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UNIVERSITY READINESS PROGRAM MEMO 
 

26 Sept 2022      Ref: 2022/17 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family!  
 
We are pleased to inform you that the Ministry 
of Education is in the process of launching the 
University Readiness Program “INTILAQA” 
for the academic year 2022-2023, which is a 
counselling initiative aims at preparing a 
generation of students who are keen on 
enrolling in the top national and 
international universities in various 
disciplines that meet the needs of the labour 
market and nurture the priority industries in 
alignment with the UAE strategy. 
 
The program targets grade 9, 10, 11, & 12 
students from all nationalities and all UAE 
schools. 
 
The program objectives: 
1. Preparing students to enrol in top national 
and international universities. 
2. Diversifying scholarship countries. 
3. Providing academic guidance for students 
according to their professional tendencies and 
capabilities. 
4. Providing the necessary support to obtain 
direct and unconditional admission. 
 
The program services are: 
• Guiding students to choose majors that 

align with their personalities, skills, and 
abilities 

• Supporting students' registration in 
standardized tests 

• Enriching students' experiences by 
engaging them in extra-curricular activities 

• Following up on student registration in the 
NAPO system 

• Introducing students to the scholarship 
opportunities offered in the country 

• Guiding students to obtain direct 
admission from the top national universities 

 أولياء األمور األعزاء، 

 اإلتقان األمريكيّة الخاّصة! تحيّة من مدرسة 

 

ِخضّم عملية إطالق   التربية في  من دواعي سرورنا إعالمكم بأن وزارة 
الدراسي   للعام  وذلك  "إنطالقة"  الجامعيّة  الجهوزيّة    –   2022لبرنامج 

جيٍل من الطلبة   تهيئةإستشاريّة تهدف إلى    ُمبادرة. إن هذا البرنامج  2023
مختلف  وعالميا    محليا  الجامعات    بأفضل  لإللتحاق المجاالت   في 

العمل  تُلبيالتي    والتخصصات سوق  قطاعاتإحتياجات  وتُغذي  العمل   ، 
 ذات األولويّة وفقا  إلستراتيجيّة دولة اإلمارات العربيّة الُمتحدة.  

 

يستهدف البرنامج طالب صفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني  
 وضمن جميع مدارسة الدولة. عشر من جميعِ الجنسيات 

 

 أهداف البرنامج: 

 تمكين الطلبة من اإللتحاق بالجامعات الرائدة محليا  وعالميا .  .1
 تنويع دول اإلبتعاث. .2
 إرشاد الطلبة أكاديميّا  بما يتناسب مع ميولهم وإمكاناتهم.    .3
 تسهيل فرص حصول الطلبة على القبول األكاديمي.  .4

 

 إن خدمات البرنامج موّجهة لــ: 

شخصياتهم  .1 تناسب  التي  اإلختصاصات  إلختيار  الطالب  إرشاد 
 ومهاراتهم وقدراتهم. 

 دعم عملية تسجيل الطالب في اإلختبارات المعياريّة.  .2
عبر   .3 الطالب  خبرات  بنشاطات  إثراء  اإلنخراط  في  مساعدتهم 

 المنهجية. 
   . NAPOتتبع عملية تسجيل الطالب في نظام  .4
 تعريف الطالب بفرص المنح الدراسيّة الُمقّدمة لهم ضمن الدولة.  .5
أفضل   .6 في  ُمباشر  قبول  على  للحصول  وذلك  الطالب  إرشاد 

 الجامعات المحليّة. 
أفضل  .7 في  مشروط  غير  قبول  على  للحصول  الطالب    إرشاد 

 الجامعات العالميّة.  

 

التالي:   الرابط  عبر  بالتسجيل  الُمهتمين  الطالب  على   :ينبغي 
https://bit.ly/Intilaqa 

https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/Intilaqa__;!!AwBn9Rs0C_0EwUAm!c9VIFKl8pSv8by7-qH5FUN8FFPrCAMxvtKb59ziybAjLTDBEtnQ2KKUosxXNIi6GjE4QkIpxMSbQoJ1_g5PoXIVo1yq8w_4$


-Where children love to learn - 2 

• Guiding students to obtain unconditional 
academic admission from the top 
international universities 
 

Interested students must register through the 

following link: https://bit.ly/Intilaqa 

Please register before 16th October 2022 to 

get the best use of the initiative. Registration is 

open till 13th November 2022.  

Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 

اكت من  عشر  السادس  قبل  التسجيل  لإلستفادة   2022وبر  الرجاء  وذلك 
القصوى من الُمبادرة. علما  أن التسجيل مفتوح حتى الثالث عشر من اكتوبر  

2022 . 

 

 أفضل التمنيات

 السيّدة جيسكا غريفن 

 مديرة المدرسة

 

https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/Intilaqa__;!!AwBn9Rs0C_0EwUAm!c9VIFKl8pSv8by7-qH5FUN8FFPrCAMxvtKb59ziybAjLTDBEtnQ2KKUosxXNIi6GjE4QkIpxMSbQoJ1_g5PoXIVo1yq8w_4$

