اﺳﺌﻠﺔ اﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ

THE MOST FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS FOR

International Student Services

WHAT ARE THE SERVICES PROVIDED BY THE OFFICE
OF INTERNATIONAL STUDENTS?
1. U.A.E. residence visas (for qualified students)
2. Fees for the required medical examinations
(health and blood test for qualified students)
3. UAE ID obtaining fees(For qualified Students)
4. Air transport tickets (for qualified students)

ما هي خدمات مكتب الطلبة الدوليين؟
تأشــيرات اإلقامــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة1.
)(للطلبــة المؤهليــن
رسوم الفحوص الطبية المطلوبة (اختبار الصحة2.
)وفحص الدم للطلبة المؤهلين
)رسوم استخراج هوية االمارات (للطلبة المؤهلين3.
)تذاكر النقل الجوي والبري (للطلبة المؤهلين4.

MY VISA IS ON MY GUARDIAN, WHAT ARE THE  مــا هــي الشــروط،تأشــيرة إقامتــي علــى ولــي أمــري
CONDITIONS THAT I MUST FULFILL SO THAT I CAN التــي يجــب ان أحققهــا حتــى يمكننــي مــن نقــل إقامتــي
TRANSFER MY RESIDENCE TO THE UNIVERSITY’S
علــى كفالــة جامعــة اإلمــارات؟
SPONSORSHIP?
-

- Be a student at the university and be on
continuous
study

-

- Obtaining administrative approvals

-

- There is no sponsor for the student inside UAE for
the below reasons:
•

Termination of the sponsor’s service.

•

Death of sponsor.

•

أن يكون الطالب بالجامعة و مستمر بالدراسةالحصول على الموافقات اإلدارية:أن ال يوجد كفيل للطالب داخل الدولة لألسباب التالية•إنهاء خدمة الكفيل
•وفاة الكفيل

•حســب قوانيــن اإلقامــة الجديــدة فــي الدولــة أال يكــون
 درهــم4000 راتــب الكفيــل األب أقــل مــن
According to the new residency laws in the
UAE, the salary of the father’s sponsor should •أن تصبــح مهنــة الكفيــل مــن المهــن الغيــر مســموح لهــا
بكفالــة غيرهــا حســب قوانيــن الدولــة
not be less than 4000 dirhams.

The profession of the sponsor becomes a •أن يثبــت الطالــب بكتــاب مختــوم مــن إدارة الجنســية
profession that is not allowed to be guaranteed واإلقامــة بعــدم قــدرة كفيلــة الحالــي مــن تجديــد إقامتــه
by others according to the laws of UAE.
حســب قوانيــن الدولــة ( فــي حــال كان الكفيــل غيــر األب
) أو األم
• The student must prove with a sealed letter
from The Department of Naturalization and
Passports that the current sponsor cannot
: استكمال المستندات المطلوبةrenew his stay according to the laws of the
•شــهادة إنهــاء خدمــة ولــي االمــر أو شــهادة راتــب ولــي
state (in case the sponsor is not the father or
االمــر والتأكــد مــن مغــادرة الكفيــل للدولــة أو فــي حــال
mother).
.وفــاة الكفيــل شــهادة وفــاة الكفيــل
Complete the required documents
• Certificate of termination of the service of •شــهادة تفيــد بعــدم وجــود أقــارب مثــل األخ أو األم
يمكــن للطالــب بتحويــل اإلقامــة عليهــم
the guardian or the salary certificate of the
guardian and ensure that the sponsor leaves •طلب خطي من الطالب للموافقة عل تحويل اإلقامة
the country or in the event of death of the
•صورة جواز سفر الكفيل مع اإلقامة
sponsor the death certificate of the sponsor.
•

-

•

•

A certificate stating that there are no relatives, •إيصال إيداع المبلغ المطلوب الستخراج تأشيرة إقامة
such as a brother or mother, to whom the •إيصــال إيــداع المبلــغ المطلــوب الســتخراج بــدل مغــادرة
student may transfer residence
فــي حــال عــدم ســفر الطالــب
Written request from the student to approve
the transfer of residence

•

Copy of sponsor’s passport with residence

•

Deposit receipt of the amount required to
obtain a residence visa
Deposit receipt of the amount required to
extract a departure allowance in case the
student does not travel

•

2

MY VISA IS ON THE UNIVERSITY AND IT IS ABOUT TO إقامتــي علــى كفالــة الجامعــة وعلــى وشــك االنتهــاء هــل
EXPIRE, WHAT CAN I DO TO RENEW IT?
يمكننــي تجديدهــا؟ وماهــي المســتندات المطلوبــة؟
Please contact the International Student Services
Office with the following documents:
-

-

: مع المستندات التالية،يرجى مراجعة مكتب الطلبة الدوليين

•جواز السفر األصلي للطالب
The original passport of the student
•صورة شخصية للطالب
A personal photo of the student
A certificate from the Department of Admissions •شــهادة لمــن يهمــه األمــر مــن إدارة القبــول والتســجيل بــأن
 مســتمر بالجامعــة/ الطالــب مســجل
and Registration that the student is registered /
continuing at the university
•نتيجة فحص الدم من الطب الوقائي
Blood test result from preventive medicine
•صورة عن البطاقة الصحية سارية المفعول
Copy of valid health insurance card
•صورة عن هوية اإلمارات سارية المفعول
copy of the UAE’s valid identity
receipt for the required amount of residence +
 الرسوم اإلدارية+ •إيصال إيداع المبلغ المطلوب لإلقامة
administrative fees

MY HEALTH INSURANCE IS ABOUT TO EXPIRE, بطاقــة التأميــن الصحــي الخاصــة بــي قاربــت علــى
HOW CAN I RENEW IT TO BE SPONSORED BY THE  هــل يمكــن تجديدهــا بحيــث تكــون تابعــة للجامعــة؟،االنتهــاء
UNIVERSITY?
The university renews the health card annually for تقــوم الجامعــة بتجديــد البطاقــة الصحيــة ســنويا للطلبــة الوافديــن
international students who on continues study and المســتمرين بالدراســة ولديهــم اقامــة علــى كفالــة جامعــة االمارات
have residency on the UAEU sponsorship only.
. فقــط

CAN I RENEW MY PASSPORT THROUGH THE
UNIVERSITY?

هل يمكنني تجديد جواز ي السفر من خالل الجامعة؟

Passport is a personal matter related to the student إن تجديــد جــواز الســفر يعتبــر مســألة شــخصية علــى الطالــب أن
so the university is not authorized, the student have to .يقــوم بهــا بنفســه لذلــك ال تقــدم الجامعــة مثــل هــذه الخدمــة
renew it by himself.

CAN I REQUEST PERMISSION OF VISA FOR MY هــل يمكننــي التقــدم بطلــب الحصــول علــى تصريــح لدعــوة
FAMILY TO ATTEND THE GRADUATION CEREMONY?
أهلــي لحضــور حفــل التخرج؟
The student cannot request such permission because ال يمكــن للطالــب ان يقــدم علــى اي نــوع مــن تأشــيرات الدخــول
the state of the visa they have is not authorized to للدولــة ألفــراد اســرته ألن نــوع إقامتــه ال يؤهلــه لكفالــة احــد فهــي
have such qualification.
تحــت بنــد طالــب وغيــر مصــرح لــه بالعمــل

WHAT ARE THE ADMISSION REQUIREMENTS FOR
APPLYING TO UAEU?

ما هي شروط القبول للتقديم على جامعة اإلمارات ؟

To view the admission requirements, please visit the
following link:

https://www.uaeu.ac.ae/ar/admission/howtoapply.shtm

: لالطالع على شروط القبول يرجى زيارة الرابط التالي

https://www.uaeu.ac.ae/en/admission/howtoapply.
shtml

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN SCHOLARSHIPS
FOR INTERNATIONAL STUDENTS AND SCHOLARSHIPS
FOR STUDENTS OF ARAB COUNTRIES ?
There is no difference between them (Not Citizen
student considered an international student)

ما الفرق بين المنح الدراسية للطلبة الدوليين والمنح
الدراسية لطلبة الدول العربية؟

) ال يوجد فرق بينهم ( أي طالب وافد يعتبر طالب دولي
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WHAT
ARE
THE
SCHOLARSHIPS
FOR
ما هي المنح الدراسية لبرامج البكالوريوس الخاصة
UNDERGRADUATE PROGRAMS FOR INTERNATIONAL
بالطلبة الدوليين؟
STUDENTS?
 جزئيــة ) والشــروط/لالطــاع علــى أنــواع المنــح الدراســية (كاملــة
To view the types of scholarships (full / partial),
conditions and how to apply, please see the following
links:
https://www.uaeu.ac.ae/en/admission/undergraduatescholarships-for-inter national-students.shtml

Future Teacher Program Scholarship
https://www.uaeu.ac.ae/en/admission/future-teacher-programscholarship.shtml

WHAT ARE THE SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADUATE
PROGRAMS FOR INTERNATIONAL STUDENTS?
For inquiries and contacts:
Mr. Mohamed Mostafa
Office phone: +971 3 713 4478
Mobile phone: 0507210757, and it can communicate
via WhatsApp

: وكيفيــة التقديــم يرجــى االطــاع علــى الروابــط التاليــة

https://www.uaeu.ac.ae/ar/admission/undergraduate-scholar�
  
ships-for-international-students.shtml

منحة برنامج معلم المستقبل
https://www.uaeu.ac.ae/ar/admission/future-teacher-pro�
gram-scholarship.shtml

ما هي المنح الدراسية لبرامج الدراسات العليا الخاصة

بالطلبة الدوليين؟

: لالستفسار والتواصل
 محمد مصطفى/ األستاذ
+971 3 713 4478 : هاتف المكتب
 كمــا تتوفــر فيــه خاصيــة، 0507210757 : الهاتــف المحمــول
التواصــل عبــر تطبيــق الواتســاب
m_ezzat@uaeu.ac.ae : البريد االلكتروني

Email: m_ezzat@uaeu.ac.ae

IS THERE A SPECIAL HOSTEL FOR THE INTERNATIONAL
هل هناك سكن خاص للطلبة الدوليين؟
STUDENTS?
 هنــاك ســكن خــاص بالطلبــة الدولييــن والــذي يكــون مفتــوح،نعــم
Yes, there is a special hostel for the international
students and it is opened 24 hours/7 days.

IS THE SCHOLARSHIP INCLUDE THE HOUSING FEES?
No, the scholarship is covered the tuition fees only.

. أيــام7 /  ســاعة24

هل المنحة تشمل رسوم السكن؟
 المنحــة تشــمل فقــط الرســوم الدراســية وال تشــمل رســوم،ال
.أخــرى

I HAVE GRADUATED FROM THE UNIVERSITY FROM  كيــف يمكنني.لقــد تخرجــت مــن الجامعــة منــذ عدة ســنوات
COUPLE OF YEARS AGO, HOW CAN I CONTACT
التواصــل مــع جامعتي بعــد تخرجي؟
THEM AFTER GRADUATION?
You can contact with the career center and Alumni
Affairs at the University
Phone: +971 3 713 5408, 6044, 6025, 4375
Email: alumni@uaeu.ac.ae
Official Working Hours: 07:30 am -15:00 pm from
Sunday to Thursday

.التواصل مع مركز التوظيف وشؤون الخريجين في الجامعة
+971 3 713 6044 ,5408 ,4375 ,6025 : هاتف
alumni@uaeu.ac.ae :البريد االلكتروني
 م15:00 -  ص07:30 : ساعات العمل الرسمية
من األحد إلى الخميس
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HOW CAN I CONTACT THE INTERNATIONAL كيــف يمكننــي التواصــل مــع مكتــب خدمــات الطلبــة
STUDENTS OFFICE ?
الدولييــن ؟
Office Tel: +971 3 713 6693

+971 3 713 6693: هاتف المكتب

Official Working Hours: 07:30 am -07:00 pm
from Sunday to Thursday

 م03:00 -  ص07:30 : ساعات العمل الرسمية
من يوم األحد إلى الخميس

Call Center Tel: 800UAEU
Official Working Hours: 07:30 am -03:00 pm
from Sunday to Thursday
Web page: https://www.uaeu.ac.ae/en/student_services/iso/

800UAEU : هاتف مركز االتصال
 م07:00 -  ص07:30 : ساعات العمل الرسمية
من يوم األحد إلى الخميس
/https://www.uaeu.ac.ae/ar/student_services/iso :

اﺳﺌﻠﺔ اﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ

THE MOST FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS FOR

International Student Services

الموقع االلكتروني

