أو الخاص ويتم تسليم

كتيب بالتعليمات واالرشادات وإنهاء إجراءت التسجيل  

Transfer to residence
النقل إلى مقر السكن  

يبقى موظفينا على تواصل مع الطالب على مدار الساعه 



خدماتنا 
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Translation of certificates
ترجمة الشهادات 

medical checkup 
الفحص الطبي

immigration Department

ادارة الهجرة 

أو يقوم فريقنا بترجمة الشهادات الثانوية من اللغة العربية

يقها االنكليزية إلى األذربيجانية لدى ترجمان محلف ويتم تصد

ة األوراق الرسمية في إدارالالزمه الستكمال يتم عمل الفحوصات 

الهجرة والجامعة 

يتم زيارة إدارة الهجرة وعمل تسجيل الدخول وإستكمال األوراق

(تصوير خاص باإلقامة ) والصور الشخصية 

راج بطاقة ـة في البنك وإستخ/يتم زيارة البنك وفتح حساب للطالبـ

VISA  أو اكثر حسب العملة المراد فتح الحساب بها

Bank

زيارة البنك 

الفترةيبقى المشرف والمرشد بصحبة الطالب في سيارة خاصة طوال 



خدماتنا 

www.vigovisa.com

University registration
تسجيل الجامعة 

City tour

جولة تعريفية بالمدينة 

Call Centre
فريق الدعم المباشر 

شفى بعد استيالم األوراق من الترجمة والفحوصات الطبية من الم

واألوراق من السكن وإدارة الهجرة يتم الذهاب إلى الجامعة 

إلستكمال التسجيل  

لية جولة تعريفية بمدينة باكو وتسليم كرت المواصالت وشرح ا

التنقل وشراء المسستلزمات إن تطلب األمر 

ى مدار يبقى فريق الدعم المباشر متواصل مع الطالب وعائلته عل

أيام متتالية وبعدها على خط ساخن على مدار الساعة  4

احدة كافة ما تم ذكرة من تكاليف مهما كانت فهي مشمولة بالباقة التي يتم دفعها مره و



الباقات 
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Silver

الفضية 

Golden

الذهبية 

Diamond

الماسية 

أشهر 6تشمل كامل الخدمات المذكورة بالملف المرفق ومع دعم 

للطالب في أذربيجان 

تشمل كامل الخدمات المذكورة بالملف المرفق مع دعم سنة كاملة 

للطالب داخل أذربيجان والحصول على عروض تخفيض  

تشمل كامل الخدمات مع دعم سنه كاملة وتأمين طبي شامل سهولة

ض   الحصول على تأشيرات متعددة والحافظة الذكية وعروض تخفي

1

2

3

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



خدماتنا المميزة للطالب 
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والسكني التقارير الشهرية تشمل المستوى العام في الجامعة وتقارير الطاقم التعليمي

إدارة متكاملة 

فريق استشاري 

الدعم القانوني 

التقارير الشهرية 

خدمة على مدار الساعة 



www.vigovisa.com 00994552958104

أبنائكم أمانة واجبنا المحافظه عليها 


