
أھال بكم في مجموعة "داتافلو"

دخلت مجموعة داتافلو في شراكة مع وزارة التربیة والتعلیم (MOE) في دولة اإلمارات العربیة المتحدة منذ عام 2021 لتوفیر 
أعلى معاییر خدمات التحقق من المصدر األساسي للمصادقة على مؤھالت األفراد المتقدمین لمعادلة شھاداتھم لدى الوزارة. 

لقد قامت مجموعة "داتافلو" بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بتسریع عملیة التحقق من 
الشھادات الجامعیة األكادیمیة الصادرة من خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة واعتماد المصدر، مما یؤدي إلى تحسین تجربة 

مقدم الطلب.

إذا كنت ترغب في االستفادة من خدمة مجموعة "داتافلو" للتحقق من المصدر األساسي (PSV) من أجل تسریع عملیة المعادلة 
www.dfgateway.com یمكنك اآلن الحصول على ھذه الخدمة عن طریق إرسال شھادتك للتحقق على الرابط

الشھادات التي یمكن تقدیمھا إلى مجموعة "داتافلو" للتحقق:●
الشھادات الجامعیة األكادیمیة الصادرة من خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة.-

الشھادات التي ال یمكن تقدیمھا إلى مجموعة "داتافلو" للتحقق:●
أي شھادة جامعیة صادرة من داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. -
أي شھادة ثانویة صادرة من داخل أو خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة.-

 مالحظة: في حالة تقدیم أي شھادة غیر مطلوبة/خاطئة، لن تتلقى استرداًدا لرسوم التحقق من مجموعة "داتافلو". 

قبل التقدم بطلب التحقق من المصدر األساسي (PSV) من أجل الحصول على المعادلة من وزارة التربیة والتعلیم، یرجى التحقق 
من الجدول أدناه لالطالع على الحزم و الخدمات المتوفرة أدناه:

قیمة الحزمة   اإلطار الزمني المطلوب للحصول على 
تقریر عملیة التحقق

الوقت الالزم لتقدیم 
الطلب نوع الحزمة 

300 درھم
 +%5 ضریبة القیمة 

المضافة
٢٥ یوم عمل ٣٠ ل ٦٠ دقیقة  الحزمة العادیة

Regular Service 

450 درھم
 +%5 ضریبة القیمة 

المضافة
٢٥ یوم عمل ١٠ ل ١٥ دقیقة

الحزمة المساعدة
Applicant Assist 

Service

280 درھم
 +%5 ضریبة القیمة 

المضافة
٢٥ یوم عمل ٣٠ ل ٦٠ دقیقة مستند إضافي 

Additional Document

http://www.dfgateway.com


دلیل توضیحي لتقدیم الطلب

على الصفحة الخاصة ب"عملیة الدفع"، اضغط على 
"تقدیم الطلب" إلتمام عملیة الدفع

یمكنك الدفع باستخدام بطاقات
االئتمان فقط 

بمجرد اتمام عملیة الدفع، ستتلقى تلقائیاً إیصال 
دفع, كما سیتم تحویل طلبك للبدء بعملیة التحقق

قم بمراجعة كافة البیانات بعنایة قبل 
تقدیم الطلب

 ”Edit“ لتعدیل البیانات، اضغط على

789

   قم بالتسجیل على
www.dfgateway.com  
باستخدام عنوان بریدك اإللكتروني

ستتلقى رسالة برید إلكتروني تتضمن رابط 
لتفعیل حسابك

 قم بإنشاء كلمة المرور الخاصة بك 
 لتسجیل الدخول

امأل بیاناتك الشخصیة و احفظھا، ثم قم بتحمیل 
نسخة من جواز السفر. 

 قم بتعبئة بیانات المؤھل المراد التحقق منھ
 وتحمیل نسخة من الدرجة العلمیة و كشف

 العالمات

  قم بتوقیع وتقدیم خطاب التفویض اإللكتروني 
عبر الضغط على "Consent" في بوابة 

"داتافلو”

www.dataflowgroup.com

© Copyright 2022 The DataFlow Group. All rights reserved

123

456

اضغط على "إدخال الحالة"
 ”Ministry of Education UAE“ إختر 

من قائمة "إسم الجھة"
ثم حدد الفئة المناسبة 

  إلكمال طلب سابق، إضغط على  
"التحقق من حالة طلبك"

للتقدم بطلب التحقق من المصدر األساسي التابع لوزارة التربیة والتعلیم بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، قم بزیارة 
www.dfgateway.com واتبع الخطوات التالیة:

http://www.dfgateway.com

