
Enrollment Deanship - Registration Section 
 

 

 عبر بوابة الخدماتم  ييمكن للطالب الحصول على الوثائق المذكورة أعاله من خالل التقد
my.uaeu.ac.ae  او من خالل تطبيق الهواتف الذكية على موقع الجامعة(UAEU Mobile App)   بعد

 نوع الطلب واستيفاء الخطوات المطلوبة. تحديد

Documents for Continuing Students 
 (Official Academic Transcript - To Whom It May Concern certificates) 
Students can obtain any of the above documents by applying online through the electronic 

services available via the portal my.uaeu.ac.ae or UAEU Mobile App after selecting the type of 

request and following the steps required. 
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 Login to eServices with your ID and 
password 

 
 
 
 
 
 

  قم بتسجيل الدخول من خالل البوابة االلكترونية
eServices وأدخل رقمك الجامعي والرقم السري 

 
 Choose Student  

 
  اختيار Student  

 

 Choose Documents Request and then 
Choose Digital documents request 

 

 

  اختيار رابطDocuments Request  ثم

Digital documents request  
 

 
 

 Specify the type of documents you 

need and click Submit. You will 
receive in your email as digital 
documents. Note: These documents 
are official only in digital form and 
could not be printed.                                                   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قم باختيار الوثائق التي تريدها واضغطSubmit ،

 البريد اإللكتروني الخاص بك علىستصلك على 

هذه الوثائق تعتبر  مالحظة :.هيئة وثائق رقمية
 .رسمية بصورتها الرقمية فقط وال يمكن طباعتها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستصلك على البريد اإللكتروني الخاص بك

You will receive in your email 

https://my.uaeu.ac.ae/
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 Choose Documents Request and then 
choose Printable documents request 

  اختيار رابطDocuments Request  ثم

Printable documents request 

 
 

-Specify the type of documents you need. The 
system will calculate the documents costs for 
you 

قم باختيار الوثائق التي تريدها ، سيقوم النظام بحساب -
 الرسوم المطلوبة على الوثائق التي قمت باختيارها.

 

 

 

-In case you will pay with your ID please make 
sure you have credit, the system will show you 
how much credit you have in your card & click 

 

في حالة استخدام البطاقة الجامعية يرجى التأكد من وجود -

رصيد يكفي لدفع الرسوم المطلوبة، سيظهر لك النظام 
الرصيد المتوفر في بطاقتك الجامعية ومن ثم اضغط 

 
-In case you choose to pay with your credit 
card, a screen will display with payment 
information please read and click on Submit 
Payment 

في حالة اختيار الدفع ببطاقة االئتمان، ستظهر شاشة -

بمعلومات عن الدفع وذلك للتأكيد يرجى قراءتها والضغط 
 Submit Paymentعلى 

Official Academic Transcript
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-A screen with the payment details will show, 
click on Proceed to Pay 
 

ستظهر شاشة ببيانات الدفع وذلك للتأكيد يرجى الضغط على -
Proceed to Pay 

 

 

-In this screen choose your credit card type 
 

اآلن اختر نوع بطاقة االعتماد التي ترغب في استخدامها -
 لدفع الرسوم
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-Insert your credit card information then click 
Pay 
 

 Payقم بإدخال بيانات بطاقة االعتماد واضغط على -

 

-Don’t close the browser until you get the 
confirmation page. Then an email will be sent 
to you stating that your request is under 
process 

تأكد من عدم إغالق المتصفح حتى تحصل على صفحة -
طلبك. سيصلك بريد الكتروني يوضح أن التأكيد بانتهاء تقديم 

 طلبك قيد التنفيذ.

 

- Get your documents, either Pickup at UAEU 
from Registration section or seek to be 
delivered to you through delivery company. 
The student will be responsible for following 
up on delivery process with the delivery 
company including all information it may 
require & the shipping fees. 

قسم التسجيل في جامعة  إلى بالحضور إما الوثائق استالم -
 طالبيتحّمل الو .التوصيل شركة التواصل مع وأ االمارات

الخاصة به مع شركة  عملية التوصيلمسؤولية متابعة 
معلومات أو بيانات رسوم و، وما قد تتطلبه من لتوصيلا

  .وغيرها
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- Choose Documents Request and then 
choose Printable documents request 

ثم  Documents Requestاختيار رابط  -

Printable documents request 

 

 
 

- To Whom It May Concern Letter you will 
receive in your email.  
-You can specify if you need further details to 
be added to it, click on Additional Notes for 
WIMC and add the notes you need. 

ستصلك على البريد اإللكتروني  شهادة لمن يهمه األمر 

 .الخاص بك
يمكنك اختيار إضافة مالحظات إضافية عليها وذلك  -

 Additional Notes forعند  Yesبالضغط على خيار 
WIMCوقم باختيار المالحظات التي ترغب بإضافتها .. 

 ستصلك على البريد اإللكتروني الخاص بك

You will receive in your email 
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-The system will calculate the documents 
costs for you 
 

-Select Payment method either with your 
university ID credit or with your credit card 
Then click on Submit payment. 
 

 

بحساب الرسوم المطلوبة على الوثائق التي سيقوم النظام -
 قمت باختيارها.

قم باختيار طريقة الدفع التي تفضلها إما باستخدام الرصيد -
الموجود في بطاقتك الجامعية أو باستخدام بطاقة االعتماد 

 .Submit Paymentالبنكي.ثم اضغط على 
In case you will pay with your ID please make 
sure you have credit, the system will show you 
how much credit you have in your card & click 

 

في حالة استخدام البطاقة الجامعية يرجى التأكد من وجود -

ظام رصيد يكفي لدفع الرسوم المطلوبة، سيظهر لك الن
الرصيد المتوفر في بطاقتك الجامعية ومن ثم اضغط 

 
-In case you choose to pay with your credit 
card, a screen will display with payment 
information please read and click on Submit 
Payment 
 

في حالة اختيار الدفع ببطاقة االئتمان، ستظهر شاشة -
بمعلومات عن الدفع وذلك للتأكيد يرجى قراءتها والضغط 

 Submit Paymentعلى 

 

 

-A screen with the payment details will show, 
click on Proceed to Pay 
 

ستظهر شاشة ببيانات الدفع وذلك للتأكيد يرجى الضغط على -

Proceed to Pay 
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-In this screen choose your credit card type 
 

اآلن اختر نوع بطاقة االعتماد التي ترغب في استخدامها -
 لدفع الرسوم

 

 

  
-Insert your credit card information then click Pay -االعتماد واضغط على  قم بإدخال بيانات بطاقةPay 

 

 

-Don’t close the browser until you get the 
confirmation page.  

تأكد من عدم إغالق المتصفح حتى تحصل على صفحة -
 التأكيد بانتهاء تقديم طلبك. 

  

 


