
 
 
 

 

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501 www.ajyalfalah.sch.ae ajyalalfalah P. O. Box: 38222, New Al Falah City 

A Member of Bin Omeir Educational LLC 

 

 
 
 

Circular No:31/ AY 2022-2023 
Subject: University Registration and Foreign Scholarships for Grade 12 students 

  
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2023يناير  10 :التاريخ

 

Date:  January , 10th 2023 

 

 

 

 أولياء األمور طالب الصف الثاني عشر،السادة 

اعالمكم ي نود  بطلب  مكنانه  التقدم  اإلماراتيين  عشر  الثاني  الصف  لطلبة 

الخارج للحصول  في  للدراسة  منحة  الدراس ي    على  في   24-23للعام  للتقدم  أو 

  جامعات اإلمارات العربية املتحدة في أقرب وقت ممكن. 

الذين تقدموا بطلبات االلتحاق بالجامعات في اإلمارات   الطلبةقمنا بدعم بعض  

في  طالبنا  جميع  دعم  مواصلة  ونود  نيويورك،  جامعة  مثل  املتحدة  العربية 

 حياتهم املهنية املستقبلية. 

طلبة   جميع  دعوة  تمت  حيث  للجامعات،  مفتوح  يوم  بتنظيم  املدرسة  قامت 

ممثلي اهم الجامعات داخل    الثانوية وأولياء أمورهم، الذين التقوا بالعديد من

الدولة. ومستمرين بالعمل على توفير فرص لطالب الصف الثاني عشر لزيارة 

والتسجيل    وملناقشةالجامعات   القبول  "بياناتهم    باإلضافةاجراءات  كتابة  الى 

 الشخصية". 

نحن على ثقة من أن هذه الزيارات الى الجامعات كانت مثمرة ويمكن أن تفيد 

 .ف الثاني عشر صمستقبل طالب ال

  نهتم بجميع الطلبة.  الفالح،في أجيال 

على   األمور  أولياء  نحث  املتبقي،  الوقت  لضيق  املرفقة   نظرا  الرسالة    - قراءة 

والتعليم تعميم التربية  لاللتحاق  -وزارة  الدراسية  املنح  على  للحصول 

 ون تأخير.بالجامعات سواًء في اإلمارات العربية املتحدة أو الجامعات بالخارج، د

يرجى التواصل مع السيدة نسرين فرحات ، السيدة ماريا مارتن، السيدة سميرة  

الذي  الدعم  أو  املعلومات  من  مزيد  على  للحصول   ، املدرسة  ومديرة  يوسفي 

 للتقديم للجامعات.   تحتاجه

حتى اآلن ونتمنى لهم   نحن فخورون جدا بما حققه طالب الصف الثاني عشر  

امتحانات املستوى املتقدم واختبارات اإلمارات القياس ي وامتحانات النجاح في  

 مجلس الكلية األمريكية.

التوفيق لطلبة الدفعة األولى من خريجي أجيال الفالح، ونحن على ثقة أن    نتمنى 

 لهم مستقبل مشرق.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

 

Dear Parents of our Grade 12 students,  
I write to inform you of the opportunity for our senior Grade 
12 Emirati students to apply for a scholarship to study 
abroad for the academic year 2023-24 or to apply at 
universities in the United Arab Emirates as soon as possible.  
 
We have supported some of our students who applied at NYU 
and other universities in the UAE and would like to continue 
supporting all of our students with their future careers.  
 
The school has exposed our Grades 11 and 12 students and 
their parents to career fairs and invited universities to our 
school, where they met many university representatives. 
During these meetings, students could discuss the different 
degree programs and practice writing their "personal 
statements" to be successful with their future applications.  
 
We trust that all these meetings with universities at our 
school and visits to them were fruitful and could benefit our 
Grade 12 students' future dream careers and goals.     
 
At Ajyal Al Falah, all our students are important to us.  
As there is limited time left, we ask that you read the 
attached letter from the Ministry of Education and make sure 
that you encourage your Grade 12 children to apply for the 
mentioned scholarships abroad or universities in the UAE 
without delay.  
 
Please reach out to Ms. Nisrene Farahat, Ms. Maria Martin, 
and Ms. Samira Youssfi, PA, to the principal, and me, for any 
more information or support you need with applications for 
your Grade 12 children.   
 
We are very proud of what our Grade 12 students have 
achieved so far and wish them success with their school, 
EmSAT, and US College Board Advanced Placement (AP) 
examinations ahead.   
 
Our first graduating cohort has an exciting future, and we 
wish everyone the best.  
Yours sincerely,  
 Antoinette Brown  
Principal Director 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/
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 2023ر يناي 9 :  لتاريخا ثنين  ألا ليوم :ا

 تخطيط والخدمات التعليمية طاع الق لقطاع : ا

 دارة التسجيل الطالبيإ إلدارة : ا

نوان  ع

 : التعميم

امعي  الج مللعا  ليم()على نفقة وزارة التربية والتع الخارجيةالبعثات   وأخدمة التسجيل ملؤسسات التعليم العالي 

2023-2024 

ضمون  م

 : التعميم

حول إطالق  بق السا  التعميم ناءا على  ب

خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي 

  نوفمبر   15بتاريخ  املرسل  والبعثات الخارجية

الرجاء ، 2024-2023للعام الجامعي  2022

التكرم بتوجيه اإلدارات املدرسية واملعنيين  

  ءاة املواطنين وأبنبمتابعة تسجيل الطلب

ي مرحلة الصف الثانيعشر للعام ف اطناتاملو 

  بتشجيعهم   2023-2022الدراس ي الحالي 

ل ملؤسسات  بتعبئة نموذج طلب التسجي

وزارة   ة)على نفقالعالي والبعثات  التعليم

الرسمي   وذلك عبر املوقع ليم( ية والتعالترب

 www.moe.gov.aeليملوزارة التربية والتع

 

النقاط الهامة   مع األخذ بعين االعتبار 

 التالية: 

تيار  كد بأن يكون اخالتأ، و تسجيلالعبئة طلب  ت .1

ل  كش البرنامج الدراس ي بيمية و لالتع  املؤسسة

  . كذلك استكمال حسب توجهات الطالبدقيق 

 والوثائق املطلوبة البيانات

ببرنامج   املقرر التحاقهم الذكور  لى جميع الطلبةع .2

اآلن   ن م ق وطنية التقدم بطلب االلتحاالة الخدم 

في   دراس يومقعد  لضمان الحصول على قبول 

  من تهاءاالن بعد ملا مؤسسات التعليم العالي

 الخدمة الوطنية  برنامج

املوعد النهائي للتسجيل، على   2023مارس  31 .3

املحددة   خالل الفترة لتسجي م بالالتز الا الطلبة 

With reference to the previous memo dated 

November 15, 2022, regarding the launch of the 

application to higher education institutions and 

scholarship to study abroad for the academic 

year 2023-2024, we request the school 

management to encourage UAE National 

students and children of UAE national mothers 

who are currently studying in Grade 12 in the 

school year 2022-2023 to register to higher 

education institutions in the UAE or apply for a 

scholarship to study abroad via the application 

form available on the Ministry of Education’s 

website at www.moe.gov.ae.  

Please keep in the mind the following important 

points: 

1. Complete all the sections of the online application 

form. Ensure that the choice of higher education 

institutions and programs suit the student’s career 

goals. All information provided in the application 

and the documents uploaded must be accurate and 

valid. 

2. Male students who plan to enroll in the National 

Service Program must complete the application 

process to ensure that the admission to the higher 

education institution is guaranteed after completing 

the National Service program. 

http://www.moe.gov.ae/


 

 
www.moe.gov
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ى عرض  لعصة الحصول فر  عليهم  تضيع حتى ال

ترحيل  عليها سيتم  ا ء  القبول املشروط والتي بنا

 .ملرحلة القبول النهائي طلبهم

بمؤسسة تعليمية   بااللتحاق  ةكانت رغبي حال ف .4

  مليست من قائمة املؤسسات املدرجة ضمن نظا

التوجه   على الطلبة ، حداملو  يل الوطني لتسجا

نا ننصح  لهذه املؤسسة بشكل مباشر. لكنللطلبة 

في  تسجيل بطلب ال التقدم جميع الطلبة ب

لضمان   نظام التسجيلدرجة ضمن ؤسسات املامل

   امعي.رحلة التعليم الجليار متاح حصوله على خ

 

 

 

3. The registration deadline is March 31, 2023. 

Students must ensure to complete the application 

before the deadline to obtain a conditional 

admission offer and to be considered in the final 

admission phase. 

4. If a student wishes to enroll in a higher education 

institution apart from the institutions that are 

available in the application cycle, the student must 

apply to that desired institution directly. However, it 

is advisable to complete the application and choose 

higher education institutions within the application 

to secure the student’s higher education journey. 

لفئة  ا

   :املستهدفة

وتعليم الكبار  اصة )منهاج والخفي املدارس الحكومية  2023- 2022اس ي لبة الصف الثاني عشر للعام الدر ط

 واملستمر 

 : يل ع التأكد من التعميم على الفئات التالية ملتابعة التسج م

 إلدارات املدرسية ا

 مهامهم( ب ملرشدين األكاديمين )أو من يقو ما

يانات ب

   :التواصل

 80051115 ركز االتصال م

 napo@moe.gov.ae طلب التسجيل والخدمات املتعلقة بهالستفسارات حول ل

ملرفقات  ا

 )إن وجد( 
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