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 تعلٌمٌة بمصرال اتمؤسسالمن الصادرة ألٌات طلب صحة بٌانات للشهادة الجامعٌة 

السادة أبناء الجالٌة المصرٌة بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة و جمٌع السادة المتعاملٌن مع المكتب الثقافً 

 المصري بأبوظبً 

 التحٌة .أطٌب  بأبوظبً  ٌهدٌكم المكتب الثقافى المصرى

 ةلود ءاحنأ عٌمجمن   كبٌر قدوم عدد  ًبظوبأب يرصملا ًفاقثلا بتكملا ًلع نٌمئاقلا ةظحالم راطا ًف

) التً ٌتم ارسالها إلدارة  للحصول على صحة بٌانات للشهادات الجامعٌة  ةدحتملا ةٌبرعلا تارامإلا

مما قد ٌؤدى الى قطع مسافات  وتحمل الوقت و الجهد لهذا  المعادالت بوزارة التعلٌم العالً اإلماراتٌة(

 الغرض. 

شهادات تحتاج لصحة البٌانات  فقد تقرر شهادة أو   ملدٌه تٌسٌراً على السادة المقٌمٌن خارج أبوظبى ممنو 

أرامكس أو  )من خالل شركات البرٌد  بأبوظبى الى المكتب الثقافى المصرىامكانٌة ارسال الطلبات 

 وفقاً للضوابط التالٌة :  و لٌس البرٌد العادي (امبوست 

 الشهادة أو الشهادات المطلوب صحة بٌاناتها من  ٌتضمن المظروف  صورة   .1

 للشهادة الواحدة درهم 011رسوم  .2

مارات حتى ٌتم االتصال بة حال ورود الرد من إلادولة  رقم هاتف الشخص طالب الخدمة داخل  .3

. و فً هذا الصدد  و توفٌراً لوقت المتعاملٌن مع المكتب برجاء عدم بمصر أو المعهد  الجامعة

اإلتصال بالمكتب للتأكد من وصول الطلب حٌث ٌمكن تتبع هذا األمر مع الشركة التً تم اإلرسال 

 لها. من خال

  انتساب ( -أو –) انتظام نوع الدراسة التً تم الحصول علٌها تحدٌد ب لخدمة طالب اٌقوم  .4

ال ٌتحمل المكتب الثقافً المصري بأي حال ارسال المظروف المتضمن الرد الً طالب الخدمة  .5

 علً نفقة المكتب 

 

ٌقوم طالب الخدمة أو من ٌنوب عنة بدفع الرسوم المقررة من قبل  بعض الجامعات المصرٌة   .6

القاهرة، عٌن شمس ، المنوفٌة، حتى ٌصل الرد الى المكتب الثقافى . و تلك الجامعات هى ) 

(  حٌث ٌتم السؤال عن دفع الرسوم بمكتب أ.د. نائب رئٌس الجامعة الزقازٌق، طنطا، قناة السوٌس

لشئون التعلٌم و الطالب اذا كانت الشهادة أو الشهادات المراد التأكد من صحتها للمرحلة الجامعٌة 

لمرحلة الدراسات العلٌا فٌتم السؤال عن دفع  األولى . اما اذا كان الطلب خاص بشهادة أو شهادات

 الرسوم بمكتب أ.د. نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا و البحوث .

البنك العربى األفرٌقى  لدي  للشهادة الواحدة المحددمبلغ ال، ٌتم دفع  جامعة حلوانالسادة خرٌجى  .7

 ال طلب صحة الشهادة للجامعة  و ارسال صورة االٌصال  للمكتب الثقافى  قبل ارس فرع أبوظبى

اسم ٌكتب  –) و فً حالة طلب كتابة اسم محدد  المكتب الثقافى المصرىٌرسل المظروف باسم 

.  (126106006 و رقم الهاتف ) الملحق اإلداري  األستاذ خالد زكً(  
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 هامة :  مالحظات 

 كتب ارسال الطلبات الواردة للمٌقوم المكتب الثقافً بمخاطبة المؤسسات التعلٌمٌة بمصر و

حال عمل فاكس المؤسسة   علً أكثر تقدٌر بالفاكس فً ٌوم ورودها أو الٌوم التالً

 ، و ٌحتفظ المكتب بصورة من تأكٌد ارسال الفاكس  . التعلٌمٌة فً مصر

   فً هذا الصدد نود التأكٌد علً عدم تحمل المكتب الثقافً مسؤلٌة تأخر وصول الرد من

التعلٌمٌة  اتسؤلٌة عطل الفاكس بالمؤسسو كذلك عدم تحمل مالمؤسسة التعلٌمٌة بمصر 

 بمصر.

   تً ٌتم مخاطبتها من خالل ال بمصر من المؤسسات التعلٌمٌة العدٌدنحٌطكم علماً بعدم تعامل

 اإلٌمٌل. 

  المعاملة للحضور  ٌتم اإلتصال بصاحب من المؤسسة التعلٌمٌة بمصر،  عند ورورد الرد

الخاص  ٌصالاإلأو من ٌنوب عن شرٌطة احضار صورة من  لمقر المكتب إلستالمها 

  بالمعاملة . 


