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 نبرااالملحقية الثقافية اإلماراتية في ك

رشرا  باإل ،نبراافي ك ة الثقافيةالملحقي ومن خالل ،التربية والتعليموزارة تقوم 

التي عبر التنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية على الطلبة المبتعثين، 

من أجل توفير فرص التحاق طلبة البعثات  ،تتمتع بمستوى متميز وسمعة رصينة

  بالمقاعد الدراسية فيها.

د في الجامعات القبول للطلبة الجدالعروض الدراسية وتوفير تقوم الملحقية ب

وتقديم اإلررشادات الالزمة  ،هماستقبالإجراءات ، وكذلك ترتيب المتميزة أكاديميا

وتذليل أي  ،والمعيشة في بلد الدراسةوتسجيلهم في الجامعات بشأن دراستهم 

عبر التواصل المنتظم مع  ،عقبات قد تواجههم، ومن ثم المتابعة األكاديمية

 بهد  الوقو  على األداء األكاديمي والحضور لكل طالب.  ،الجامعات

 ،هاعثين في مواعيدبصر  المخصصات المالية للمبتكذلك تقوم الملحقية الثقافية 

في  ، والتأمين الصحي،وتسديد الرسوم الدراسية ،الراتب الشهريبما في ذلك 

، مثل بدل تذكرة السفر حين تقوم الوزارة بصر  مخصصات الطالب األخرى

بتصديق مخصص الكتب والمالبس. كذلك تقوم الملحقية الثقافية السنوية، و

 من الجهات المختصة.الخريجين  ةالطلب رشهادات

مع الجامعات ك، تتواصل الملحقية الثقافية اإلماراتية بشكل مستمر فضاًل عن ذل

بهد  متابعة الشؤون الدراسية  ،سترالية والنيوزلنديةوالجهات الحكومية األ

وإعداد التقارير الدورية عن كل طالب لحين تخرجه، وإرسال  ،للطلبة المبتعثين

كما تقوم الملحقية الثقافية اإلماراتية  ى الوزارة بشكل منتظم،تلك التقارير إل

الرسمية  وتشارك في االحتفاالت ،بتشجيع ورعاية النشاطات والملتقيات الطالبية

ثقافية تجيد اللغتين العربية بأن كل كوادر الملحقية ال وتكريم المتفوقين. علما

 ليزية.واإلنج

ليل الطالب دة في دالوار المفيدةمعلومات العلى  باالطالع الطالب المبتعث ننصح

، www.uaeculture.org.auنترنت للملحقية الثقافية المبتعث، وفي موقع اإل

 بهدف التعرف على الخطوات الضرورية لما قبل وبعد االلتحاق بالدراسة.

 

http://www.uaeculture.org.au/
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 أستراليا ونيوزلندةنبذة عن 

 

البشرية  قارة متكاملة من جميع النواحيبموقعهما الجغرافي  ةستراليا ونيوزلندأتعد 
  ،بين المحيطين الهندي والهادئ ،وتقعان جنوب خط االستواء ،واالقتصادية والتاريخية

 يزيد علىستراليا ما أيبلغ عدد سكان و ،ان أرضًا حدودية مع أي دولة أخرىشاركتوال ت
 ةيبلغ عدد سكان نيوزلند، في حين تينموزعين على ست واليات ومقاطع ،مليون نسمة 23

 . الشمالية والجنوبية جزيرتينالعلى  موزعين ،ماليين نسمة 4ما يزيد على 

 ان،ا ودودمهااألمن والسالم، فشعب شيوعوالثقافات  ونيوزلندة بتعددأستراليا تتميز 
 تين، ويستطيع الطالب التعلم والسفر داخل الدولانومتجانس انا متطورمهاومجتمع

القادمين  ن، ويتقبالانوحيوي اناألسترالي والنيوزلندي نشيط انالشعب ليزية.جباإلن تينالناطق
 بمختلف عاداتهم وتقاليدهم.

 األمر الذي يجعل ،دولة مختلفة 200أكثر من من مهاجرين من  سترالييتألف الشعب األ

استعداد الطالب  ذلكوقد ترتب على  ،ر دول العالم تنوعًا في الثقافاتمن أكث أستراليا

م خبراء في التعامل مع هالمدرسين وجعل الوافدين، كما صقل األستراليين لتقبل الطالب

ويقدر األستراليون الثروة الثقافية والتطور االجتماعي المتأتي من  الطالب األجانب.

ب اهتماما كبيرًا للعناية بالطال. وتولي الدولة الطالب الوافدين إلى الجامعات األسترالية

  الحياة األسترالية. نمط ومساعدتهم على التكيف مع
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 الدراسة في أستراليا ونيوزلندة

فرص الحصول على شهادات سترالية والنيوزلندية األ والمعاهد توفر الجامعات

 ةعالي علمية من مؤسسات ذات مكانة عالمية مرموقة وذات مستويات تعليمية

 .الجودة

 

المؤهالت األسترالي بمستوياته العشرة. عادة ما يبتعث يبين الشكل أعاله إطار 

 الطالب لدراسة درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

سترالية والنيوزلندية، ويعتمد زية كلغة للدراسة في الجامعات األليتعتمد اإلنج

كمقياس لتحديد الكفاءة. قد يحتاج الطالب إلى برنامج اللغة  IELTSاختبار 

 لتحسين كفاءته إلى المستوى المطلوب للدراسة في الجامعة. 

التي تؤهله  ،سيلتحق الطالب بالمرحلة التأسيسية ،بعد إنهاء برنامج اللغة بنجاح

 في التخصص المحدد في قرار ابتعاثه. نامج األكاديميللدخول إلى البر
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وفقًا  ،يبين المسارات الدراسية المتاحة للحصول على الدرجة العلميةأدناه الشكل 

 إلطار التعليم األسترالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليزيةجنبرنامج اللغة اإل  
English Program 

 البرنامج التأسيسي
Foundation Program 

 الدبلوم

 الدبلوم المتقدم

Diploma /  

Advanced 

Diploma 

 درجة الماجستير

Master Degree 

 درجة الدكتوراه

Doctoral/PhD Degree 

 الشهادة العليا

Graduate 

Certificate 

العاليالدبلوم   

Graduate 

Diploma 

 

 

 
بمرتبة الشرف بكالوريوس  

Bachelor Honours Degree 

البكالوريوسدرجة   

Bachelor Degree 

 المسارات الدراسية
Program Pathways 

7 

8 

9 

10 

8 

8 

5 

6 

تشير األرقام إلى المستويات حسب إطار 

 المؤهالت األسترالي
The figures indicate the AQF level  
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 السفر تأشيرةالعروض الدراسية و

حسب  المحدد الدراسي بالتخصصالطالب المبتعث من الضروري أن يلتزم 

خطط  لمتطلباتوفقًا  ،لتخصصات تحددها الوزارةن هذه ا، حيث إبعثةالقرار 

 التنمية.

سترالية والنيوزلندية المعتمدة من قبل جب على الطالب معرفة الجامعات األيتو

في  التأنيعلى الطالب وزارة قبل المباشرة بالحصول على العرض الدراسي. ال

ن االختيار السليم للجامعة إحيث  ،سيدرس فيهاالتي الجامعة  تحديد عند االختيار

ذلك من هدر في ينتج عن قد وما  ،الحقاغيير الجامعة تسيجنب الطالب دواعي 

 .واألموالالوقت 

الجامعة لدراسة من يتوجب الحصول على العرض الدراسي  ،بعد تحديد الجامعة

الدراسية من  العروضعلى لحصول لالتخصص المحدد في قرار البعثة. 

بإمكان الطالب مراسلة الجامعة بشكل مباشر  سترالية والنيوزلنديةالجامعات األ

ية الثقافية اإلماراتية الملحقبوكاالت الخدمات التعليمية أو من خالل االستعانة أو 

يتوجب تزويد الملحقية بالوثائق الضرورية للحصول على العروض و ،في كنبرا

 خة من جواز سفر الطالب، وعنوانه، وهاتفه، وبريدهوذلك يشمل: نس ،الدراسية

ى، ونتائج اختبار تقييم من شهادة الثانوية وأي شهادات أخر الكتروني، ونسخاإل

 ،إعداد رسائل الضمان الماليوستقوم الملحقية ب اللغة اإلنجليزية )إن وجد(،

طالب في الالزمة لتسجيل ال اإلجراءات ستكمالال ،والتنسيق مع الجامعة

 (.Confirmation of Enrolment - CoEخطاب التسجيل ) إلصدار ،الجامعة

على التأشيرة ينبغي على الطالب الحصول من أجل السفر لغرض الدراسة، 

إلى مكتب الفيزا تأشيرة ال يجري تقديم طلبات الحصول على)الفيزا( الالزمة. 

قنصلية بلد الدراسة. من ضمن الوثائق المطلوبة إلصدار أو  سفارةالخاص ب

التي تطلبها الفحوص الطبية نتائج كذلك و ،CoEخطاب التسجيل التأشيرة 

التأشيرة أسرع لكتروني على عادة ما يكون التقديم اإل القنصلية المعنية. السفارة/

 .من التقديم اليدوي



  
 
 

 16 من 7 صفحة  للدراسة في أستراليا ونيوزلندة اإلرشادي لطلبة اإلمارات المبتعثين الدليل 2016أبريل 

   

 

مراجعة الوزارة لغرض الحصول  على الطالببعد الحصول على التأشيرة، 

 .ثشروط االبتعا حسبتذكرة السفر،  بدل على

 

 لسفر التحضير ل

صارمة  استراليا ونيوزلندة شروطأل، يتوجب مراعاة أن التحضير للسفرعند 

جلبها معه. ومن أجل تجنب الوقوع في مشاكل ببشأن المواد التي يسمح للمسافر 

الممنوعة، يتوجب مراجعة المواد  ،قد تترتب عليها غرامات مالية كبيرة ،جدية

موقع اإلنترنت للملحقية  فيمبين في صفحة الروابط المفيدة هو ما  وحسب

 الثقافية.

أن يرسل إلى بلد الدراسة بأسبوع على األقل، يتوجب على الطالب  قبل السفر

 ،ه الجوال في اإلماراتتفهاورقم  ،هسفرمن تذكرة  نسخة للملحقية الثقافية

 الفندق.لغرض ترتيب إجراءات استقباله في المطار وحجوزات 

 

 

 و نيوزلندةأستراليا أإلى  الوصول

تقوم الملحقية الثقافية بترتيب استقبال الطالب في المطار وإيصاله إلى الفندق 

ينصح الطالب ضمن بعثة الطالب. مغطاة  الخدمة هذهو، ليال 6فيه  سيقيمالذي 

لمكان ومشاهدته ل الدراسةإلى بلد  وصولهقبل  دائم سكن استئجارم بمراعاة عد

 أثناء فترة إقامته في الفندق. شخصيا

بعد وصول الطالب إلى بلد الدراسة، يتوجب عليه الحصول على رقم هاتف 

، قريب من الجامعة حث عن سكن دائمالبوجوال محلي، وفتح حساب مصرفي، 

والمطاعم المحالت التجارية ووالتعرف على وسائل المواصالت المتوفرة، 

 .الحالل القريبة



  
 
 

 16 من 8 صفحة  للدراسة في أستراليا ونيوزلندة اإلرشادي لطلبة اإلمارات المبتعثين الدليل 2016أبريل 

   

 

يتوجب على الطالب ملء استمارة البيانات وإرسالها إلى الملحقية الثقافية مع 

نسخة من جواز السفر وصفحة ختم الدخول. ُيرجى من الطالب التأكد من ختم 

راجع استمارة المطار في بلد الدراسة. جوازه بتاريخ الدخول عند وصوله إلى 

 البيانات في نهاية هذا الدليل.

 

 أستراليا أو نيوزلندةالسكن في 

من المهم مراعاة السكن بالقرب من الجامعة التي سيلتحق بها الطالب، وغالبًا ما 

 تتوفر المحالت التجارية والمطاعم بالقرب من الجامعات.

، حيث توفر معظم الجامعات األقسام الداخليةتتوفر عدة خيارات لسكن الطالب، 

ما تكون هناك فترة انتظار قبل خارجه. وغالبًا  سواء داخل الحرم الجامعي أم

لقربها من بسبب الطلب الشديد عليها مثل هذه األقسام الداخلية الحصول على 

 . تعليمية أخرىنترنت وخدمات ، من مكتبات ومراكز إالجامعة ومرافقها

 والسكن مع هذه العائلة.  ،ب استئجار غرفة نوم من منزل عائلةيمكن للطال

يود تحسين كفاءته في اللغة للطالب الذي  ، وخصوصاللسكن العائلي مزايا مفيدة

  ما يخص المعيشة.الحصول على بعض اإلرشاد في فضاًل عن ،ليزيةاإلنج

بشكل وضاعها ألمراجعة  ، وُتجرىتخضع لشروط صارمة ائالتالعإن مثل هذه 

 . للتأكد من أهليتها الستقبال الطالب الوافدين ،مستمر

عامًا من العمر أن يستأجر دارًا سكنية لوحده أو  18بإمكان الطالب الذي بلغ 

قبل الوصول  لضروري عدم استئجار السكن الدائممشاركة مع زمالئه. من ابال

في  يم خاللهاالتي يق ،األولى ، واالستفادة من الليالي الستإلى بلد الدراسة

 في مشاهدة أماكن السكن شخصيًا واختيار ما يناسب الطالب. ،الفندق

عامًا من  18تتطلب القوانين األسترالية والنيوزلندية من الطالب الذي لم يبلغ 

مرخصة  ائالت. هناك ع18العمر أن يكون بصحبة ولي أمر لحين بلوغه سن 

 ومعتمدة من قبل الجهات المختصة للقيام بدور ولي األمر عند الحاجة. 
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يتوجب على  ،خالل فترة الدراسةأو عناوين التواصل في حال تغيير السكن 

التي المؤسسة التعليمية كذلك لدى و ،الملحقية الثقافيةتحديث عنوانه لدى الطالب 

ب إلغاء تأشيرته الدراسية نلتج ،خالل أسبوع واحد من التغيير ،يدرس فيها

 (.)الفيزا

 

 المباشرة بالدراسة

إن الجدية في الدراسة منذ مراحلها األولى سوف تساعد الطالب في بناء أساس 

يتوجب على أو تغيير المؤسسة الدراسية.  وي للنجاح وتجنب أي حاجة للتمديدق

دائرة الهجرة ، حيث إن تعليمات الطالب االلتزام بالحضور والجدية في الدراسة

تتطلب نجاح الطالب  ،وكجزء من شروط تأشيرة الطالب ،ستراليا ونيوزلندةفي أ

وبخالف ذلك يتم إلغاء  ،%80ل عن ال تق عالية ومحافظته على نسبة حضور

 سنوات.  3من الحصول على تأشيرة ثانية لمدة ه وحرمان تهتأشير

أن يقوم ب ،ليزيةاإلنج اللغة برنامجب هالتحاقحال  ،الطالبتنصح الملحقية الثقافية 

من أجل الوقوف على مستواه الفعلي في اللغة  IELTSبالتسجيل ألداء اختبار 

ومعرفة الفترة الالزمة لدراسة اللغة، أو حتى إمكانية تجاوزه لفترة دراسة اللغة 

مغطاة ببعثة االختبار علمًا بأن رسوم  شرته بالبرنامج األكاديمي مباشرة،ومبا

 الطالب.

توفر الجامعات خدمات لمساعدة الطلبة الجدد في المراحل األولى من الدراسة، 

تقديم النصح واإلرشاد أم  سواء من حيث المحاضرات اإلضافية ودروس التقوية

توفر بعض األكاديمي، وكل هذه الخدمات مغطاة ضمن الرسوم الجامعية. كذلك 

تحمل الطالب جهات القطاع الخاص خدمات الدروس الخصوصية، والتي ي

 مصاريفها في حال حاجته إليها.
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 التأمين الصحي

رط يتوجب على الطالب أن يكون لديه تأمين صحي طوال فترة دراسته، وذلك ش

ة شركفي كنبرا مع الملحقية الثقافية (. اتفقت من شروط تأشيرة الطالب )الفيزا

nib أما في نيوزلندة، فيتم تقديم أسترالياللطلبة في صحي لتقديم خدمة التأمين ال .

أو من خالل الشركات التي تعتمدها  BUPAتلك الخدمة من خالل شركة 

  الجامعات والمؤسسات التعليمية.

الوصول إلى بلد فور  بطاقة الضمان الصحي استالمالتأكد من من المهم 

ن الضمان الصحي شرط مهم من شروط سريان التأشيرة ، حيث إاالبتعاث

قد يغفل الطالب عن المراجعة الستالم  ،وفي خضم انشغاله بالدراسة الدراسية.

لذا ننصح الطالب بالتأكد من صالحية  اقة الضمان الصحي للطالب المبتعث،بط

بالتنسيق مع على األقل مرة واحدة في السنة، وتجديدها  ،بطاقة الضمان الصحي

 الملحقية.

حسب السقوف المحددة مع جية، يغطي الضمان الصحي الخدمات الصحية والعال

 .شركة التأمين الصحي

 ستراليا لتأمين الصحي في أل nibتفاصيل التواصل مع شركة 

   Catherine McHugh    :المسؤولموظف ال

 1368 4914 2 61+    هاتف:ال

 C.McHugh@nib.com.au لكتروني: البريد اإل
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 االعتماد على النفس

الل فترة يمثل دولة اإلمارات العربية المتحدة خ على الطالب أن يتذكر دائمًا بأنه

تمثيل الدولة خير  فيوالطالب اإلماراتي جدير بالثقة  دراسته في بلد االبتعاث،

بالشكل الذي يليق بالسمعة الطيبة لإلمارات وشعبها المعطاء. ُينصح وتمثيل، 

نشاطات الطالب بأن يكون دائمًا على صلة بزمالئه المبتعثين، وأن يشارك في ال

 الطالبية، وفي اللقاءات مع الملحقية الثقافية. 

تحديًا تشكل الدراسة في بلد أجنبي بعيدًا عن الوطن وعن األجواء العائلية إن 

في بناء شخصية  انللطالب. إن تحقيق النجاح والتغلب على هذا التحدي سيساهم

وسيلمس الطالب كل أنواع الدعم من قبل الوزارة  بالنفس، ثقتهالطالب وزيادة 

ومن الملحقية الثقافية في سبيل حصوله على المؤهل العلمي المبتعث ألجله، ومن 

ثم عودته للمساهمة في مسيرة التنمية والعمران في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.

يتكامل الدعم الموفر من قبل جهة االبتعاث مع شعور الطالب بالمسؤولية 

التواصل المستمر مع األهل وطمأنتهم األساسية، مثل  النواحيومتابعته لبعض 

جواز سفره، التأكد من صالحية على أوضاعه وعلى مسيرته الدراسية. وكذلك 

يتوجب لصحي. ا الضمانصالحية و)الفيزا(،  تأشيرة الطالبصالحية  وفترة

أقل من ستة أشهر على انتهاء صالحيتها.  تبقىالتجديد لهذه الوثائق في حال 

 ةبيانات وإرسالها إلى الملحقية الثقافيالاستمارة  تحديثكذلك يتوجب على الطالب 

  لكتروني.البريد اإلأو أرقام الهواتف أو  السكن تغييرفي حال 

ادرة بلد الدراسة ألي في حال مغ ةالثقافيمن المهم إعالم الوزارة والملحقية 

حيث يتوجب على الطالب تحديد  ى لو كانت المغادرة لقضاء العطلة،حت سبب،

خالل  للتواصل هاتفمع إعطاء رقم  ،خ العودة المتوقعتاريخ المغادرة وتاري

فترة سفره. أما إذا كانت المغادرة ستؤدي إلى االنقطاع عن الدراسة، فسيتوجب 

، لتجنب الفصل من مع إعالم الجامعة خطيًا ،ر وسبب المغادرةالعذ بيان
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والجامعات  ،هذا الشأنائرة الهجرة صارمة في ن تعليمات دالدراسة، حيث إ

 ملزمة في االلتزام بهذه التعليمات.
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 كنبراالملحقية الثقافية اإلماراتية في 

 المستشار الثقافي

 يالمنصور خلفان روضةاألستاذة/ 

 
 العنوان البريدي

 

UAE Cultural Office 
PO Box 5158 
Garran, ACT 2605 
AUSTRALIA 

 عنوان المكتب
 

UAE Cultural Office 
21 Culgoa Cct 
O'Malley, ACT 2606  
AUSTRALIA 

 www.uaeculture.org.au نترنتموقع اإل

 office@uaeculture.org.au لكترونيالبريد اإل

 8333 6286 2 61+ الملحقية هاتف

 8444 6286 2 61+ الفاكس

 190 089 1800 )من أستراليا(الرقم المجاني 

 
لكترونيالبريد اإل الملحقية وموظف  الهاتف المباشر 

 

 الملحق الثقافي

 ralmansoori@uaeculture.org.au +61 2 6296 8333 المستشار الثقافي روضة المنصوري

 

 األكاديمياإلرشاد  

 khalid@uaeculture.org.au +61 2 6298 7111 رئيس القسم خالد بطرس

 rasha@uaeculture.org.au +61 2 6298 7116 مرشد أكاديمي رشا الفقهاء

 adel@uaeculture.org.au +61 2 6298 7113 مرشد أكاديمي عادل إبراهيم

 

 واإلدارية الشؤون المالية

 mina@uaeculture.org.au +61 2 6298 7130 رئيس القسم مينا سمعان

 sherif@uaeculture.org.au +61 2 6298 7107 محاسب شريف سليم

 maya@uaeculture.org.au +61 2 6298 7117 شؤون الموظفين مايا عويك

 

 ةالعالقات العام
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 mostafa@uaeculture.org.au +61 431 711 966 سيدني مصطفى سعد
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 تحديث بيانات(   )    طالب جديد(   )   استمارة بيانات الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد أوبصحة البيانات الواردة في االستمارة،           أتعهد أنا الطالب/الطالبة 
 منها.بتحديثها في حالة تغيير أي 

     : التوقيع
     التاريخ: 

 التعهد

  :   )بالعربية( الكاملاالسم 

  :  (ليزيةباإلنج) االسم

   رقم جواز السفر:    / / تاريـــخ الميالد: 

)  ( متزوج وتعيل )عدد األطفال(:     اسم الزوج / الزوجة:  -)  ( متزوج )  ( أعزب الحالة االجتماعية:

   الجوال:    اإلمارة:    العنوان في دولة اإلمارات: ص.ب.

   رقم االتصال لحاالت الطوارئ:    هاتف ولي األمر: 

 البيانات الشخصية

  آخر شهادة علمية حصلت عليها: 

 بو ظبيأشرطة )  (  الرئاسةوزارة شؤون  )  ( التربية والتعليمبتعاث: )  ( وزارة جهة اال

  )  ( جهة أخرى:  )  ( شرطة دبي  )  ( جهاز أبو ظبي لالستثمار    )  ( ديوان سمو حاكم دبي

  جهة العمل )للموظف(: 

  الدراسية ومدتها ) للموظف(:  اإلجازةتاريخ 

  )  ( دكتوراه     )  ( أخرى   الدرجة العلمية المبتعث لدراستها: )  ( بكالوريوس  )  ( ماجستير 

  التخصص: 

  :Name of University اسم الجامعة: 

  :Name of Language School اسم معهد اللغة: 

  :Student ID Number  رقم البطاقة الجامعية: 

   الوكالة التعليمية التي وفرت العرض الدراسي: 

 البيانات الدراسية

  :Date of Arrival to: (  ) Australia   (   ) New Zealand /         /                  :الوصولتاريخ 

      /      /        :سارية لغاية    أخرى:)  (    تأشيرة طالب(:  )  ( نوع التأشيرة )الفيزا

  :Address ستراليا             )  ( نيوزلندةأ)  (   العنوان:

  :Street No. / Name سم الشارع: االرقم و
  :Suburb الضاحية: 

  :State  الوالية: :Postcode  الرمز البريدي:
  :Mobile number رقم الجوال: 
  :Tel Number  رقم الهاتف: 

  :Email  البريد اإللكتروني: 
  :Bank Name اسم البنك: 

 :Acc. Number:                          BSB                                                               رقم الحساب: 
  :Bank Swift Code/Address عنوان البنك: 

 

 بيانات اإلقامة في بلد االبتعاث

 من الجامعة. لحصول على التقارير الدراسيةلاستمارة التخويل □    صورة صفحة المعلومات من جواز السفر□

 .نيوزلندة /صفحة الجواز التي تحمل ختم الدخول إلى أستراليا □    الفيزا –صورة من تأشيرة السفر □
 لكتروني أو الفاكس أو صندوق البريد.إما عبر البريد اإل ،لسفارة اإلمارات في أستراليا ةالثقافي لى الملحقيةإترسل واالستمارة بشكل واضح  مألُت

UAE Cultural Office, PO Box 5158 Tel +61-2-6286 8333 لكترونيالبريد اإل الهاتف  

GARRAN, ACT 2605, AUSTRALIA Fax +61-2-6286 8444 الفاكس office@uaeculture.org.au 

 

 المستندات المرفقة مع االستمارة

 كنبرافي  الملحقية الثقافية
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TO WHOM IT MAY CONCERN 

 

 

This is to certify that I, ________________________________________, 
give the authority to the Cultural Section – Embassy of the United Arab 
Emirates in Canberra / Australia to have full access to my academic 
information, including: Enrolments, Transcripts, Academic Status, 
Attendance and any other necessary details that may be required.  

 

This information should be forwarded to the following address: 

Cultural Section / UAE Embassy - Canberra 
PO Box 5158 
GARRAN, ACT 2605 
AUSTRALIA 

Tel. +61  2  6286 8333   
Fax  +61  2  6286 8444 

Email: office@uaeculture.org.au 

 

Name:       

Signature:       

Date:        

 

 تعليمات استمارة التخويل للحصول على التقارير األكاديمية

 ليزية. ملء وتوقيع االستمارة باللغة اإلنج يتوجب 
  مكتب خدمات الطالب في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.تعطى النسخة األصلية من االستمارة إلى 
 لكتروني.ستراليا عبر الفاكس أو البريد اإلترسل نسخة من االستمارة إلى الملحقية الثقافية لسفارة اإلمارات في أ 

 190 089 1800   في أسترالياالثقافية الرقم المجاني للملحقية 

 

mailto:office@uaeculture.org.au

