Jumeira University
Scholarship Application Form
Please complete this form in BLOCK LETTERS

JU Reference: SC/

/

Personal Details
First Name:

Family Name:

Gender :

Male

Female

Date of Birth:

Marital Status: :

Married

Single

Emirates of Residence:

Contact No:

/
/
Day Month Year

E-Mail:

Study Program Details
Program of Study:

Semester of Study:

Fall

Spring Year

Scholarship Details
Scholarship Type:

Khalifa

Honor

Access

I have attached below the required documents:
Khalifa
JU Application Form
High School Records
English language Requirements
Passport Copy
Personal Statement
Recommendation Letters
Achivements Certificates

Honor

Access

JU Application Form
High School Records
English language Requirements
Passport Copy
Personal Statement
Recommendation Letters
Achivements Certificates

JU Application Form
High School Records
English language Requirements
Financial Delartion Form
Passport Copy

Note: Scholarship forms submitted without documentary proof will not be considered. Documents marked in Blue are optional.
Personal Statement
You need to describe in 500 words your career aspirations and why you have chosen to study the program
you are applying for, where do you see yourself in this filed, why it is important to the UAE society and in
your opinion why we should accept you on this program.
Do you receive support or financial assistance from any other Organization ?
yes
No
The name of the Organization:

Country:

City:

Declaration Statement
I declare that the information supplied by me is complete, true and accurate. Iam aware that there are severe penalties for providing false
or misleading information which include repaying monies received to which I am not entitled and to have my enrolment terminated. I
authorize the University to obtain from other educational institutions and relevant authorities at any time, details of my enrolment and
academic record. I authorize the release of this application and supporting documents to appropriate persons within the University in
confidence as part of any selection process for granting scholarships. I agree to abide by the University’s conditions of award and course
regulations and rules, where applicable

Signatures:

Enrollment Office

Date:

/

/
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جامعة جميرا
نموذج طلب منحة
رقم المرجع:

يرجى تعبئة النموذج بالكامل

SC/

/

تفاصيل مقدم الطلب
اسم العائلة:

االسم األول:
الجنس :

ذكر

أنثى

الحالة االجتماعية :

متزوج

أعزب

/
/
تاريخ الميالد:
اليوم الشهر السنة
مكان اإلقامة (اإلمارة):

رقم الجوال:

البريد اإللكتروني:

تفاصيل عن البرنامج الذي ترغب بدراسته
فصل الدراسة:

اسم البرنامج:

الخريفالربيع

السنة:

تفاصيل المنحة

منحة خليفة

نوع المنحة:

منحة الدخول

منحة الشرف

لقد قمت بإرفاق الوثائق المطلوبة أدناه:
منحة الدخول
نموذج طلب االلتحاق بالجامعة
نسخة عن شهادة الثانوية العامة
متطلبات اللغه اإلنجليزيه
نموذج اإلقرار المالي
صورة عن جواز السفر

منحة الشرف
منحة خليفة
نموذج طلب االلتحاق بالجامعة
نموذج طلب االلتحاق بالجامعة
نسخة عن شهادة الثانوية العامة
نسخة عن شهادة الثانوية العامة
متطلبات اللغه اإلنجليزيه
متطلبات اللغه اإلنجليزيه
صورة عن جواز السفر
صورة عن جواز السفر
بيان الكلمة الشخصية
بيان الكلمة الشخصية
خطاب توصية تعريفية
خطاب توصية تعريفية
شهادات إنجاز أكاديمية
شهادات إنجاز أكاديمية
مالحظة :لن يتم النظر بطلب المنحة إن لم تتوفر الوثائق المطلوبة .الوثائق المشار عليها باللون األزرق ليست إجبارية.

بيان الكلمة الشخصية
صف لنا بما ال يتعدى ال  055كلمة تذكرفيها نبذة عن حياتك ،وإنجازاتك وارسم لنا تطلعاتك ،وأوضح لنا لماذا تريد دراسة البرنامج الذي
قمت باختياره ،وأين ترى نفسك في هذا المجال ،وما أهميته في المجتمع اإلماراتي تحديداً ،وكيف أثر بك ولماذا برأيك يجب قبولك للمنحة
الدراسية؟
هل تتلقى دعما ً أو مساعدة مالية حاليا ً من أي جهة أخرى
إسم الجهة:

الدولة:

نعم

ال

المدينة

إقرار و تعهد
أقر بأن المعلومات التي قدمتها كاملة ،صحيحة ودقيقة .أنا أدرك بأنه ستكون هناك عقوبات شديدة في حال تقديم معلومات مضللة و خاطئة
و التي تشمل استرجاع الجامعة للمبالغ التي صرفت و فصل الطالب من الدراسة.أفوض الجامعة بالحصول على أي تفاصيل دراسية أو أي
سجالت أكاديمية من أي مؤسسة تعليمية درست فيها سابقاً .أفوض الجامعة بتسليم هذا النموذج و الوثائق المطلوبة ذات الصلة بالمنحة
للشخص المناسب داخل الجامعة و المسؤول عن عملية إختيار الطلبة للمنح .أنا أوافق على االلتزام بقوانين و لوائح الجامعة المتعلقة
بالمنح.
التوقيع:
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التاريخ

/

/

Enrollment Office

