
Office of Scholarship & Financial Aid 

Dear students,  welcome to Ajman University,  it’s  our pleasure to introduce to you in brief AU
scholarships & financial aids:

1- UAE  Students’  Scholarships  :  Applications  must  be  submitted  to  Umm  Al  Moumineen
Association.

2- Ajman Government Discounts  : A %20 discount shall be offered to Ajman Government Staff
as of the second semester of the academic year 2016/2017 and onward in all undergraduate and
graduate majors, except for the programs of the College of Medicine, College of Dentistry and
College of Pharmacy. However, students must maintain an average CGPA of (2.00) or more in
undergraduate studies, and (3.00) in graduate studies (Master and PhD degrees) in all colleges.

3- AU Staff Discounts  : A permanent faculty member as well as the administrative/technical staff 
will be given a discount for his/her family) wife/Husband, Sons, Brothers/Sisters) as per the 
scholarship & discount regulations

4- Discounts for Ajman University graduates:   These discounts are only for Ajman University 
graduates at (Ajman and Fujairah campuses). These shall only apply to the students enrolled in 
the first semester of the academic year 2018/2019 and onward and as below details:

 AU Graduate Discount:  

 Students of PhD and MA degrees, all majors.

 Approved percentage: 

 20% discount for graduates with less than (3.00) CGPA.

 25% discount for graduates with (3.00) – (3.59) CGPA.

 30% discount for graduates with (3.60) – (3.79) CGPA.

 40% discount for graduates with (3.80) – (3.99) CGPA.

 50% discount for graduates with (4.00) CGPA.

 The discount changes as per previous CGPA.

 The student must maintain an average CGPA of (3.00) or more.

 The discount does not include the Foundation Year.

 Husband/Spouse Discount:   

 Students of PhD and MA degrees, all majors

 20% discount

 The student must maintain an average CGPA of (3.00) or more.

 The discount does not include the Foundation Year.

 Husband/Wife & Children Discount:   

 Bachelor’s students of all majors.



 10% discount.

 The student must maintain an average CGPA of (2.00) or more.

5- Relatives Discount  : All registered Siblings and first-degree relatives (father, mother, and 
children) in any bachelor program are eligible for a discount from 5%-20% according to their 
serial numbers and that is after submitting his/her papers through the website ors.ajman.ac.ae. 

This discount is not subject to the AGPA condition 
6- High School Discount  :  Students admitted in the Medicine,  Dentistry or Pharmacy bachelor

programs who have high school scores of 95% or higher, & Students admitted in the other
colleges who have high school scores of 90% or higher are eligible for a 20% Discount (for

enrolment in the first semester only).

High School Discount will be given after obtaining the English Proficiency test and before the
end of the Add & Drop period in the first semester. The discount will not be transferred to the
following semester

7- Merit Scholarship:   High School students achieving 99% or above can avail a 50% scholarship 
in all colleges except the College of Medicine.

       Top five students achieving 99% or above can avail a 30% scholarship in the College of 
Medicine.

8- Secondary School  Top students:   Top students  in  secondary  schools  around UAE AND the
emirate of Ajman shall have the following scholarships throughout his/her study period :

 100% First Top  Student
 75% Second Top Student
 50% Third Top Student 

9- Discounts for GCSE students:   Fresh students of the General Certificate of Secondary 

Education (GCSE) shall be awarded a discount possibly up to a 40% on their tuition fees in any 

undergraduate majors until graduation, except the College of Medicine and the College of 

Dentistry, provided that they maintain a minimum CGPA of (2.00). These discounts shall only 

be provided for the students to be enrolled in the first semester of the academic year 2019/2020 

and onward.

Further requirements need to be met as follows:

 Equivalency of GCSE certificate from the UAE Ministry of Education

 Score (B) in four GCSE subjects, level (O)

 Score (C) in one (AS) or (A) subject 

10- Discounts for Indian and Pakistani high school students:   Fresh Indian and Pakistani high 

school students shall be awarded a permanent discount possibly up to a 40% on their tuition fees

in any undergraduate majors until graduation, except the College of Medicine and the College 

of Dentistry, provided that they maintain a minimum CGPA of (2.00). These discounts shall 

only be provided for the students to be enrolled in the first semester of the academic year 

2019/2020 and onward.



Further requirements need to be met as follows:

 Equivalency of high school certificate from the UAE Ministry of Education

 60% in Indian or Pakistani high school certificate

11- Honor Discount  : Students are eligible for a 20% Discount if they pass 15 credit hours or more 
in the previous semester with a GPA of (3.8) or higher. Also students are eligible for a 10% 
discount if they pass 15 credit hours or more in the previous semester with a GPA of (3.6 - 
3.799) or higher

12- Top college Honor Discount  : Top college honor students will get a discount in the next 
semester following their achievement as below: 

 100% for the first college honor student
 75% for the second college honor student
 50% for the third college honor student

13- Discounts for the Determined:   Determined students shall be entitled to a discount throughout 

their study at the Ajman University. The discount spans all undergraduate majors. The amount 

of discount shall be approved by the AU Chancellor. The student must maintain an average 

CGPA of (2.00) or more.

The student must visit the AU clinic and have his/her case approved.

14- Financial Aids  : Any Student who has completed 30 credit hours or more with an AGPA 2.50 or 

more and who is in need for a financial aid can submit his/her papers through the website 

ors.ajman.ac.ae and follow up with Mr. Mahran Alturokmani.. Phone: (06/7056906).

15- General Instructions:   
1- Fees  for  admission,  training,  housing,  transportation,  books  and  student  services  fees  are

excluded from these scholarships & discounts
2- Discounts are applicable only in the Fall & Spring semesters. Summer semester is not included 
3- A scholarship does not cover any failed,  prohibited,  dropped courses (after the Add & Drop

period has finished) within the required credit hours of the study plan. 
4- Students cannot benefit  simultaneously from more than one discount. In this case the higher

discount will be applicable.

For information or inquiry kindly visit the Office of Scholarships & Financial Aid in Student Hub, 
1st floor:

- Alaa Al Dalu, Scholarship & Financial aid coordinator... Phone 06/7055973
- Mohran Al Turokmani, Scholarship & Financial aid Secretary. Phone 06/7056906



مادة المنح والخصومات

أعزاءنا طلبة جامعة عجمان، مرحبا بكم في جامعتكم، ويسعدنا أن نقدم لكم نبذة عن المنح والمساعدات المالية المتوفرة في الجامعة:

: تقدم الطلبات إلى جمعية أم المؤمنين بعجمان  منح مواطني دولة اإلمارات-1

% لمZوظفي حكومZة عجمZان الZذين يلتحقZون بالدراسZة في الفصZل الدراسZي الثZاني من العZام20: يمنح خصZم   منح حكومة عجم�ان-2
 أو ما بعده وفي جميع تخصصات البكالوريوس فيما عدا كليات الطب البشري وطب األسنان والصZيدلة2017-2016الجامعي 

 أو أكZثر بالنسZبة لطلبZة3.00 أو أكZثر في تخصZص البكZالوريوس، ومعZدل 2.00على أن يحافZظ الطلبZة على معZZدل تZراكمي 
الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( في جميع الكليات.

: يسZZتحق عضZZو هيئZZة التZZدريس المقيم وكZZذلك الموظZZف اإلداري / الفZZني الZZدائم خصZZما لعائلتZZه  خص���م الع���املين في الجامعة-3
%25% - 100)الزوج/الزوجه، األبناء، األخوة/األخوات( وفقا لشروط وضوابط المنح بنسب تترواح بين 

: يخصص لخريجي جامعة عجمان )بمقريها في إمارة عجمZان وإمZارة الفجZيرة(، ويسZتفيد منZه الطلبZة الZذين  خصم خريجي الجامعة-4
 وما بعده وفقا للتفاصيل أدناه:2018/2019يلتحقون بالدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

:خصم الخريجين
)الملتحقين بجميع تخصصات الدراسات العليا )الدكتوراه والماجستير
 :النسب المعتمدة

20% 3.00 خصم للخريج الحاصل على معدل تراكمي أقل من
25% 3.59 – 3.00 خصم للخريج الحاصل على معدل تراكمي 
30% 3.79 – 3.60 خصم للخريج الحاصل على معدل تراكمي 
40% 3.99 – 3.80 خصم للخريج الحاصل على معدل تراكمي 
50% 4.00 خصم للخريج الحاصل على معدل تراكمي 

.نسبة الخصم تتغير وفقا للمعدل التراكمي السابق
 .الخصم ال يشمل السنة الدراسية التأسيسية
 أو أكثر3.00الستمرار الخصم، على الطالب أن يحافظ على معدل تراكمي 

:خصم األزواج/الزوجات
.)الملتحقين بجميع تخصصات الدراسات العليا )الدكتوراه والماجستير
 20نسبة الخصم المعتمد.%
.الخصم ال يشمل السنة الدراسية التأسيسية
 أو أكثر3.00الستمرار الخصم، على الطالب أن يحافظ على معدل تراكمي 

.خصم األزواج/الزوجات واألبناء الملتحقين بجميع تخصصات البكالوريوس
 10نسبة الخصم المعتمد%
 أو أكثر2.00الستمرار الخصم، على الطالب أن يحافظ على معدل تراكمي 

: يمنح األخZوة واألقZارب من الدرجZة األولى )األب، األم واألبنZاء( المسZجلين في أحZد بZرامج البكZالوريوس خصZما  خص��م األق�ارب-5
% من الرسZZZوم حسZZZب تسلسZZZل األقZZZارب، وذلZZZك بعZZZد تقZZZديم أوراقZZZZZZZه عZZZبر الموقZZZع االلكZZZتروني20%-5يZZZتراوح بين 

ors.ajman.ac.ae.مرفق به نسخة من جواز السفر، ويستثنى هذا الخصم من شرط المعدل التراكمي 

% ومZا فZوق في الثانويZة العامZة في حZال قبZولهم في كليZة الطب95يمنح الطلبZة الحاصZلون على نسZبة   خصم الثانوية العامة: -6
% وما فوق في الثانويZة العامZة في حZال قبZولهم في بقيZة الكليZات90البشري وطب األسنان والصيدلة والطلبة الحاصلون على 

 Zمن الرسوم الدراسية وذلك في الفصل الدراسي األول فقط.20خصما ب %
ويستفيد الطZالب من خصZم الثانويZة العامZة بعZد حصZوله على شZهادة الكفايZة في اللغZة اإلنجليزيZة وقبZل انقضZاء فZترة السZحب

واإلضافة في الفصل الدراسي االول من التحاق الطالب بالجامعة، وال يحول الخصم إلى الفصل التالي

 % في جميع التخصصZات50 % وما فوق في الثانوية العامة خصماً بنسبة 99يمنح الطلبة الحاصلون على نسبة   خصم المتميزين: -7
ما عدا الطب البشري . 

 % فمZا فZوق في الثانويZة99 % لخمسة مقاعد في كلية الطب البشري من الطلبZة الحاصZلين على نسZبة 30يمنح خصماً بنسبة 
العامة.



 : يستحق أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ومستوى إمارة عجمZان خصZماً طZوال فZترة الدراسZة  خصم أوائل الثانوية العامة-8
على النحو التالي  :

100% للمتفوق األول 
75% للمتفوق الثاني 
50%للمتفوق الثالث 

يمنح الطلبة الجدد من خريجي مدارس الثانوية البريطانية خصماً دراسياً قد يصZل  خصم خريجي المدارس الثانوية البريطانية: -9
%، حتى التخرج، في جميع تخصصات البكالوريوس، فيما عدا كلية الطب البشري وكلية طب األسنان، على أن يحافظ40إلى 

(، ويستفيد منZه الطلبZة الZذين يلتحقZون بالدراسZة في الفصZل2.00الطالب بعد التحاقه بالجامعة على معدل تراكمي ال يقل عن )
 وما بعده وأن يكون الطالب مستوفي للحد األدنى من المتطلبات التالية:2019/2020الدراسي األول من العام الجامعي 

شهادة معادلة من وزارة التعليم-
(O المستوى )IGCSE في أربعة مواد Bمعدل -
A أو AS في مادة واحدة Cمعدل -

يمنح الطلبة الجدد من خريجي مدارس الثانوية الهندية والباكستانية  خصم خريجي المدارس الثانوية الهندية والباكستانية: -10
%، حتى التخرج في جميع تخصصات البكالوريوس، فيما عدا كلية الطب البشري وكلية40خصماً دراسيا دائما قد يصل إلى 

(، ويستفيد منه الطلبة الذين2.00طب األسنان، على أن يحافظ الطالب بعد التحاقه بالجامعة على معدل تراكمي ال يقل عن )
 وما بعده وأن يكون الطالب مستوفي للحد األدنى2019/2020يلتحقون بالدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

من المتطلبات التالية:

شهادة معادلة من وزارة التعليم-
 في شهادة البورد الهندي أو الباكستاني60%-

( ساعة معتمدة أو أكثر في الفصZل السZابق، بمعZدل فصZلي )15% إذا اجتاز )20يمنح الطالب خصم االمتياز البالغ  :  خصم االمتياز-11
( سZاعة معتمZدة أو أكZثر في الفصZل السZابق،15% إذا اجتZاز )10( أو أكثر، ويمنح الطالب أيضا خصم االمتياز ومقZداره 3.8

( فقط.3.799-3.6بمعدل فصلي )

: يحصل الطلبة المتفوقين في كلياتهم على خصم في الفصل التالي لتفوقهم وفقاً لما يلي  :  خصم أوائل الكليات-12
100%للمتفوق األول على مستوى الكلية 
75%للمتفوق الثاني على مستوى الكلية 
50%للمتفوق الثالث على مستوى الكلية 

يسZZZتحق الطلبZZZة من ذوي الهمم خصZZZماً طيلZZZة فZZZترة دراسZZZتهم بالجامعZZZة على جميZZZع تخصصZZZات   خص���ومات ذوي الهمم:-13

 أو أكZثر، يجب2.00البكالوريوس، ويتم اعتماد نسبة الخصم من مZدير الجامعZة، على أن يحافZظ الطZالب على معZدل تZراكمي 

 على الطالب مراجعة عيادة الجامعة واعتماد الحالة
 أو أكZثر تقZديم2.50 ساعة أكاديمية أو أكZثر وبمعZZدل تZراكمي 30: يمكن ألي طالب محتاج لمساعدة مالية أنهى   المساعدات المالية-14

7056906/06.. هZاتZZف مهران التركم��اني والتواصل عبر السيZد ors.ajman.ac.aeأوراقZZZZه عبر الموقع االلكتروني 

- تعليمات عام��ة:15

تستثنى رسوم التسجيل والتدريب والسكن والمواصالت والكتب الدراسية والرسوم اإلدارية األخرى من المنحة أو الخصم.-1

’تفّعل المنحة خالل الفصل الدراسي األول والثاني من كل عام دراسي وال تسري خالل الفصل الصيفي .-2

ال تغطي المنحة رسوم المساقات الدراسZية الZتي يرسZب فيهZا الطZالب أو يحZرم منهZا وال المسZاقات المسZحوبة دون اسZتمرار-3
قيمتها ) بعد انقضاء فترة السحب واإلضافة ( وذلك ضمن عدد ساعات الخطة الدراسية. 



ال يحق للطالب الجمع بين خصمين أو أكثر. وفي هذه الحالة يستحق الطالب الخصم األعلى-4

 : في حالة وجود أي استفسار، يرجى مراجعة إدارة المنح والمساعدات المالية في المجمع الطالبي، الطابق األول

06 / 7055973آالء الدلو، منسقة إدارة المنح والمساعدات المالية - هاتف 
06 / 7056906مهران التركماني، سكرتير إدارة المنح و المساعدات المالية - هاتف 
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