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SCHOLARSHIPS AT EGA

المنح الدراسية لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
اإلمارات العالمية لأللمنيوم ،هي شركة مملوكة ُمناصفة لكل من شركة مبادلة للتنمية من أبوظبي ومؤسسة
دبي لإلست�ثمارات الحكومية من دبي ،عرب دمج أصول األلمنيوم التشغيلية الرئيسية التابعة للجانبني ،والمتمثلة
بشكل رئيسي في شركة دبي لأللمنيوم (دوبال) وشركة اإلمارات لأللمنيوم (إيمال) .تمتلك أيضا شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم ،مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن  ،GACوهو مشروع لتعدين البوكسيت ومصفاة لأللومينا
في غرب إفريقيا .كما ُتخطط الشركة لتحقيق معدالت نمو محلية كربى ،وتوسعات عالمية.
توفر شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم المنح الدراسية لمواطني اإلمارات ،ما يمكنهم من مواصلة تعليمهم
العالي الجامعي .بعد إست�كمال دراساتهم ،يلتزم الطالب بالعمل في شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم لفرتة
تعادل فرتة المنحة الدراسية.
التخصصات
تعطى األولوية للتخصصات ذات الصلة
باحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية،
وهي:
•الهندسة الميكانيكية
•الهندسة الكهربائية
•الهندسة الكيماوية
•هندسة اإللكرتونيات
تخضع التخصصات الهندسية األخرى
لموافقة لجنة المنح.
شروط اإلستحقاق
(مواطنو دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة)
الذين يستوفون المعاي�ي التالية:
•مواطنو دولة اإلمارات العرب�ية
المتحدة (من حملة جواز السفر
اإلماراتي وخالصة القيد).
•مجموع درجات بنسبة  85%على
األقل بالمدرسة الثانوية.
•إجادة اللغة اإلنجليزية:
•الحصول على شهادة IELTS
بمجموع  5.5نقطة كحد أدنى .أو
•الحصول على شهادة TOEFL
بمجموع  500نقطة كحد أدنى أو
شهادة  IBTبمجموع  70نقطة
كحد أدنى لشهادة  PBTأو.
•تسجيل نسبة  80%كحد أدنى
في إختبار اللغة اإلنجليزية لشركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم.
•خطاب قبول للدراسة من جامعة
معرتف بها.
•اإللتزام بالتطوي�ر الذاتي.
•العمل مع شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم لفرتة تساوي أو تزيد عن
فرتة المنحة الدراسية.

•العمل لمرتني على األقل مع شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم أثناء
فرتة العطلة الصيفية خالل مدة
المنحة الدراسية ،بهدف إكتساب
التدريب وخربات العمل (حتى
 5أسابيع لكل عام دراسي).
مزايا المنح الدراسية
يحصل المت�أهلون للمنح الدراسية بشركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم على ما يلي:
•تغطية رسوم الدراسة بنسبة .100%
•مبلغ  6آالف درهم كراتب شهري.
•ستقوم شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم بإستقطاع  500درهم ًا
شهري ًا تدفع للطالب عند إست�كماله
العمل لمدة  6أشهر في الشركة
بعد التخرج.
•إضافة إلى حوافز خاصة تدفع
للطالب الذين يسجلون أعلى متوسط
للدرجات ،وهي حالي ًا كالتالي:
	• 3,000درهم لكل طالب من طلبة
البعثات الدراسية الخاصة بشركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم
يسجل متوسط مجموع نقاط
للفصل الدراسي ما بني 3.50
إلى ( 4.00تدفع في نهاية كل
فصل دراسي).
	• 2,000درهم لكل طالب من طلبة
البعثات الدراسية الخاصة بشركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم
يسجل متوسط مجموع نقاط
للفصل الدراسي ما بني 3.00
إلى ( 3.49تدفع في نهاية كل
فصل دراسي).
مالحظة :ال ت�تطبق تلك الحوافز على
السنة الت�أسيسية أو الدورات الصيفية.

طلبات التسجيل
على الراغبني في التسجيل زيارة مركز
التدريب الرئيسي لشركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم بموقع جبل علي لتعبئة الطلب.
يجب تقديم الوثائق التالية (األصل ونسخة
عن كل وثيقة):
•جواز سفر ساري المفعول.
•خالصة القيد.
•شهادة الثانوية العامة أو بيان
الدرجات (إذا كان المتقدم يدرس
في الجامعة).
•خطاب قبول من الجامعة التي
يختارها المتقدم.
•عدد  4صور (حجم صور جواز سفر).
•شهادة حسن سرية وسلوك
سارية المفعول.

Emirates Global Aluminium (“EGA”) is a UAE-based jointly-held, equal-ownership company
formed by Mubadala Development Company of Abu Dhabi and the Investment Corporation
of Dubai. EGA’s core operating assets are Dubai Aluminium (“DUBAL”) and Emirates
Aluminium (“EMAL”). EGA also owns Guinea Alumina Corporation (“GAC”), a strategic
bauxite mine and alumina refinery development project in West Africa; and has plans for
significant local growth and international expansion.

APPLICATIONS
Interested individuals are
required to visit EGA’s Main
Training Centre at Jebel Ali to
complete an application form.
The following supporting
documentation must be presented
at the same time (originals plus
copy of each):
• Valid UAE Passport.
• Khulasat Al Qaid.
• High School Certificate, or latest
Transcript (if already studying
at university).
• Acceptance Letter from the
applicant’s university of choice.
• Four Passport Photos.
• Valid Good Conduct Certificate.

لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بـ:

For additional information, contact:

بقسم المنح الدراسية لشركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم

EGA Scholarship Scheme

موقع جبل علي (دوبال)
ص.ب رقم ،3627 :دبي
اإلمارات العرب�ية المتحدة
هاتف+971 4 802 3885 :
موقع الطويلة (إيمال)
ص.ب رقم ،111023 :أبوظبي
اإلمارات العرب�ية المتحدة
هاتف+971 2 509 3199 :

الربيد اإللكرتونيscholarships@ega.ae :
www.ega.ae
ساعات العمل 7 :صباح ًا 3:30 -عصر ًا
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• Willingness to work for EGA at
least twice during the summer
vacation period for the duration
of the scholarship, so as to
obtain practical training and
work experience (up to five
weeks per academic year).
SCHOLARSHIP BENEFITS
Successful EGA scholarship
applicants receive:
• 100% of tuition fees.
• A monthly stipend of
AED 6,000 per month
• Each month a deduction of
AED 500 will be retained by
EGA and paid to the student
on successful completion of
six months’ service at EGA
after graduation.
• Additional, special rewards
are paid to students who
achieve high grade point
average (GPA) scores At
present, this amounts to:
• AED 3,000 for any EGAsponsored student who
achieves a semester GPA
of 3.50 to 4.00 (paid at the
end of the relevant semester).
• AED 2,000 for any EGA
sponsored student who
achieves a semester GPA
of 3.00 to 3.49 (paid at the
end of the relevant semester).
Note: These awards do not apply
to the Foundation Year or to
Summer Courses.

DISCIPLINES
Preference is given to disciplines
that are relevant to EGA’s current
and future needs, namely:
Mechanical Engineering
Electrical Engineering
Chemical Engineering
Electronics Engineering

•
•
•
•

Other Engineering majors, as per
approval of the Scholarship Panel.
ELIGIBILITY
)(UAE Nationals
Applications will be considered
only from individuals who meet
the following criteria:
• UAE National citizenship
(holding a valid UAE passport
and Khulasat Al Qaid).
• An aggregate score of at
least 85% in high school
academic evaluations.
• Evidence of competence in
English through:
• An IELTS score of 5.5 or
above; or
• A TOEFL score of 500 or
above for IBT and 70 or
above for PBT; or
• 80% or above on the EGA
English Assessment.
• Possession of an Acceptance
Letter from an accredited
university for a course of study.
• Personal commitment to
self-development.
• Preparedness to work for EGA
for a period of time equal to
or greater than the period of
the scholarship.

