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 منح وإعانات الدكتوراه واملعونات املالية للدراسات العليا -12

 نظرة عامة
التي تقدمها  ةالماليمعونات وال شروط ومعايير األهلية المرتبطة بالمنح الدراسيةواإلجراءات الخاصة بها  هذه السياسة حددتُ 

 . لطلبةالجامعة ل

من إكمال دراساتهم هؤالء الطلبة مكين ت) 1لسببين رئيسيين هما: ( لطلبةل ةالماليمعونات والالجامعة المنح الدراسية  تقدم
أنشطة بإشراكهم في  للطلبة لكي يصبحوا معلمين وباحثين وذلك) تعزيز التطوير المهني 2( مالياً تهم مساعدن طريق العليا ع

 .دراستهمفي مجال  العلمي التدريس والبحث

 مجال التطبيق
 .الذين تنطبق عليهم الشروط الطلبة على جميع تُطبق هذه السياسة

 السياسة

 تعريف وتفسير المصطلحات

 المنح الدراسية للدكتوراه
 قدم. وتُ الجامعةفي برنامج دكتوراه في  بتفرغ كامل مسجلينوال الدولة للطلبة من مواطنيمخصصة  منح عبارة عن هي )1

هذه المنح لمنح  الالزمة الجامعة المعاييرتُحدد و. البحثيةالمنح استناداً إلى أدلة من اإلنجاز األكاديمي واإلمكانات هذه 
التدريس أو البحوث خالل مدة القيام بالمستفيدين من المنح الدراسية  من يطلبو .سنة كلالعدد المتاح منها ، والدراسية

لمنحة دراسية بالواجبات التدريسية والبحثية كل متلقي  تكليفضمان أن يتم كل كلية  مسؤوليةوتكون . المنحةتلك 
 .المناسبة

كما يجوز أن تحدد  ،دراسية إضافية ح) تمويل منأفرادأو  شركةكانت مؤسسة أو  اً (سواء جهات خارج الجامعةيجوز ل )2
يجب  ةفي هذه الحالولجامعة. ا المحددة من قبل معاييرالباإلضافة إلى  المستحقين للمنحةشروط الختيار هذه الجهات 

 .ةالجهتلك من  مقدمة ةأي منح الموافقة على جامعة قبلالوالجهة الخارجية بين  اتفاقاً  يكون هناكأن 

سكن، الخاصة بال تكلفةال) كامل 2كامل تكلفة الرسوم الدراسية والرسوم األخرى، ( )1كحد أدنى: (المنح الدراسية تغطي  )3
وبناًء على الموارد المتاحة، يجوز  .للمستفيد من المنحة) التأمين الصحي 4لتغطية نفقات المعيشة، و( شهرياً  ) راتباً 3(

أيضاً أن تقدم الجامعة دعم أساسي لبحث األطروحة للطلبة المرشحين. ويمكن استكمال هذا الدعم، الذي يتوقف على 
 لب الدكتوراه والطالب نفسه.امن خالل المنح داخلياً أو خارجياً من قبل المشرف على ط ،االحتياجات البحثية

 

 زماالت الدكتوراه
برنامج دكتوراه أي في  بتفرغ كامل المسجلين الطلبة للمستحقين من في المقام األولمخصصة عبارة عن منح هي  )1

اإلنجاز األكاديمي  نماستناداً إلى أدلة  منحهذه ال قدموت .ةاإلماراتيذوي الجنسية وتعطي األولوية للطلبة  ،الجامعةب
بناًء على  سنة معينة والعدد المتاح منها خالل ،منحهذه اللمنح  الالزمة الجامعة المعاييرتحدد و. البحثيةواإلمكانات 

 .توصيات الكليات المعنية والموارد المتاحة واحتماالت الدعم الداخلي أو الخارجي للبحوث

كما يجوز أن تحدد هذه  إضافية، ) تمويل منحأفرادأو  شركةكانت مؤسسة أو  (سواءً  يجوز لجهات خارج الجامعة )2
يجب أن  ةوفي هذه الحاللجامعة. ا المحددة من قبل معاييرالباإلضافة إلى  المستحقين للمنحةشروط الختيار ت الجها

 .ةالجهتلك من  مقدمة ةأي منح الموافقة على جامعة قبلالوالجهة الخارجية بين  اتفاقاً  يكون هناك

للمستفيد ) التأمين الصحي 2كامل تكلفة الرسوم الدراسية والرسوم األخرى، ( )1كحد أدنى: ( تغطي زمالة الدكتوراه )3
 .منحةمن ال
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 المنح المالية أو زماالت الدكتوراه األخرى لطلبة الدراسات العليا
لألهداف الجامعة أو الهيئات الوطنية أو الدولية أنواع أخرى من المنح الدراسية لطلبة الماجستير أو الدكتوراه وفقاً  قد توفر
 ، وفي الحاالت التي يكون فيها زماالت الدكتوراه أو المنحمن قبل الجهة الممولة هذا الدعم وشروطه يتم تحديدو. التعليمية

 والجهة المانحة على مثل هذه المنح. الجامعةاالتفاق بين  فيجب ،الجامعةمن خارج 

 لدراسات العليال ةالماليمعونات ال
، أو األنشطة العلمي في التدريس، والبحثالذين يقومون بالمشاركة  المتفرغين الطلبةهم عادة  راسات العلياو الدمساعد )1

 .الجامعة فيدعم مالي  الحصول على اإلدارية مقابل

لمساهمة في البحوث أو درتهم على اقتتضح و تفوقهم في دراساتهممن المرجح  الذين لطلبةل تقديم هذه المعوناتيجوز  )2
 .امعةالجالتدريس أو خدمة 

بنجاح.  درجاتهم العلميةفي إنجاز  مساعدتهم غرضب للطلبةلدراسات العليا في التطوير المهني ل ةالماليمعونات سِهم التُ  )3
 مساهمتها فيعن  ، فضالً هالدراسي ل ذات صلة بالبرنامجالتي يقوم بها الطالب  ألنشطةلهذا فينبغي أن تكون او

طبيعة ونطاق بتحديد  ةالماليمعونة توفير الالمسئولة عن  وحدةالاإلدارة/ وتقوم لجامعة.اخدمة والتدريس أو البحوث 
 .هذه األنشطة

، كما يتم تغطيتهم بالتأمين حة الدعمفي منوفقاً لما هو منصوص عليه  اً شهري راتباً لدراسات العليا يُمنح مساعدو ا )4
 .الصحي للجامعة في حالة عدم توافره لهم

 لقسمواضح داخل ا اتصالف وظيفي، وخط يوصتعقد محدد و دراسات عليا دكل مساع لدى يجب أن يكون )5
مساعد  بأداء مالحظات متعلقةوإبداء أية  تقييم دوري شفوي ومكتوبأن يقوم المشرف بعمل كما يجب /الوحدة. العلمي

 الدراسات العليا.
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ر الجامعة للدراسات العليا نائب مديالمكتب المسئول:  عدد صفحات اإلجراءات 1من  1
 والبحث العلمي

 

 العليامنح وإعانات الدكتوراه واملعونات املالية للدراسات  - )12السياسة رقم ( إجراءات

1( ◊ËdA�«Ë WOK�_« ��UF� 
معونات و دراسية اً منح همالذين يتم منح الطلبةمعايير الحد األدنى من األهلية في ويجب أن تتوافر الشروط التالية  -أ 

 .دراسات العليالل ةمالي
 لدكتوراه:المنح الدراسية لهلية ومتطلبات معايير األ -ب 

 ب دراسات عليا دون أي شروط. لطامقبوالً ك المرشح كونييجب أن  -1
ساعات  9في  التسجيل(أي الكامل على أساس التفرغ  مسجلينأن يكونوا من المنح  على المستفيدين يجب -2

الساعات المعتمدة الخاصة  في ة، إال عند تسجيل الطلبأكثر خالل الفصل الدراسي الواحد أومعتمدة 
منسق برنامج وصى بها ي جب أن تكون مبررة وأن. االستثناءات يالمنحةخالل فترة  وذلك طروحة)باأل

 وعميد كلية الدراسات العليا. عميد الكلية المعنيةويوافق عليها  الدكتوراه
جميع الحصول على  جهة أخرى،من أي الذي يتلقى راتباً لدكتوراه الدراسية لمنحة يحق للمستفيد من ال -3

ويستحق طلبة  دراسية.المنحة المنح زمالة الدكتوراه بدالً من ومن ثم يُ شهري، الراتب ما عدا الاالستحقاقات 
 فقط. الفردي نتيجة عملهم خارج الجامعة (وذلك بعد إكمالهم فترة اإلقامة) السكن غير المتفرغينالمنح 

لربيع وال الشتاء و، بما في ذلك خالل فصفي الجامعة طوال العام التواجدالمستفيدين من المنح على  -4
 يوم 25 هما مجموعللمستفيد من المنحة الرسمية. وعالوة على ذلك، يحق  تعدا أيام العطال مافيوالصيف، 

ال خالل فترات العطالت التي تتوقف فيها الدراسة،  االستفادة بهايجوز  التيوإجازة مدفوعة األجر،  عمل
على الطالب ويتم الموافقة على  مشرفاليجب التنسيق مع  وفي هذا الصدد. خالل فترة العطلة الصيفيةسيما 

 .المعنيين عمداء الكلياتمن لبات اإلجازات ط
هو محدد في سياسات الدراسات العليا)  وفقاً لما(التي تم الموافقة عليها  فترة وقف التسجيليتم احتساب  لن -5

 .المنحة ضمن فترة
 الحصول على ذلك، قد يستمر ومع تم الموافقة عليها،يالتي  وقف التسجيليتم إيقاف الراتب خالل فترة  -6

 ).والسكن الصحي خرى (مثل التأميناأل المزايا
 :لطلبةل ةالماليمعونات الهلية ومتطلبات معايير األ -ج 

) أو ما 4.0(على مقياس  3.0 الدراسات العلياالطلبة الجدد في  ين منللمرشحتراكمي الحد األدنى للمعدًل ال .1
 درجة البكالوريوس.في  يعادله

، كما ) أو ما يعادله4.0(على مقياس  3.0هو  ةاسمستمرين في الدرلمرشحين اللالحد األدنى للمعدل التراكمي  .2
 ساعات معتمدة على األقل. 6يجب أن يكونوا قد أنجزوا 

2® *« d�«u� U�uF*«Ë `M 
بتوافر  المقدمة كل سنة رهناً  المنحيختلف عدد وعادة وقت القبول في برنامج الدكتوراه.  لمنح الدراسيةاتتوافر  -أ 

 .التمويل الالزم
وقت أي في للطلبة فقد يعلن عنها  ن ثمراسات العليا في أي وقت خالل السنة، ومللد ةالماليمعونات فرص التتوافر  -ب 

التواصل مع أقسامهم العلمية، وكلياتهم،  ةماليمعونات للحصول على الراغبين في التقدم  الطلبةوعلى . خالل العام
 .من عدمه الدعم ، للتأكد من توافركلية الدراسات العليا أو

3® `M*« vK� WI�«u*« Ë*«�uF U 
لمعايير األهلية  سنوات، شريطة أن يظل المستفيد مستوفياً  أربعيتم منح المنح الدراسية لمدة إجمالية ال تزيد عن  -أ 

بطلب تمديد لمدة واحدة إضافية  طالبيقوم القد  حاالت الضرورة،في و. التمويل الالزمبتوافر  ، ورهناً لهذه المنحة
 أسباب موثقة لذلك.مع ضرورة تقديم  صل إلى فصلين دراسيينت

 ، شريطةا إذا دعت الضرورةتجديدهيجوز لمدة فصل دراسي واحد أو سنة واحدة، و لطلبةتُمنح المعونات المالية ل -ب 
 تقييم أداء جيد من المشرف.أن يظل المستفيد مستوفياً لمعايير األهلية وأن يكون مستمراً في الحصول على 

على توصيات  ناءً ، حسب توافر الدعم، وبالمعنية عمداء الكليات بواسطة لطلبةيتم الموافقة على المعونة المالية ل -ج 
 .كان الدعم تحت رعاية مشروع ممول إذاوذلك في حال ما الرئيسيين،  الباحثينأو  األقسامرؤساء 
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