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1-Login to eServices with your ID and 
password 
 

من خالل البوابة االلكترونية قم بتسجيل الدخول  -1

eServices السري رقمك الجامعي والرقم وأدخل 

2-Choose Student and Financial Aid 2- باختيار رابط  قم Student and Financial Aid 

  

3-In Students link choose Request Electronic 
Documents 
 

 Request Electronic Documents قم باختيار رابط .3
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4-Specify the type of documents you need and 
the number of copies 
 

التي تريدها والعدد المطلوب من كل الوثائق قم باختيار  -4

 وثيقة

4A-In case you request To Whom It May 
Concern Letter 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. 
-The system will calculate the documents 
costs for you 

5- Select Delivery Method: either to pick up 
your documents by yourself from 
Students’ Happiness Center or  choose for 
them to be delivered to any address you 
insert by FedEx. 
Notes : If you chose Via FedEx Delivery please make sure 

that your information is accurate, therefore the 
company can able to delover your order on time, The 
system will calculate the documents costs for you. 
 

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

4A-طلب شهادة لمن يهمه األمر يمكنك اختيار  ةفي حال

إضافة مالحظات إضافية عليها وذلك بالضغط على خيار 
Yes  عندAdditional Notes for WIMC وقم باختيار .

 المالحظات التي ترغب بإضافتها.
 
ي الوثائق التسيقوم النظام بحساب الرسوم المطلوبة على -

 قمت باختيارها.
بالحضور شخصياً إلى م باختيار طريقة التوصيل: إما ق-5

مركز إسعاد الطلبة أو إرسالها إلى أي عنوان تقومون بتحديده 

 .التوصيلعن طريق شركة 
يرجى مراعاة    FedExاختار الطالب االستالم عن طريق  ةفي حالمالحظة : 

سيتم االتصال بك من قبل شركة التوصيل الدقة في ك تابة العنوان حيث 
ل الوقت المناسب لك  ساب سيقوم النظام بحولترتيب موعد التسليم خال

 الرسوم المطلوبة على الوثائق التي قمت باختيارها.
 

قم باختيار طريقة الدفع التي تفضلها إما باستخدام الرصيد 6-

 االعتمادالموجود في بطاقتك الجامعية أو باستخدام بطاقة 
 البنكي.

 Submit Paymentثم اضغط على 
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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 

 

استخدام البطاقة الجامعية يرجى التأكد من وجود  ةفي حال-

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

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

ستظهر شاشة اختيار الدفع ببطاقة االئتمان،  ةفي حال7-

الدفع وذلك للتأكيد يرجى قراءتها والضغط  بمعلومات عن
 Submit Paymentعلى 

 

 

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

ستظهر شاشة ببيانات الدفع وذلك للتأكيد يرجى الضغط -8

 Proceed to Payعلى 
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9-In this screen choose your credit card type 
 

اآلن اختر نوع بطاقة االعتماد التي ترغب في استخدامها -9

 لدفع الرسوم
 

 

10-Insert your credit card information then 
click Pay 
 

 Payقم بإدخال بيانات بطاقة االعتماد واضغط على -10

 

11-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 -11

 هاء تقديم طلبك. سيصلك بريد الكتروني يوضح أنالتأكيد بانت
 طلبك قيد التنفيذ.
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If you require any further assistance, please do not hesitate to contact us:  

https://www.uaeu.ac.ae/en/
mailto:Registration_department@uaeu.ac.ae
mailto:Registration_department@uaeu.ac.ae

