
LEADERS
TOMORROW’S

                    

صورة عن جواز السفر/ أو الهوية الوطنية. 	

صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر. 	

شهادات أو كشف درجات للمرحلة الثانوية. 	

شهادة الثانوية العامة. 	

السرية الذاتية )اختياري(. 	

شهادة إمتام امتحان اللغة اإلنجليزية من جامعة والية أريزونا. 	

نتائج اختبار اللغة اإلنجليزية )توفل / ايلتس / دوولينجو( )ان وجد(. 	

 نتائج اختبار SAT/ACT )ان وجد(. 	

رسالة من دائرة املوارد البرشية لألب / األم / ويل األمر تثبت الدخل السنوي  	

يف السنة املاضية )منذ ١ يناير حتى ٣١ ديسمرب( بعد خصم الرضائب والضامن 

االجتامعي. يجب أن تتضمن الرسالة جميع املتغريات )عىل سبيل املثال: العالوات، 

حصص الربح، وغريها(. ال تخصم قيمة أي دفعات قروض أو أقساط من قيمة 

الدخل السنوي. ال تُقبل قسيمة الراتب الشهرية فقط.

رسالة رسمية مبعاش األب / األم / ويل األمر )إذا كانوا متقاعدين(. 	

بيان الدخل / الخسارة السنوي لألعامل من محاسب عام معتمد للسنة  	

السابقة إذا كان األب / األم / ويل األمر يعملون لحسابهم الخاص بعد خصم 

الرضائب والنفقات املتعلقة بالعمل.

ث لعقار للعقارات املدرة للدخل لألب / األم / ويل األمر.  	 عقد إيجار ُمحدَّ

إقرار مكتوب بخط اليد يؤكد إجاميل مدخرات األرسة )مبا يف ذلك من  	

ممتلكات لألم / األب / ويل األمر( والفائدة السنوية املتولدة من هذه املمتلكات.

كشف أو بيان القروض أو األقساط، مبا يف ذلك جدول الدفعات وتاريخ  	

االستحقاق.

شهادة التحاق األخوة باملدرسة أو الجامعة تنص بشكل واضح رسوم الدراسة  	

السنوية ورسوم املواصالت للعام السابق. ال تُقبل الفواتري وإيصاالت الدفع.

ث )إذا كانت العائلة تعيش يف الخارج(. 	 عقد إيجار إقامة ُمحدَّ

التقارير الطبية وإيصاالت الدفع الطبية و / أو أقساط التأمني. 	

ث من مكتب التأمينات االجتامعية إلثبات حالة البطالة إذا كان  	 بيان ُمحدَّ

األب / األم / ويل األمر عاطال عن العمل. ميكن تحميل إقرار مكتوب بخط اليد 

عن حالة التوظيف إذا تعذر الحصول عىل بيان رسمي. ال تُقبل النسخ من بطاقة 

الهوية الوطنية الخاصة بهم كإثبات لذلك.

إثبات إجازة غري مدفوعة األجر لألم / األب / ويل األمر. 	

شهادة الطالق )إن وجدت(. 	

شهادة وفاة الوالدين املتوفني )إن وجدت(. 	

صورة عن جواز السفر/ أو الهوية الوطنية. 	

صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر. 	

كشف درجات مرحلة البكالوريوس. 	

شهادة البكالوريوس. 	

السرية الذاتية. 	

شهادة إمتام امتحان اللغة اإلنجليزية من جامعة والية أريزونا. 	

نتائج اختبار اللغة اإلنجليزية )توفل / ايلتس / دوولينجو( )ان وجد(. 	

 نتائج اختبار GRE )ان وجد(. 	

رسالة من دائرة املوارد البرشية لألب / األم / ويل األمر تثبت الدخل السنوي  	

يف السنة املاضية )منذ ١ يناير حتى ٣١ ديسمرب( بعد خصم الرضائب والضامن 

االجتامعي. يجب أن تتضمن الرسالة جميع املتغريات )عىل سبيل املثال: العالوات، 

حصص الربح، وغريها(. ال تخصم قيمة أي دفعات قروض أو أقساط من قيمة 

الدخل السنوي. ال تُقبل قسيمة الراتب الشهرية فقط.

رسالة رسمية مبعاش األب / األم / ويل األمر )إذا كانوا متقاعدين(. 	

بيان الدخل / الخسارة السنوي لألعامل من محاسب عام معتمد للسنة  	

السابقة إذا كان األب / األم / ويل األمر يعملون لحسابهم الخاص بعد خصم 

الرضائب والنفقات املتعلقة بالعمل.

ث لعقار للعقارات املدرة للدخل لألب / األم / ويل األمر.  	 عقد إيجار ُمحدَّ

إقرار مكتوب بخط اليد يؤكد إجاميل مدخرات األرسة )مبا يف ذلك من  	

ممتلكات لألم / األب / ويل األمر( والفائدة السنوية املتولدة من هذه املمتلكات.

كشف أو بيان القروض أو األقساط، مبا يف ذلك جدول الدفعات وتاريخ  	

االستحقاق.

شهادة التحاق األخوة باملدرسة أو الجامعة تنص بشكل واضح رسوم الدراسة  	

السنوية ورسوم املواصالت للعام السابق. ال تُقبل الفواتري وإيصاالت الدفع.

ث )إذا كانت العائلة تعيش يف الخارج(. 	 عقد إيجار إقامة ُمحدَّ

التقارير الطبية وإيصاالت الدفع الطبية و / أو أقساط التأمني. 	

ث من مكتب التأمينات االجتامعية إلثبات حالة البطالة إذا كان  	 بيان ُمحدَّ

األب / األم / ويل األمر عاطال عن العمل. ميكن تحميل إقرار مكتوب بخط اليد 

عن حالة التوظيف إذا تعذر الحصول عىل بيان رسمي. ال تُقبل النسخ من بطاقة 

الهوية الوطنية الخاصة بهم كإثبات لذلك.

إثبات إجازة غري مدفوعة األجر لألم / األب / ويل األمر. 	

شهادة الطالق )إن وجدت(. 	

شهادة وفاة الوالدين املتوفني )إن وجدت(. 	

مرحلة البكالوريوسمرحلة البكالوريوس

وثائق الثبوتية المطلوبة


