Access Scholarship-Financial Declaration Form
نموذج اإلقرار المالي-منحة الدخول
For Students with Guardians

For Self Employed Students

1. Parent or Guardian Details
Parent/Guardian name:

Parent’s Profession:

Mobile:

E-mail:

2. Student Current Academic Status
Are you enrolled in school/university this year?
If yes, please state name of school or university

No

Yes

If not, please indicate what you have been doing since your school graduation:

3. Financial Status Information
3.1 Income
3.1.1

Annual Gross Salary of Applicant or Guardian

AED / year

3.1.2

Other income from family members or properties

AED / year

3.1.3
Financial Aid
Donor Name
AED / year
3.2 Educational Expense for Dependents
List all family members who are dependent on the income mentioned in (3.1) above. Do not include employed
members already mentioned in (3.1). Start with university/college/school members.
#
Name
Age
University /School
Tuition Fees
1.

AED / year

2.

AED / year

3.

AED / year

4.

AED / year

5.

AED / year

6.

AED / year

3.3 Housing and Living Expenses
3.3.1 Rent expenses

AED / year

3.3.2 Living expenses for the family and dependents
3.3.3 If you or your family is in debt, write the amount.

AED / year

3.3.4 How much do you or your family pay for this debt?

AED / year

AED / year

Reasons for debts:
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4. Special Circumstances
If there are special circumstances which cause unusual financial burden (such as disabled family members, etc.),
please give details below. Supporting documentation must be provided.

5. Declaration of Integrity
I certify that the answers to all questions and statements provided are complete and accurate.
I authorize JU to investigate all statements contained herein.
I further understand that any misrepresentation or purposeful omission will invalidate this application and may
disqualify me from future scholarship consideration.
I also understand that the scholarship committee reserves the right to pass its findings regarding such
misrepresentation and omission to the office of the registrar for inclusion in the student’s Permanent Record.

6. Supporting Documents
Applicant must submit the following documents with this form:
1. Valid salary certificate of applicant or guardian )1.3.3(.
2. Documents for other incomes mentioned in the Financial Status (3.1.2) i.e. salary certificate for nondependent, etc.
3. Documents for Financial Aids mentioned in the Financial Status (3.1.3).
4. A copy of the rental contract for accommodation.
5. Bank statement of applicant or guardian for a period of 3 months from the date of application.
6. Water and electricity bill for a period of one month from the date of application.
7. Documents regarding loans mentioned in the Financial Status (3.3.3)
8. Applicants with guardian must submit certificates verifying education tuition fees for all family members
(3.2).

7. Signature
Guardian’s Signature:

Date:

/

Applicant’s Signature:

/

Enrollment Office

Date:

/

/
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منحة الدخول-نموذج اإلقرار المالي
الرسوم على حساب ولي األمر /المعيل

الرسوم على حساب الطالب/ة

 .8تفاصيل ولي األمر أو المعيل
اسم ولي األمر/المعيل:

المهنة:

رقم الجوال:

البريد اإللكتروني:

 .9المعلومات األكاديمية الحالية للطالب/ة
نعم

هل أنت مسجل بمدرسة/جامعة لهذه السنة؟

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر اسم المدرسة /الجامعة:
اذا كانت اإلجابة ال  ،أرجو ذكر ما تقوم به حاليا:

.01

معلومات عن الوضع المادي

 0100بيانات عن الدخل
3.1.1

الراتب السنوي اإلجمالي للمتقدم  /المعيل

درهم/سنة

3.1.2

إيرادات أخرى من أفراد العائلة أو ممتلكات

درهم/سنة
درهم/سنة

3.1.3
اسم الجهة
مساعدات مالية
 0101المصاريف الدراسية (للمعالين فقط)
عدد أفراد األسرة الذين يعتمدون على الدخل المذكور أعاله ( .)3.1إذ ان هذه المصاريف ال تشمل أفراد العائلة الذين يعملون ولديهم دخل.

االسم

#

العمر

الرسوم الدراسية

الجامعة  /الكلية  /المدرسة

1

درهم/سنة

2

درهم/سنة

3

درهم/سنة

4

درهم/سنة

5

درهم/سنة

6

درهم/سنة

0101

مصاريف السكن ومصاريف المعيشة

3.3.1

مصاريف اإليجار

درهم/سنة

3.3.2

مصاريف المعيشة ألفراد العائلة المعالين

درهم/سنة

3.3.3

الديون المترتبة عليك

درهم/سنة

3.3.4

كم تدفع سنويا من هذه الديون؟

درهم/سنة

أسباب هذه الديون:

Page |3

Enrollment Office

Access Scholarship-Financial Declaration Form
منحة الدخول-نموذج اإلقرار المالي
ظروف خاصة

.00

إذا كان هناك ظروف خاصة تسبب عبئا ماليا غير عادي (مثل أفراد األسرة من ذوي االحتياجات الخاصة ،وما إلى ذلك) ،يرجى إعطاء التفاصيل أدناه
مع وجوب إرفاق الوثائق الداعمة.

إقرار و تعهد

.01

أقر بأن البيانات المذكورة بالنموذج صحيحة و دقيقة.
أفوض الجامعة في التحقق من جميع البيانات الواردة في هذا النموذج.
أدرك كذلك أن المعلومات الخاطئة سوف تتسبب بإلغاء الطلب المقدم على المنحة الدراسية وبالتالي حرماني من
التقديم على أي منحة دراسية في المستقبل.
أتفهم أيضا ان لجنة المنح تحتفظ بالحق في أن ترسل ما تجده من دالئل تثبت عدم صحة البيانات الى مكتب التسجيل

ليتم وضعها في ملف

الطالب.

الوثائق المطلوبة

.01

يجب توفير وثائق دقيقة وكاملة لدعم البيانات المطلوبة .يرجى التأكد من إرفاق ما يلي:
 .9شهادة راتب للمتقدم سارية المفعول (.)3.3.3
 .31وثائق لإليرادات األخرى المذكورة في اإلقرار المالي (شهادة راتب لغير المعيل.)3.3.3( )...,
 .33وثائق المساعدات المالية المذكورة في اإلقرار المالي (.)3.3.3
 .33نسخة من عقد اإليجار.
 .33كشف حساب بنكي لثالثة شهور للمتقدم من تاريخ تقديم الطلب.
 .31فاتورة الماء والكهرباء لمدة شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
 .31وثائق الديون المذكورة في االقرار المالي (.)3.3.3
 .31وثائق المصاريف الدراسية لألوالد أو أفراد العائلة (.)3.3

.01

التوقيع

توقيع مقدم الطلب:

التاريخ:

/

توقيع المعيل:

/
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/

/
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