
DEWA INTILAQ
 SCHOLARSHIP ADMISSIONS DETAILS

“برنامج انطالق” للحصول على بكالوريوس الهندسة 
الميكانكية أو الكهربائية



DEWA introduced this program, which is carried out in coordination with several government and private 
universities and colleges, aiming to prepare and qualify the nationals who are:
• High school graduates (Scientific Section) to occupy a prestigious position in the above-mentioned 

specialties.
• Students in their final year or year before the final year of graduation in government and private 

universities/colleges.

Duration of the Program
A student will take full time study in the university where he/she is accepted, as per the prescribed study years.

Rewards and benefits
Students enrolled in this programme shall be entitled to the following rewards and benefits as set by DEWA: 
• Monthly allowance of AED 6,500 for the duration of study as per the programme schedule 
• Medical insurance for the duration of study as per the programme schedule 
• Additional rewards of AED 1,500 during the student’s summer work placement for 6 weeks. 

Salaries and Benefits after attainment of Bachelor Degree
After completing the program successfully and attaining the Bachelor degree from AUD, a local employee will 
be confirmed in one of the engineering positions in DEWA and shall be paid an attractive salary and additional 
allowances.

Other Benefits
• Annual increment depends on the annual performance assessment of the employee.
• Annual leave for 22 working days.
• Enjoyment of Retirement & Pension Scheme.
• Opportunities of promotion and participation in training programs inside UAE and abroad.
• Shifts’ allowances.
• Medical insurance.
• Annual leave tickets.
• Education allowance for children.

Conditions of joining the program
• Applicant should be a UAE national.
• The applicant’s average in the High School certificate shall not be less than %80 and his average shall not be 

less than 2.5 GPA.
• Applicant shall successfully pass the written tests and personal interview.
• Applicant shall undertake to work in DEWA after attaining the bachelor degree as per the agreed period.
• Applicant shall be medically fit.
• Applicant shall be of good conduct.

Required Documents
• Copy of the passport
• Copy of the Family Book “Khulasat Quaid”
• Copy of National identity card
• Attested copy of the High School certificate showing the percentage if applicant is a High School graduate
• Copy of the academic aggregate, if applicant is a final or semi-final university student
• Two passport photographs

For enquiries & queries please contact the following address
Tel:  04-5150414 or 04-5150517
P.O. Box: 564, Dubai – DEWA
E-mail: scholarships@dewa.gov.ae
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إستحدثت هيئة كهرباء ومياه دبي هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من اجلامعات والكليات احلكومية 
واخلاصة، بهدف إعداد وتأهيل املواطنني من: 

خريجي الثانوية العامة لشغل إحدى الوظائف املرموقة في التخصصات املذكورة أعاله	 
الطلبة امللتحقني باجلامعات او الكليات اخلاصة او احلكومية في السنة االخيرة او السنة قبل االخيرة للدراسة.	 

مدة البرنامج
يقضي الطالب دراسة متفرغة في اجلامعة التى يتم قبوله فيها حسب سنوات الدراسة املقررة.

املزايا واملكافآت 
متنح الهيئة الطالب امللتحق بهذا البرنامج مزايا مجزية حيث يحصل على:

مكافأة شهرية بواقع 6500 درهم خالل فترة الدراسة	 
تأمني صحي طوال فترة الدراسة	 
مكافأة اضافية قدرها 1500 درهم خالل تدريبه العملي في العطلة الصيفية ملدة ست اسابيع سنويًا	 

الرواتب واالمتيازات بعد احلصول على البكالوريوس
يتم تثبيت املواطن بعد إستكماله للبرنامج بنجاح وحصوله على شهادة البكالوريوس في إحدى الوظائف املرموقه بالهيئة 

ويصرف له راتب مجزي وعالوات وبدالت إضافية.

مميزات أخرى
عالوة دورية تعتمد على التقيم السنوي للموظف	 
إجازة سنوية ملدة 22 يوم عمل	 
االستفادة من نظام معاشات التقاعد	 
فرص الترقي واملشاركات في برامج تدريبية داخل البالد وخارجها	 
عالوة ورديات	 
تأمني صحي	 
تذاكر سفر سنوية	 
رسوم دراسية لألوالد	 

شروط االلتحاق في البرنامج
ان يكون املتقدم من مواطني دولة االمارات العربية املتحدة	 
ان يتعهد بالعمل في الهيئة بعد حصوله على البكالوريوس حسب املدة املتفق عليها	 
ان يكون الئقا صحيا	 
ان يكون حسن السيرة والسلوك	 

الوثائق املطلوبة
صورة عن جواز السفر	 
صورة عن خالصة القيد	 
صورة عن بطاقة الهوية	 
صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة موضح بها النسبة املئوية للنجاح ان كان املتقدم من خريجي الثانوية العامة	 
صورة من املعدل التراكمي اجلامعي اذا كان املتقدم طالب جامعي في السنة االخيرة او قبل االخيرة	 
عدد 2 صورة شخصية للمتقدم	 

برنامج انطالق بكالوريوس الهندسة امليكانكية /الكهربائية 


