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المقدمة

تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم 
مجموعة من الخدمات للطلبة المبتعثين 
للدراسة خارج دولة اإلمارات من أجل دعم 

مسيرتهم الدراسية ومساعدتهم في 
التحصيل العلمي، حيث يتم الحصول على 

بعض هذه الخدمات من خالل نظام الخدمات 
، في حين تعتبر E-Servicesاإللكترونية 

الخدمات األخرى خدمات تلقائية يحصل عليها 
الطالب المبتعث ضمن إطارها الزمني المحدد 

من قبل الوزارة في حال انطباق شروط 
.  الحصول عليها

يشمل القسم األول من هذا الدليل على 
E-Servicesتعريف نظام الخدمات اإللكترونية 

ووصف لكافة الخدمات التي يمكن للطالب 
المبتعث الحصول عليها من خالل هذا النظام 

وموعد التقديم على كل منها وشروطها 
زمة والمستندات المطلوبة والمدة الزمنية الال
الً إلنجازها، فيما يشمل القسم الثاني تفصي

للخدمات التلقائية وموعد وشروط الحصول 
على كل منها، ويتم تحديث هذا الدليل 

بشكل دوري ليشمل كافة التحديثات التي
.تطرأ على جميع الخدمات

moe.gov.ae
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:الــقســم األول
اإللكترونيةنظام الخدمات

E-Services

تعريفيةنبذة

إلكترونينظامهوE-servicesااللكترونيةالخدماتنظام
منالخارج،فيالمبتعثينالطلبةخدمةإنشائهمنالهدف

وتسهيلاإللكترونية،الخدماتمنالعديدتقديمخالل
النظامهذايشملحيثوالجهد،الوقتوتوفيراإلجراءات

عليهاالتقديمللطلبةيمكنالتيالخدماتمنالعديد
منتخرجهموحتىالدراسيةالمنحةعلىحصولهمبمجرد

.جامعاتهم

النظامأهداف

تقدمهاالتيالخدماتعلىالطالبحصولتسهيل•
بشكلالتكنولوجياوعلومالتعليموملحقياتالوزارة

منهماأيلمراجعةالحاجةدونمنإلكتروني
جميعبينالربطلوجودالطلباتتنفيذفيالسرعة•

والملحقيةالوزارةثمبالطالببدءًاالعالقة،ذاتالجهات
النظامطريقعنإلكترونيبشكلالطالبمعالتواصل•

اإللكترونيوالبريد
هامناالنتهاءوتاريخحالتهاومعرفةآليًاالطلباتمتابعة•

الخدماتأنواع

الطالب،حالةحسبمجموعاتثالثةإلىالخدماتتنقسم
الخدماتمنمجموعةتقدموالتعليمالتربيةوزارةأنحيث

علىوتوقيعهمباشرةالمنحقرارصدوربعدالجديدللطالب
المستمرالطالبعليهايقدمأخرىوخدماتالبعثة،إقرار
الخريجينبالطلبةخاصةوخدماتلها،الحاجةحالةفي
.تاليًاتفصيلهسيردكما
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دمعمراعاةمعالدراسيةالبعثاتبرنامجفيترحيبيةكباقةالجديدللطالبالتاليةالخدماتتمنح
حسبالجامعةفيالدراسةبدءتاريخمناألكثرعلىأسبوعينقبلالدراسةبلدإلىالطالبسفر

.الجامعيالقبولرسالةعلىبناءًالدراسيةالبعثةقرارفيالمحددالتاريخ

للطلبة المستجدين" حيّاك"خدمات : أوال

مخصصات السفرخدمة بدل

السفروقبلالدراسيةالبعثةإقرارتوقيعبعدالخدمةهذهعلىالتقديمالجديدالطالبعلىيجب
إيداعيتمالخدمةعلىالموافقةحالةوفيالسفر،إجراءاتإتمامفيلمساعدتهالدراسةبلدإلى

صرفالخدمةهذهطريقعنيتم.اإلماراتدولةفيالبنكيحسابهفيالمخصصالمبلغ
:التاليةالمخصصات

تاريخفي%50وهيالمتبقيةبالنسبةالراتبباقيصرفويتملالبتعاث،األولالشهرراتبمن50%•
طريقعنبالدراسةالتحاقهعلىالتأكيدبعدالدراسةبلدفيالطالبلتواجداألولالشهرمن25

."بالدراسةااللتحاقبدايةتأكيد"خدمةعلىالتقديم
يلتفعإلىباإلضافةالسفر،قبلالوزارةعقدخاللمنالمبتعثللطالبالصحيالتأمينتفعيل•

بدايةتأكيد"خدمةعلىالتقديمطريقالدراسةبلدإلىوصولهعقبللطالبالصحيالتأمين
."بالدراسةااللتحاق

.درهم6000بقيمةدراسيةلوازمبدل•
.درهم6000بقيمةسفراستعدادبدل•
.االبتعاثدولةحسبسفرتذكرةبدل•

التقديمموعد

تميأنعلىالدراسية،البعثةإقراروتوقيعالجديدللطالبالدراسيةالبعثةتفعيلإجراءاتخالل
عنتزيدوالعملأيام(10)عشرةعنتقلالبمدةالدراسةلبلدالسفرقبلالخدمةعلىالتقديم
.عمليوم(20)عشرين
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التقديمشروط

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.(اإللكترونيالبريدطريقعنإرسالهيتم)الدراسيةالبعثةإقرارتوقيع•
.(اإللكترونيالبريدطريقعنإرسالهيتم)األولىالدراسيةالسنةمخصصاتتعهدتوقيع•

المطلوبةالمستندات

IBANالـرقمويشملاإلماراتدولةداخلالبنكيالطالبحساببتفاصيلبنكيةرسالة•
.بالحسابالخاص

.الطالبسفرجوازمننسخة•
.الدخولتأشيرةمننسخة•
.(اإللكترونيالبريدطريقعنإرسالهيتم)األولىالسنةمخصصاتتعهدمنموقعةنسخة•

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعملأيام(10)عشرة

خدمة حجز الفندق والمواصالت

علىالحصولطلبعلىالتقديمأخرىإلىدولةمنبعثتهالمحولالطالبأوالجديدللطالبيمكن
ويتماإلقامة،محلأوالفندقإلىالمطارمنمواصالتوخدمةاالبتعاثبلدفيفندقيةإقامة

مرةألولالبعثةطالبوصولتاريخمنليالستعنيزيدالبماالفندقيةاإلقامةنفقاتتغطية
فينجومأربعأقصىبحدفندقفيبالوزارةالمتبعالحجزنظاموفقوذلكإليهاالمبتعثللبلد
.الحاجةعندفقطعليهاالتقديمويتمإلزاميةغيرالخدمةهذهبأنعلمًاالدراسة،مدينةنفس

تميأنعلىالدراسية،البعثةإقراروتوقيعالجديدللطالبالدراسيةالبعثةتفعيلإجراءاتخالل
عنتزيدوالعملأيام(10)عشرةعنتقلالبمدةالدراسةلبلدالسفرقبلالخدمةعلىالتقديم
.عمليوم(20)عشرين

التقديمموعد
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التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
بالطالفيهايصلالتياألولىالمرةفيفقطالجددللطلبةالدراسيةالبعثةإقرارتوقيع•

.الدراسةلبلد
.االبتعاثبلدفيالدراسةبدايةتاريخمنأسبوعينأقصىبحدالحجزمدةبدايةتكونأن•
.الدراسةفيهايتمالتيللمدينةمطارأقربإلىالسفر/الطيرانحجزيتمأن•

.الطالبسفرجوازمننسخة•
.الدخولتأشيرةمننسخة•

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعملأيام(7)سبعة

خدمة تأكيد بداية االلتحاق بالدراسة

كيدلتأالدراسةبلدإلىوصولهعندالخدمةهذهعلىالتقديمالجديدالمبتعثالطالبعلىيتعين
لبالطاوحصولاالبتعاثبلدفيالصحيالتأمينخدمةتفعيللضمانوذلكالجامعةفيتسجيله

ىإلوإضافتهإليهالمبتعثالبلدفيالدراسةبدءعقبوالخدماتالماليةالمخصصاتكافةعلى
االبتعاثلبلدوصولأولعندفقطواحدةمرةالخدمةهذهعلىالتقديميتمحيثالرواتب،نظام

.الجددللطلبة

ويوصىالدراسة،بدءيؤكدبماالجامعةفيوالتسجيلالدراسةلبلدالطالبوصولفور
ويتمألهميتها،نظرًاالدراسةلبلدالوصولعندوقتأسرعفيالخدمةهذهعلىبالتقديم

ةالبطاقإرسالويتمالخدمة،علىالتقديممنعمليومينخاللالصحيالتأمينبطاقةإصدار
.الوزارةفيالرسميااللكترونيالبريدخاللمنللطالباإللكترونيةالصحية

موعد التقديم



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  8 ة صفح

التقديمشروط

.الجامعةفيوالتسجيلالدراسةبلدإلىالجديدالمبتعثالطالبوصول

المطلوبةالمستندات

.الجامعةفيالتسجيلرسالة•
.الدراسةبلدإلىالدخولختمعنصورة•

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمل(2)يومي

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

الجددللطلبةالدراسيةالبعثةتأجيلخدمة

حقالفصلإلىالدراسةبدءتأجيلبطلبالتقدمبعدالبعثةيفعللمالذيالجديدللطالبيمكن
.قاهرةظروفأواستثنائيةأكاديميةألسبابوذلك

.التاليالدراسيالفصلبدايةقبلشهرعنتقلالفترةفيبالطلبالتقدم

التقديمموعد

التقديمشروط

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.قبلمنالبعثةتأجيلللطالبسبققديكونالأن•
ةخارجقاهرةظروفأواستثنائيةأكاديميةألسبابواضحةمبرراتعلىمبنيًاالتأجيليكونأن•

.المبتعثإرادةعن
.الدراسةبدءتأجيلعلىالجامعةموافقة•
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المطلوبةالمستندات

المدة الزمنية إلنجاز الخدمة

.الدراسةبدءتأجيلعلىالجامعةمنموافقةرسالة•
.التأجيلأسبابتوضحثبوتيةأوراق•

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(13)عشرثالثة

خدمة تفعيل البعثة الدراسية للطالب الجديد

البعثةلتفعيبطلبالتقدمالدراسةبدءقبلبعثتهبتأجيلمسبقًاقامالذيالجديدللطالبيمكن
.التجميدقرارفيالمحددةالتفعيلإعادةشروطتحقيقبعد

.اسةالدروبدءالبعثةلتفعيلالمحددالتاريخقبلشهرينعنتقلالمدةفيبالطلبالتقدم

موعد التقديم

شروط التقديم

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
الدراسيةالبعثةتأجيلخدمة"علىالموافقةعلىمسبقًاحصلقدالطالبيكونأن•

."الجددللطلبة

المستندات المطلوبة

المدة الزمنية إلنجاز الخدمة

والجامعةاالبتعاثبدولةالمتعلقةالدراسيةالبعثةبياناتيوضحجديدجامعيقبول
.المتوقعالتخرجوتاريخالدراسةبدءتاريخإلىباإلضافةوالتخصص،

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(13)عشرثالثة
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.الدراسيةالبعثةبقرارالمحددةالفترةضمنبالدراسة،مستمرًاالطالبيكونأن

خدمة إصدار رسالة لمن يهمه األمر

مثلاإلماراتدولةداخلمطلوبةرسالةأيةعلىللحصولالخدمةهذهعلىالتقديمللطالبيمكن
إصدارويتموغيرها،الوطنيةللخدمةموجهةرسالةأودراسيةتأشيرةإصدارفيللمساعدةرسالة

اتالملحقياختصاصمنفهذاالدراسةبلدفيالرسائلبشأنأماالبعثات،إدارةقبلمنالرسائلهذه
.البنوكأواإليجارأوللجامعاتالمطلوبةكالرسائل

.الدراسيةالبعثةفترةخاللالحاجةعندالخدمةهذهعلىالتقديميتم

التقديمموعد

التقديمشروط

للطلبة المستمرين" وياك"خدمات : ثانيًا
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المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.الخدمةعلىالتقديمتاريختاريخمنعمل(2)يومي

.(وجدتإن)داعمةمستنداتأي

هذهعلىالتقديمخاللمنالملحقيةفياألكاديميمرشدهمعالتواصلالمبتعثللطالبيمكن
إحالةيتمالملحقيةفيالمسؤولالمرشداختصاصاتنطاقخارجاالستفساركانحالوفيالخدمة،

.البعثاتإدارةفياألكاديميللمرشدالطلب

.الدراسيةالبعثةفترةخاللالحاجةعندالخدمةهذهعلىالتقديميتم

التقديمموعد

التقديمشروط

.الخدمةهذهعلىللتقديمشروطتوجدال

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.(وجدتإن)داعمةمستندات

.الخدمةعلىالتقديمتاريختاريخمنعمل(2)يومي

خدمة إسأل مرشدك األكاديمي
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خدمة العالوة الزوجية والمرافقين

الشهري،الراتبقيمةمن%50تساويوالتيمرافقينعالوةصرفبطلبالتقدمللطالبيمكن
سندوناألبناءأو/والزوجةأوالزوجتواجدحالفيوذلكللمرافقين،سنويةسفرتذاكرإلىباإلضافة

منأيفصريتمالبأنهالعلممعاالبتعاث،فترةأثناءدائمةبصفةالدراسةبلدفيالطالبمعسنة18
أوبعثةأوبراتبدراسيةإجازةعلىحاصالًالمرافقالزوجكانحالفيللمرافقينالماليةالبدالت

.أخرىجهةأيمنأوالوزارةمندراسيةمساعدة

.الدراسةلبلدالمرافقينوصولبعد

التقديمموعد

التقديمشروط

.البعثةفترةطوالالدراسةبلدفيالطالبمعدائمبشكلالمرافقينتواجد•
.الجامعةمنالمعتمدةالدراسيةبالخطةوملتزمًابالدراسةمستمرًاالطالبيكونأن•

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.مرافقلكلاالبتعاثلبلدللدخولالمخصصةالفيزامعللمرافقينالسفرجوازاتعنصورة•
.المرافقينلجميعالدخولأختام•
.المرافقينجميعشاملةالقيدخالصةعنصورة•

دورةمعالصرفويتمالمستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعملأيام(10)عشرة
.القادمةالرواتب
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30من  13 ة صفح

ضورحمثلإضافيةماليةنفقاتلصرفمسبقةموافقةعلىللحصولبطلبالتقدمللطالبيمكن
بالدراسةتتعلقأخرىماليةنفقاتأيةلصرفأوميدانيةدراسةأوعلميةرحلةأوندوةأومؤتمر

.ودكتوراهماجستيررسائلطباعةكرسوم

خدمة الموافقة المسبقة لنفقات مالية أخرى

.الماليةالنفقاتصرفموعدمناألقلعلىيوما30قبل

التقديمموعد

التقديمشروط

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.الجامعةمنالمعتمدةالدراسيةبالخطةوملتزمًابالدراسةمستمرًاالطالبيكونأن•
معبالدراسة،مباشروبشكلالحاليالدراسيالعامبنفسمتعلقةالمصروفاتتكونأن•

.األكاديميالمشرفأوالجامعةموافقةعلىالحصول
.الطالبتخرجتاريخعلىالخدمةهذهعلىالموافقةتؤثرالوأنالدراسيةبالخطةااللتزام•

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرف)الجامعةتوصية•
.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
.األكاديميةالنفقاتتفاصيلأوالعلميةالرحلةأوبالمؤتمرالمتعلقةالتفاصيلكافة•

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة
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سهبنفبدفعهاقامبالدراسةصلةذاتماليةنفقاتعنتعويضخدمةعلىالتقديمللطالبيمكن
."أخرىماليةلنفقاتالمسبقةالموافقةخدمة"علىالموافقةعلىالحصولبعدوذلك

خدمة التعويض عن نفقات مالية أخرى

لنفقاتمسبقةالموافقةخدمة"علىالتقديمبعدفقطالخدمةهذهعلىالتقديميمكن•
فتصرنفقاتأيةعنالتعويضيتملنبأنهعلمًاعليها،الموافقةعلىوالحصول"أخرىمالية

.مسبقةموافقةعلىالحصولبدونالطالبقبلمن
بأنهعلمًاللنفقات،الطالبدفعمنيوما30عنتزيدالمدةفيالخدمةعلىالتقديميجب•

.التقديمتاريخمنيومًا30منأكثرقبلصرفهاتمنفقاتأيةعنالتعويضيتملن

التقديمموعد

التقديمشروط

لنفقاتالمسبقةالموافقةخدمة"علىالموافقةعلىمسبقًاحصلقدالطالبيكونأن•
."أخرىمالية

.الخدمةعلىالتقديمتاريخقبليوما30عنيزيدالتاريخفيدفعهاتمقدالنفقاتتكونأن•
.بالكاملالطالبقبلمندفعهاتمقدالمصروفاتتكونأن•

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.الدفعوإثباتالفاتورة•
.غيرهاأوالمادةمدرسأوالمشرفمنرسالةمثل(وجدتإن)داعمةأخرىمستندات•

عمالصرفويتمالمستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة
.القادمةالرواتبدورة
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التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

فصل خارج جامعة االبتعاث/ خدمة دراسة مادة

يهفينويالذيالدراسيالفصلبدايةقبلأشهرثالثةعنتقلالفترةفيالخدمةعلىالتقديم
.األخرىالجامعةفيالدراسيالفصلأوالموادأوالمادةتسجيلالطالب

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.والتعليمالتربيةوزارةقبلمنمعتمدةالجامعةتكونأن•
خارجالطالبسيدرسهاالتيالمواداحتسابعلىاالبتعاثجامعةقبلمنالموافقةتتمأن•

.الجامعة
الدراسيةالخطةفيموادًاتعادلالجامعةخارجالطالبسيدرسهاالتيالموادأوالمادةتكونأن•

.االبتعاثجامعةفيالمعتمدة
دراسةفيالرغبةحالوفيبعد،عنوليسالجامعيالحرمفيحضوريًاالمطلوبةالمواددراسة•

بالطرق)بعدعنأكثرأومادةدراسةخدمة"علىالتقديميجببعدعنأخرىجامعةفيمواد
.("تقليديةالغير

ماليةأعباءأيةأوالبعثةتمديداالبتعاثجامعةخارجالفصلأوالمادةدراسةعلىيترتبالأن•
.الوزارةعلىإضافية

.الجامعةخارجالطالبسيدرسهاالتيالموادتحويلعلىبالموافقةاالبتعاثجامعةمنخطاب•
يفالمواددراسةسببتوضح(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفأو)الجامعةمنتوصية•

.األخرىالجامعة
.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
الجامعةفيالمواددراسةعلىالمترتبةالماليةالتبعاتتوضحالجامعتينمنأيمنرسالة•

.الطلبلهذانتيجةإضافيةرسومأيهناكيكنلمأوكانسواءاألخرى

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

جامعةغيرأخرىجامعةفيدراسيفصلأوأكثرأومادةدراسةخدمةعلىالتقديمللطالبيمكن
إليهاالمبتعثالجامعةفيالمادةتوفرعدمحالفي(أخرىدولةأوالدولةنفسفيسواء)االبتعاث
عممشتركالبرنامجكونأوالمحددالوقتفيالتخرجمتطلباتإلنهاءأواالبتعاثفترةخاللالطالب
.قاهرةظروفأوأخرىأكاديميةأسبابأليأوأخرىجامعة
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التقديمموعد

التقديمشروط

(بالطرق الغير تقليدية)خدمة دراسة مادة أو أكثر عن بعد 

.التاليالدراسيالفصلبدايةقبلشهرعنتقلالفترةفيالخدمةعلىالتقديم

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
جامعةغيرأخرىجامعةفيبعدعندراستهاالمطلوبالموادأوالمادةكانتحالفي•

.االبتعاثجامعةفيالمعتمدةالدراسيةالخطةفيموادًاتعادلأنفيجباالبتعاث
فيبهالمسموحالحدبعدعندراستهايتمالتيالدراسيةالموادأوالساعاتعدديتجاوزالأن•

.الوزارةفيالشهاداتمعادلةنظام
دراسةتستدعيالطالبإرادةعنخارجةقاهرةظروفأواستثنائيةأكاديميةظروفوجود•

.بعدعنالموادأوالمادة
سيدرسهاالتيالموادأوالمادةاحتسابعلىاالبتعاثجامعةقبلمنالموافقةتتمأن•

.المعتمدةالدراسيةخطتهمنكجزءبعدعنالطالب

المطلوبةالمستندات

سيدرسهاالتيالموادأوالمادةاحتسابعلىالموافقةتوضحاالبتعاثجامعةمنرسالة•
.المعتمدةالدراسيةخطتهمنكجزءبعدعنالطالب

المعتمدةالدراسيةوالخطةبعدعنالموادأوالمادةدراسةقبلالمعتمدةالدراسيةالخطة•
.وجدإن–التخرجتاريخفيتغييرأيبيانمعبعدعنالموادأوالمادةدراسةبعد

.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
.بعدعنالموادأوالمادةدراسةأسباببالتفصيلتوضحالطالبمنرسالة•
.(وجدتإن)داعمةمستندات•

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

عدمحالفي(التقليديةغيربالطرق)بعدعنأكثرأومادةدراسةطلبعلىالتقديمللطالبيمكن
.قاهرةظروفأوأخرىأكاديميةأسبابأليأوالحضوريبالتعليمالمادةطرح
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خدمة طلب الموافقة للدراسة عن بعد بشكل كلي

واحددراسيفصلأقصاهاولمدةكليبشكلبعدعنالدراسةطلبعلىالتقديمللطالبيمكن
الطبيعية،والكوارثاألزماتحاالتفيأوقاهرةظروفأواستثنائيةأكاديميةظروفوجودحالفي

التيالظروفاستمرارحالوفيالجامعي،الحرمفينظاميةدراسةتكونوأنبدالالدراسةأنحيث
الخدمةنفسعلىالتقديممنبدفالإضافيدراسيلفصلالخدمةهذهعلىالتقديماستدعت

لمدةساريةتعتبرالخدمةهذهعلىالموافقةأنحيثالتالي،الدراسيالفصلبدايةقبلأخرىمرة
.فقطواحددراسيفصل

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

.كليبشكلبعدعنالدراسةبدءقبلشهرعنتقلالمدةفيبالطلبالتقدم

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
التحولتستدعيالطالبإرادةعنخارجةقاهرةظروفأواستثنائيةأكاديميةظروفوجود•

.وغيرهاالطبيعيةوالكوارثاألزماتكحاالتكليبشكلبعدعنللدراسة
.واحددراسيفصلأقصاهامدةكليبشكلبعدعنالدراسةفترةتتجاوزالأن•
.الوزارةعلىإضافيةماليةأعباءأيةأوالبعثةتمديدالتحولعلىيترتبالأن•
.بعدعنكليبشكلالدراسيالفصلدراسةعلىاالبتعاثجامعةقبلمنالموافقةتتمأن•

نبيامعبعدعندراسيلفصلالطالبدراسةعلىالموافقةتوضحاالبتعاثجامعةمنرسالة•
.(وجدتإن)إضافيةماليةأعباءأوشروطأي

.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
بعدالمعتمدةالدراسيةوالخطةبعدعنالدراسةإلىالتحولقبلالمعتمدةالدراسيةالخطة•

.التخرجتاريخفيتغييرأيبيانمعالتحول
.بالتفصيلبعدعنالدراسةأسبابتوضحالطالبمنرسالة•
.(وجدتإن)داعمةمستندات•
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خدمة االنسحاب من مادة أو أكثر

وأاستثنائيةأكاديميةألسبابوذلكأكثرأومادةمناإلنسحابطلبعلىالتقدمللطالبيمكن
.قاهرةظروف

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

المدة الزمنية إلنجاز الخدمة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

.الجامعةفيواإلضافةللسحبموعدآخرقبلأسابيع3عنتقلالمدةفيالخدمةعلىالتقديم

فيواإلضافةللسحبموعدآخرقبلأسابيع3عنتقلالمدةفيالخدمةعلىالتقديم•
.الجامعة

اءأعبأيةأوالدراسيةالبعثةتمديدالمطلوبةالموادأوالمادةمناالنسحابعلىيترتبالأن•
.الوزارةعلىإضافيةمالية

الساعاتمناألدنىالحدعنالطالبنزولالموادأوالمادةمناالنسحابعلىيترتبالأن•
.البعثاتنظامبحسببهالمسموحالدراسية

.دراستهفترةطوالمواد4عنالطالبمنهاالمنسحبالموادعددتزيدالأن•
.المطلوبةالموادأوالمادةمناالنسحابعلىالموافقةتوضحاالبتعاثجامعةمنرسالة•

معالمطلوبةالموادأوالمادةمناالنسحابعلىالموافقةتوضحاالبتعاثجامعةمنرسالة•
.(وجدتإن)ماليةآثارأيبيان

.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
يرتغيأيتوضيحمعالمطلوبةالموادأوالمادةمناالنسحاببعدالمعتمدةالدراسيةالخطة(•

.(وجدإن)التخرجتاريخفي
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بلد الدراسة/الجامعة/خدمة تغيير التخصص

ألسبابالدراسةبلدأوالجامعةأوالتخصصلتغييرموافقةعلىللحصولالتقدمللطالبيمكن
.غيرهاأواألكاديميةالحاجةتقتضيهااستثنائية

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

.التاليالدراسيالفصلبدايةقبلأشهرثالثةعنتقلالفترةفيبالطلبالتقدم

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
السنةأوالدبلوممرحلةإعادةمثالً)الطالبأتمهامرحلةإعادةالتغييرعلىيترتبالأن•

.(الـتأسيسية
.الجديدالتخصصفيوجدتإنالدراسيةالموادأوالساعاتمعظمأوجميعاحتسابيتمأن•
.البعثةفترةخاللالدولة/الجامعة/التخصصتغييرللطالبسبققديكونالأن•
.لهاالمحولالدولة/الجامعة/التخصصعلىالحاليةاالبتعاثشروطتنطبقأن•

.الدراسيةالرسومتوضيحمعالجديدالبرنامجفيمشروطغيردراسيقبول•
الحاليالبرنامجفيإنجازهاتمالتيالموادأوالساعاتعددتوضحالجديدالبرنامجعنرسالة•

الموادأوالساعاتوعددالجديدالبرنامجفياحتسابهاسيتمالتيالموادأوالساعاتوعدد
.المتوقعالتخرجتاريخذكرمعالتخرجمتطلباتالتمامالمتبقية

.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
.التخرجتاريختوضيحمعالجديدللبرنامجالدراسيةالخطة•
.الحاليةالدراسيةالخطة•
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تخصص رئيسي/ خدمة إضافة تخصص فرعي

قرارفيمذكورغيررئيسيتخصصأوفرعيتخصصدراسةفيالمبتعثالطالبرغبحالفي
ىعلالحصولمنبدالفإنهلدراستهالمبتعثالتخصصإلىباإلضافةبهالخاصالدراسيةالبعثة

.رئيسيتخصصأوفرعيتخصصدراسةطلبعلىالتقديمطريقعنذلكعلىالمسبقةالموافقة

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

الطالببهيرغبالذيالدراسيالفصلبدايةقبلأشهر3عنتقلالفترةفيبالطلبالتقدم
.اإلضافيالرئيسيالتخصصأوالفرعيالتخصصفيالتسجيل

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.لهالمبتعثالدراسيالبرنامجمن%50عنيقلالماأكملالطالبيكونأن•
.ةالوزارفيلالبتعاثالمحددةالقائمةضمنمناإلضافيالرئيسي/الفرعيالتخصصيكونأن•
.اإلضافيالرئيسي/الفرعيالتخصصتسجيلعلىاالبتعاثجامعةموافقة•

.ياإلضافالرئيسي/الفرعيالتخصصتسجيلعلىالموافقةتوضحاالبتعاثجامعةمنرسالة•
دةالمعتمالدراسيةوالخطةالرئيسي/الفرعيالتخصصإضافةقبلالمعتمدةالدراسيةالخطة•

.التخرجتاريخفيتغييرأيبيانمعالرئيسي/الفرعيالتخصصإضافةبعد
.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
.(وجدتإن)الجامعةمناإلضافيةبالتكلفةإفادة•
.(وجدتإن)داعمةمستندات•



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  21 ة صفح

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

خدمة تجميد البعثة الدراسية للطلبة المستمرين

قدرةالعدمبسببواحددراسيفصللمدةالبعثةلتجميدبطلبالتقدمالمبتعثللطالبيمكن
.قاهرةأوظروفاستثنائيةأكاديميةألسباببالدراسةااللتحاقعلى

الطالببهيرغبالذيالدراسيالفصلبدايةقبلشهرعنتقلالفترةفيبالطلبالتقدم
.بعثتهتجميد

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.قبلمنالبعثةتمديدأوتجميدللطالبسبقيكونالأن•
.الوزارةعلىإضافيةماليةأعباءأيةالتجميدعلىيترتبالأن•
.قاهرةظروفأوأكاديميةألسبابالتجميديكونأن•
.الدراسةتجميدعلىاالبتعاثجامعةموافقة•

استئنافوتاريخالدراسةعنالتوقفبتاريختفيداالبتعاثجامعةمنممانعةعدمرسالة•
.التجميدبسببالتخرجتاريخفيتغييرهناككانحالفيالجديدالتخرجوتاريخالدراسة

.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
.(وجدتإن)داعمةمستندات•



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  22 ة صفح

www.moe.gov.ae

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

خدمة تمديد البعثة الدراسية

لبرنامجامتطلباتإنهاءمنللتمكنالدراسيةالبعثةتمديدبطلبالتقدمالمبتعثللطالبيمكن
البعثةقرارحسبلبعثتهالمحددالوقتفيالبرنامجمتطلباتإنهاءمنتمكنهعدمحالفي

.قاهرةظروفأواستثنائيةأكاديميةألسبابالدراسية

.البعثةنهايةقبلشهرينعنتقلالمدةفيبالطلبالتقدم

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
علىالحصولدونموادمناالنسحابأوالدراسةعناالنقطاعبسببالتمديديكونالأن•

.حينهفيالوزارةمنمسبقةموافقة
.قبلمنالبعثةتمديدلهسبقيكونالأن•
.قاهرةظروفأواستثنائيةأكاديميةألسبابالتمديديكونأن•
.الدراسةتمديدعلىاالبتعاثجامعةموافقة•

والفترةالتمديدأسبابذكرمعالتمديدعلىالموافقةتوضحاالبتعاثجامعةمنرسالة•
.الجديدالتخرجتاريخبيانمعللتمديدالمطلوبةالزمنية

.الجديدالتخرجتاريخبيانمعالتمديدبعدالمحدثةالدراسيةالخطة•
.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
منوموقعالجامعةمنمفصلأكاديميتقرير:فقطوالدكتوراهالماجستيرطلبةحالةفي•

اللحظة،حتىبالبرنامحااللتحاقبدايةمنإنجازهتممايوضحللطالباألكاديميالمرشد
.للتمديدالطالبيطلبهإضافيشهركلخاللإنجازهسيتممابيانإلىباإلضافة

2022أغسطس-إدارة البعثات 



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  23 ة صفح

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.يوم عمل من تاريخ التقديم على الخدمة واكتمال المستندات( 15)خمسة عشر 

إعادةطلبعلىالتقديمالوزراةمنبقرارأوبموافقةبعثتهالمجمدةالمبتعثالطالبعلىيجب
.التجميدقرارفيتحديدهاتموالتيالتفعيلإعادةشروطتحقيقبعدالدراسيةالبعثةتفعيل

.التقدم بالطلب في مدة ال تقل عن شهرين قبل تاريخ تفعيل البعثة

.االلتزام بالموعد المحدد للتقديم على الخدمة•
(.  إن وجدت)تحقيق الشروط المطلوبة للتفعيل بحسب قرار التجميد •

تغييرأيهناككانإذاماتوضيحمعبالدراسة،االلتحاقإعادةعلىالجامعةمنموافقةرسالة•
.دراسةالبدءوتاريخوالتخصصوالجامعةاالبتعاثبدولةالمتعلقةالسابقةالبعثةبياناتفي

.الجديدالتخرجتاريخبيانمعالتفعيلبعدالمعتمدةالدراسيةالخطة•

لهمسبقاللذينالمستمرينللطلبة)الدراسيةالبعثةتفعيلإعادةخدمة
(بالدراسةااللتحاق



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  24 ة صفح

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

.المستنداتواكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة

.اهرةقلظروفأواستثنائيةشخصيةأوأكاديميةألسباببعثتهإلغاءبطلبالتقدمللطالبيمكن

.البعثةإلغاءفيهالمرادالتاريخقبلشهرعنتقلالمدةفيبالطلبالتقدم

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.البعثةإلغاءفيالطالبرغبةسببيفيدماتوفير•
.الوزارةعلىإضافيةماليةأعباءأيةالبعثةإلغاءعلىيترتبالأن•
.جزاءاتمنعليهيترتبوماالبعثةبدايةفيتوقيعهتمالذيباإلقرارالطالبيلتزمأن•

ءبدحالفيالبعثةإلغاءعلىتترتب(وجدتإن)ماليةأعباءأيةتبيناالبتعاثجامعةمنرسالة•
.الدراسة

.البعثةإلغاءعلىالتقديمبأسبابتفيدمستندات•
.(والدكتوراهالماجستيرحالةفيالمشرفمنمحدثأكاديميوتقرير)محدثدرجاتكشف•
.(وجدتإن)داعمةمستندات•

خدمة إلغاء البعثة الدراسية



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  25 ة صفح

التقديمموعد

التقديمشروط

المطلوبةالمستندات

الخدمةإلنجازالزمنيةالمدة

المقررةللقواعدوفقًاالصرفويتمتخرجهعندالخدمةهذهعلىالتقديمالمبتعثللطالبيمكن
اتببرالكليباالنتظامالدارسينللطلبةالتاليةالتخرجمخصصاتتصرفحيثالبعثات،إدارةفي

:فقط
.تخرجراتب•
.درهم2000بقيمةشحنبدل•

علىالطالبحسابتعطيليتمحيثالتخرج،متطلباتإنهاءتاريخمنيومًا30عنتزيدالمدة
.المدةهذهبعدE-Servicesاإللكترونيةالخدماتنظام

.الخدمةعلىللتقديمالمحددبالموعدااللتزام•
.الدراسيةالبعثةقرارفيعليهالمنصوصالتخصصفيالتخرجمتطلباتالطالبينهيأن•
البعثةقرارفيعليهاالمنصوصالزمنيةالمدةفيالتخرجمتطلباتالطالبينهيأن•

.الدراسية
.براتبالكليباالنتظاممبتعثًاالطالبيكونأن•

.(النهائيةالشهادةبالضرورةوليس)التخرجمتطلباتإنهاءتفيداالبتعاثجامعةمنرسالة•
فيالتخرجمتطلباتبإنهاءيفيدالمشرفمنأكاديميتقريرمع)النهائيالدرجاتكشف•

.(والدكتوراهالماجستيرحالة

للطلبة الخريجين" نبارك لك"خدمات : ثالثًا

عمالصرفويتمالمستندات،واكتمالالخدمةعلىالتقديمتاريخمنعمليوم(15)عشرخمسة
.القادمةالرواتبدورة

خدمة مخصصات التخرج



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  26 ة صفح

:الثانيالقسم
التلقائيةالخدمات

عليها،التقديمإلىالحاجةدونتلقائيبشكلالخدماتمنمجموعةوالتعليمالتربيةوزارةتقدم
نوقوانيشروطبكافةوالتزامهاالبتعاثبلدفيبالدراسةالتحاقهبمجردللطالبمنحهايتمحيث

يةالدراسالبعثةمنالمرجوالهدفوتحقيقالدراسيةمهمتهتسهيلأجلمنوذلكالدراسية،البعثة
.تاليًاالخدماتهذهتفصيلسيردكما



2022أغسطس-إدارة البعثات 
moe.gov.ae

30من  27 ة صفح

ةبطاقإصداريتمحيثاالبتعاث،بلدفيبالدراسةالتحاقهعندالمبتعثللطالبتقدمخدمةهي
.الوزارةفيالرسميااللكترونيالبريدخاللمنلهترسلللطالبإلكترونيةصحية

الخدمةعلىالحصولموعد

الخدمةعلىالحصولشروط

ترةفخاللسنويبشكلتلقائيًاتجديدهاويتماالبتعاثبلدفيبالدراسةالطالبالتحاقعند
.الدراسيةالبعثة

.  أن يكون الطالب مستمرًا بالدراسة وملتزمًا بكافة شروط وقوانين البعثة الدراسية

خدمة التأمين الصحي 

راتبصرفيتمحيثشهري،بشكلبراتبالكليباالنتظامالمبتعثللطالبتقدمخدمةهي
أو"عادي"فئةتكونقدوالتيالدراسيةالبعثةقرارفيالمبينةالراتبفئةحسبللطالبشهري

:علىجامعيقبولتوفيرعندالمتميزالراتبالمبتعثالطالبويستحق،"متميز"
.50إلى1منالطالببهاالملتحقالمؤسسةفيالتخصصتصنيفيكونأن•
وتصنيف100إلى50منالطالببهاالملتحقالمؤسسةفيالتخصصتصنيفيكونأنأو•

.50إلى1منالجامعة

اييرلمعوفقًاالجامعيةالدراسةمناألولالدراسيالفصلنهايةبعدالمتميزالطالبراتبصرفويبدأ
يسيةالتأسالسنةدراسةخاللالمتميزالطالبراتبعلىالطالبيحصلوالالمعتمدة،المتميزالطالب

.اللغةأو

خدمة الراتب الشهري

موعد الحصول على الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

25يومالمبتعثينللطلبةاإلماراتدولةداخلالبنكيةالحساباتعلىالشهريالراتبتحويليتم
قبلالراتبصرفالحالةهذهفييتمحيثرسميةعطلةالتاريخهذايصادفلمماشهركلمن

.العطلةبعدأو

.الدراسيةالبعثةوقوانينشروطبكافةوملتزمًابالدراسةمستمرًاالطالبيكونأن



2022أغسطس-إدارة البعثات 
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30من  28 ة صفح

خدمة المخصص السنوي

:التاليةالمخصصاتأساسهاعلىتصرفسنويبشكلالمبتعثللطالبتقدمخدمةهي

.االبتعاثدولةحسبسنويةسفرتذكرةبدل•
.درهم6000بقيمةدراسيةلوازمبدل•

موعد الحصول على الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

.الدراسيةالبعثةوقوانينشروطبكافةوملتزمًابالدراسةمستمرًاالطالبيكونأن

تعثينالمبللطلبةاإلماراتدولةداخلالبنكيةالحساباتعلىالسنويةالمخصصاتتحويليتم
.خدمةأيعليالتقديمإلىالحاجةدونسنويبشكل

هاأساسعلىتصرفسنويبشكلراتببدونالكليباالنتظامالمبتعثللطالبتقدمخدمةهي
:التاليةالمخصصات

.االبتعاثدولةحسبسنويةسفرتذكرةقيمة•
.درهم6000بقيمةدراسيةلوازمبدل•

موعد الحصول على الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

عثينالمبتللطلبةاإلماراتدولةداخلالبنكيةالحساباتعلىالسنويةالمخصصاتتحويليتم
.خدمةأيعليالتقديمإلىالحاجةدونسنويبشكلراتببدونالكليباالنتظام

.الدراسيةالبعثةوقوانينشروطبكافةوملتزمًابالدراسةمستمرًاالطالبيكونأن

تبرابدونالكليباالنتظامالدارسينللطلبةالسنويالمخصصخدمة



2022أغسطس-إدارة البعثات 
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30من  29 ة صفح

خدمة المخصص السنوي للطلبة الدارسين باالنتظام الجزئي 

اتالمخصصأساسهاعلىتصرفسنويبشكلالجزئيباالنتظامالمبتعثللطالبتقدمخدمةهي
:التالية

.واحدشهرراتبقيمة•
.االبتعاثدولةحسبسنويةسفرتذكرةقيمة•

موعد الحصول على الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

عثينالمبتللطلبةاإلماراتدولةداخلالبنكيةالحساباتعلىالسنويةالمخصصاتتحويليتم
.خدمةأيعليالتقديمإلىالحاجةدونسنويبشكلالجزئيباالنتظام

.الدراسيةالبعثةوقوانينشروطبكافةوملتزمًابالدراسةمستمرًاالطالبيكونأن



2022أغسطس-إدارة البعثات 
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30من  30 ة صفح

: للتواصل واالستفسار
عناوين التواصل مع إدارة البعثات

دكتور حمد الكعبي
مدير ادارة البعثات 

hamad.alkaabi@moe.gov.ae

sch.enrollment@moe.gov.ae

0562191474

نادية بركات
قسم المتابعة واإلرشاد-خبير مساعد 

nadia.barakat@moe.gov.ae

هشام صالح
أخصائي أول المتابعة واإلرشاد

ومنسق التأمين الصحي
hisham.saleh@moe.gov.ae

العنتليمريم 
أستراليا و نيوزيلندا ودول شرق آسيا

والدول العربية
maryam.alantali@moe.gov.ae

وصال الحنطوبي 
الواليات المتحدة األمريكية وكندا

wesaal.alhanttobi@moe.gov.ae

سارة العنزي
الواليات المتحدة األمريكية وكندا

sara.alenizi@moe.gov.ae

منى السويدي
رئيس قسم المتابعة واإلرشاد

muna.alsuwidi@moe.gov.ae

سميرة العفيفي 
المملكة المتحدة وأوروبا 

sameera.alafeefi@moe.gov.ae

عمر العمودي 
المملكة المتحدة وأوروبا 

omar.alamoodi@moe.gov.ae

منال صبري
المملكة المتحدة وأوروبا 

manal.sabri@moe.gov.ae
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: للتواصل واالستفسار
عناوين التواصل مع الملحقيات

والمكاتب الثقافية

رانيا حاج شاهين
Office.ca@moe.gov.ae

6133662115(1)+

كندا

األمريكيةالواليات المتحدة

سهيل دسوقي
suhail.dasouki@moe.gov.ae

(+61) 262987116

نداأستراليا و نيوزيل

عناد عبده
Inad.abdou@moe.gov.ae

(+1) 2022434433

إبراهيم أحمد
Ibrahim.ahmed@moe.gov.ae

(+1) 2022434434

القبيسيمحمد

Mohamed.AlQubaisi@moe.gov.ae
(+1) 2023226991

عبداهلل البركاني
abdulla.albarakani@moe.gov.ae

(+1) 2023226991

والسويدالمملكة المتحدة وإيرلندا

روضة الشامسي
Roudha.Alshamsi@moe.gov.ae

(+44) 2078238236

زينب الفردان
zainab.alfardan@moe.gov.ae

(+971) 0566673556

ياسر سليم
yasser.selim@moe.gov.ae

(+44) 20453918307

سامرانيكاسام

sam.samaranayake@moe.gov.ae
(+44) 2045391714

ابتسام محفوظ
ibtisam.mahfouz@moe.gov.ae

7988144130(+44)

مروان ميرغني. د
Marwan.Mirghani@moe.gov.ae

(+44) 2078088342

دينـا حمد
Diena.Hamad@moe.gov.ae

(+44) 2078238236

حاتم عبدالعزيز
Hatim.Abdelaziz@moe.gov.ae

(+44) 2078238236

mailto:Office.ca@moe.gov.ae
mailto:Inad.abdou@moe.gov.ae
mailto:Ibrahim.ahmed@moe.gov.ae
mailto:Mohamed.AlQubaisi@moe.gov.ae
mailto:abdulla.albarakani@moe.gov.ae
mailto:Roudha.Alshamsi@moe.gov.ae
mailto:zainab.alfardan@moe.gov.ae
mailto:yasser.selim@moe.gov.ae
mailto:sam.samaranayake@moe.gov.ae
mailto:ibtisam.mahfouz@moe.gov.ae
mailto:Marwan.Mirghani@moe.gov.ae
mailto:Diena.Hamad@moe.gov.ae
mailto:Hatim.Abdelaziz@moe.gov.ae
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30من  32 ة صفح

: للتواصل واالستفسار
عناوين التواصل مع سفارات

دولة اإلمارات

(+49) 30516516

ميونخ-ألمانيا

education.berlin@mofaic.gov.ae

(+31) 703384370

الهاي-هولندا 

HagueEMB.ACC@mofaic.gov.ae

(+81) 7041972525

طوكيو-اليابان 

TokyoEMB@mofaic.gov.ae
(+82) 27903235

سيؤول -كوريا الجنوبية 

SeoulEMB@mofaic.gov.ae

(+7) 4952344060

موسكو-روسيا 

moscowemb@mofa.gov.ae

(+33) 144340200

باريس-فرنسا 

ParisEMB@MOFAIC.gov.ae

(+48) 222222020

وارسو-بولندا 

WarsawEMB@mofaic.gov.ae 

(+41) 313121710

جنيف-سويسرا 

GenevaUNPRM@mofaic.gov.ae

mailto:education.berlin@mofaic.gov.ae
mailto:HagueEMB.ACC@mofaic.gov.ae
mailto:TokyoEMB@mofaic.gov.ae
mailto:SeoulEMB@mofaic.gov.ae
mailto:moscowemb@mofa.gov.ae
mailto:ParisEMB@MOFAIC.gov.ae
mailto:WarsawEMB@mofaic.gov.ae
mailto:GenevaUNPRM@mofaic.gov.ae
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