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 -12املحن وزماالت الدراسات العليا واملعونات املالية
نظرة عامة
تقدم الجامعة المنح والمعونات المالية للطلبة لسببين رئيسيين هما )1( :تمكين هؤالء الطلبة من إكمال دراستهم العليا عن
طريق مساعدتهم ماليا )2( ،تعزيز التطوير المهني للطلبة لكي يصبحوا معلمين وباحثين وذلك بإشراكهم في أنشطة التدريس
والبحث العلمي في مجال دراستهم.
تحدد هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها شروط ومعايير األهلية المرتبطة بالمنح والمعونات المالية التي تقدمها الجامعة
للطلبة.
مجال التطبيق
تطبق هذه السياسة على جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط والمتقدمين لمتابعة دراستهم العليا في الجامعة.
السياسة
تعريف وتفسير المصطلحات
أوال :المنح
 )1منح الدراسات العليا هي عبارة عن منح مخصصة للطلبة المتميزين والمسجلين بداوم كامل في برامج دراسات عليا
قائمة على البحوث في الجامعة .وتقدم هذه المنح للطلبة المتميزين استنادا إلى أدلة من اإلنجاز األكاديمي واإلمكانات
البحثية .وتحدد الجامعة المعايير الالزمة لمنح هذه المنح الدراسية ،والعدد المتاح منها كل سنة .ويطلب من المستفيدين
من المنح الدراسية العمل في مشاريع بحثية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس خالل مدة تلك المنحة .وتتمثل مسؤولية
كل كلية في ضمان أن يتم تكليف كل متلقي للمنحة الدراسية بالواجبات المناسبة.
 )2يجوز لجهات خارج الجامعة (سواء كانت مؤسسة أو شركة أو أفراد) تمويل منح دراسية إضافية ،كما يجوز أن تحدد
هذه الجهات شروط الختيار المستحقين للمنحة باإلضافة إلى المعايير المحددة من قبل الجامعة .وفي هذه الحالة يجب أن
يكون هناك اتفاقا بين الجهة الخارجية والجامعة قبل الموافقة على أي منحة مقدمة من تلك الجهة.
ثانيا :الزماالت
 )1هي عبارة عن منح مخصصة للمستحقين من الطلبة المسجلين بدوام كامل في برامج الدراسات العليا القائمة على البحوث
في الجامعة ،وتقدم هذه المنح للطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط استنادا إلى اإلنجاز األكاديمي واإلمكانات البحثية للطالب.
وتحدد الجامعة المعايير الالزمة لمنح هذه المنح ،والعدد المتاح منها خالل سنة معينة بناء على توصيات الكليات المعنية
والموارد المتاحة .ويطلب من المستفيدين من المنح الدراسية العمل في مشاريع بحثية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس
خالل مدة تلك المنحة .وتتمثل مسؤولية كل كلية في ضمان أن يتم تكليف كل متلقي للمنحة الدراسية بالواجبات المناسبة.
 )2يجوز لجهات خارج الجامعة (سواء كانت مؤسسة أو شركة أو أفراد) تمويل منح إضافية ،وفي هذه الحالة يجب أن يكون
هناك اتفاق بين الجهة الخارجية والجامعة قبل الموافقة على أي منحة مقدمة من تلك الجهة.
ثالثا :المعونات المالية للدراسات العليا
 )1مساعدو الدراسات العليا هم عادة الطلبة المتفرغين (في مستوى الماجستير أو الدكتوراه) الذين يقومون بالمشاركة في
التدريس أو البحث العلمي أو األنشطة اإلدارية مقابل الحصول على دعم مالي من الجامعة.
 )2يجوز تقديم هذا الدعم للطلبة الذين من المرجح تفوقهم في دراساتهم وتتضح قدرتهم على المساهمة في البحوث أو التدريس
أو خدمة الجامعة.
 )3يس ِهم الدعم المالي للدراسات العليا في التطوير المهني للطلبة بغرض مساعدتهم في إنجاز متطلبات درجاتهم العلمية
بنجاح .ولهذا ينبغي أن تكون األنشطة التي يقوم بها الطالب ذات صلة بالبرنامج الدراسي له ،فضال عن مساهمتها في
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التدريس أو النشاط البحثي/اإلبداعي وخدمة الجامعة .وتقوم اإلدارة/الوحدة المسئولة عن توفير المعونة المالية بتحديد
طبيعة ونطاق هذه األنشطة.
رابعا :منح الرئيس األعلى والمنح المالية أو الزماالت األخرى لطلبة الدراسات العليا
قد توفر الجامعة أو الهيئات الوطنية أو الدولية أنواع أخرى من المنح الدراسية لطلبة الماجستير أو الدكتوراه وفقا لألهداف
التعليمية .ويتم تحديد هذا الدعم وشروطه من قبل الجهة الممولة ،وفي الحاالت التي تكون فيها الزماالت أو المنح من خارج
الجامعة ،فيجب االتفاق بين الجامعة والجهة المانحة على مثل هذه المنح.
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إجراءات السياسة رقم ( - )12املنح وزماالت الدراسات العليا واملعونات املالية
تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من برامج الدعم المالي للمؤهلين من طلبة الدراسات العليا والتي تتخذ أشكال المنح البحثية
والزماالت البحثية والمعونات المالية.

 )1المنح البحثية للدراسات العليا

أ -مزايا المنحة
 -1تقدم المنح البحثية للدراسات العليا للطلبة المستحقين وتوفر باقة متكاملة من المزايا التي تشمل اإلعفاء الكامل
من الرسوم الدراسية ،إضافة إلى الراتب الشهري والسكن أو عالوة السكن والتأمين الصحي وقد تشتمل أيضا ً
على الدعم البحثي.
 -2تمنح مزايا السكن للطلبة من مواطني الدولة في حال إقامتهم خارج مدينة العين وللطلبة غير المواطنين إذا
كانت تأشيرة اإلقامة على كفالة الجامعة.
 -3يمنح التأمين الصحي للطلبة من مواطني الدولة عند الطلب وللطلبة غير المواطنين إذا كانت تأشيرة اإلقامة
على كفالة الجامعة.
 -4قد يتم توفير دعم بحثي في حال كان مشرف الطالب لديه مشروع ممول.
 -5يتم إيقاف المزايا المالية وأي عالوات سكن أخرى مطبقة على متلقي المنحة الذين يحصلون على وقف تسجيل
طوال فترة الوقف ،ويتم تمديد فترة المنحة الدراسية تبعا ً لذلك.

ب -شروط المنحة
ً
صمم البرنامج أساسا الستقطاب ودعم طلبة الدكتوراه إال أنه يجوز لطلبة البكالوريوس المتميزين من المواطنين
الراغبين في استكمال دراساتهم العليا الحصول على المنح ابتدا ًء من مرحلة الماجستير.
يجب على المتقدمين للمنح البحثية للدراسات العليا استيفاء الشروط التالية:
 -1المتطلبات العامة (للجميع):
ً
 −يجب أن يكون الطالب مسجال على أساس التفرغ الكامل في  9ساعات معتمدة للدراسات العليا كحد أدنى في
كل فصل دراسي أو الحصول على موافقة عميد كلية الدراسات العليا في حال كان عدد الساعات أقل من 9
ساعات معتمدة .كما يتوقع أن يتواجد الطلبة في جامعة اإلمارات على أساس التفرغ الكامل.
 −يجب أال يتلقى الطالب دعما ً ماليا ً من أي مؤسسة أو أن يكون لديه أي عمل خالل فترة المنحة.
 -2لمرحلة الماجستير (مواطني الدولة فقط):
 −أن يكون الطالب حاصالً على معدل  3.5أو أكثر في مرحلة البكالوريوس من الجامعة.
 −أن يكون الطالب مسجالً في برنامج ماجستير بأطروحة تؤدي إلى االلتحاق ببرنامج دكتوراه في الجامعة.
 −أن يلترم الطالب بدراسة الماجستير والدكتوراه على التوالي.
 −أن يحافظ الطالب على معدل  3.5أو أكثر في مرحلة الماجستير.
 -3لمرحلة الدكتوراه (للجميع):
 −أن يكون الطالب حاصالً على معدل  3.5أو أكثر في مرحلة الماجستير.
 −أن يحافظ الطالب على معدل  3.5أو أكثر في مرحلة الدكتوراه.
 -4تطبق المعايير التالية على اختيار جميع الطلبة لدراسة الدكتوراه:
 −التصنيف الدولي والتصنيف البحثي للمؤسسة التي حصل منها المتقدم على درجة البكالوريوس والماجستير.
 −الخبرة البحثية السابقة للمتقدم وصلتها بأبحاث الجامعة.
 −سجل النشر الخاص بالمتقدم.
ج -مدة المنح
 -1تقدم المنحة لمدة  4سنوات كحد أقصى في مرحلة الدكتوراه ومدة سنتين كحد أقصى في مرحلة الماجستير.
وبالتالي تصل مدة المنحة المقدمة للطالب لدراسة الماجستير والدكتوراه إلى  6سنوات كحد أقصى.
 -2يجوز لعضو هيئة التدريس طلب تمديد مرة واحدة للمنحة لمدة تصل إلى فصلين فقط مع تقديم مبررات موثقة.
ويتم تقديم الطلب في أول شهر من الفصل األخير للطالب في مدة المنحة.
 -3تبقى صالحية المنحة سارية شرط:
 −استمرار الطالب في استيفاء معايير األهلية في كل فصل دراسي.
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 −حصول الطالب على تقييم مستوى أداء جيد جداً من مشرفه على أعماله البحثية ويقدم التقييم إلى كلية
الدراسات العليا نهاية كل فصل.
ً
 -4في حال أصبح المستفيد من المنحة غير مؤهل بسبب الفشل في استيفاء أي من المتطلبات المذكورة آنفا ،تلغى
المنحة المقدمة إليه وتتولى كلية الدراسات العليا إخطاره بذلك.
د -الواجبات والتوقعات
ً
 -1يجب على كل مستفيد من المنحة تخصيص ما ال يقل عن  20ساعة أسبوعيا على مدار العام للعمل كمساعد
باحث مع مشرفه األكاديمي.
 -2يُطلب من كل متلق للمنح الدراسية نشر ورقتين بحثيتين في مجالت علمية محكمة ومفهرسة في مجال البحث
العلمي للطالب.
 -3ال يجوز للمستفيدين من المنح قبول واجبات أخرى إال في جامعة اإلمارات العربية المتحدة من أجل العمل
براتب ،على سبيل المثال ،في التدريس أو البحث أو المساعدة اإلدارية ،بشرط أال تتداخل المهمة اإلضافية مع
واجبات الطالب الدراسية وال تستلزم أكثر من  10ساعات عمل في األسبوع .ويجب على الطالب الحصول
على إذن كتابي من مشرفه قبل قبول أي مهمة من هذا القبيل وإحالتها إلى كلية الدراسات العليا.
 -4يتوقع من كافة المستفيدين من المنحة المشاركة في أنشطة تعزز تدريبهم البحثي على مستوى الكلية والجامعة
قدر اإلمكان وبالتعاون مع المشرفين ،كما يتوقع منهم عرض ونشر ُمخرجات أبحاثهم تحت توجيه مشرفيهم.
ه -توافر المنح
ً
تتوافر المنح الدراسية عادة وقت القبول في برنامج الدراسات العليا .ويختلف عدد المنح المقدمة كل سنة رهنا بتوافر
التمويل الالزم.

 )2الزمالة البحثية للدراسات العليا
أ -مزايا المنحة
 -1تمنح الزماالت البحثية للدراسات العليا للطلبة المؤهلين وتقدم باقة جزئية من المزايا التي تشمل اإلعفاء الكامل
من الرسوم الدراسية إضافة إلى التأمين الصحي .واعتمادا على توافر التمويل ،يجوز أيضا تقديم رواتب شهرية
وبدل سكن و  /أو دعم البحوث.
 -2يمنح التأمين الصحي للطلبة المواطنين عند الطلب وللطلبة غير المواطنين إذا كانت تأشيرة اإلقامة على كفالة
الجامعة.
 -3قد يتوفر دعم البحث إذا كان مشرف الطالب لديه مشروع ممول.
 -4اليتم دفع الرواتب لطلبة المنحة الذين يحصلون على إجازة رسمية من الدراسة ،كما يتم إيقاف أي مخصص
للسكن طوال مدة اإلجازة ،وتُمدد فترة المنحة وفقًا لذلك.
ب -شروط المنحة
يجب على المتقدمين للزماالت البحثية للدراسات العليا استيفاء الشروط التالية:
 -1المتطلبات العامة (للجميع):
ً
 −يجب أن يكون الطالب مسجال على أساس التفرغ الكامل في  9ساعات معتمدة للدراسات العليا كحد أدنى
في كل فصل دراسي .أو الحصول على موافقة عميد كلية الدراسات العليا في حال كان عدد الساعات أقل
من  9ساعات معتمدة .كما يتوقع أن يتواجد الطلبة في جامعة اإلمارات على أساس التفرغ الكامل.
 −يجب أال يتلقى الطالب دعماً ماليا ً من أي مؤسسة أو أن يكون لديه عمل خالل فترة المنحة.
 −أن يحصل الطالب على معدل  3.5أو أكثر في الماجستير.
 −أن يحافظ الطالب على معدل  3.5أو أكثر في مرحلة الدكتوراه.
 -2معايير اختيار إضافية لجميع الطلبة:
تطبق العناصر التالية على معايير االختيار:
 −التصنيف الدولي والتصنيف البحثي للمؤسسة التي حصل منها المتقدم على درجة البكالوريوس والماجستير.
 −الخبرة البحثية السابقة للمتقدم وصلتها بأبحاث الجامعة.
 −سجل النشر الخاص بالمتقدم.
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ج -مدة المنح
 -1تقدم الزمالة لمدة  4سنوات كحد أقصى.
 -2يجوز لعضو هيئة التدريس طلب تمديد الزمالة مرة واحدة لمدة تصل إلى فصلين فقط مع تقديم مبررات موثقة،
على أن يتم تقديم الطلب في أول شهر من الفصل األخير للطالب في مدة المنحة.
 -3تبقى صالحية الزمالة سارية شريطة أن:
 −يستمر الطالب في استيفاء معايير األهلية في كل فصل دراسي.
 −حصول الطالب على تقييم أداء جيد جداً من مشرفه على أعماله البحثية ويقدم التقييم إلى كلية الدراسات
العليا نهاية كل فصل.
 -4في حال أصبح المستفيد من المنحة غير مؤهل بسبب الفشل في استيفاء أي من المتطلبات المذكورة آنفاً ،تلغى
المنحة المقدمة إليه وتتولى كلية الدراسات العليا إخطاره بذلك.
د -الواجبات والتوقعات
 -1يجب على كل مستفيد من المنحة تخصيص ما ال يقل عن  20ساعة أسبوعياً على مدار العام للعمل كمساعد
باحث مع مشرفه األكاديمي.
 -2يُطلب من كل متلق للمنحة أن ينشر ورقة بحث واحدة في مجلة علمية محكمة ومفهرسة في مجال البحث العلمي
الخاص بالطالب.
 -3يجوزللمستفيد من المنحة قبول مهام أخرى في الجامعة فقط وذلك للعمل في التدريس ،أو البحث أو المساعدة
اإلدارية مقابل مكافأة بشرط أال تؤثر مهامه الجديدة على واجباته وأال تستلزم تخصيص أكثر من  10ساعات
من العمل أسبوعياً ،ويجب على الطالب الحصول على موافقة خطية من المشرف عليه قبل قبول أداء مثل هذه
المهام وإحالة الموافقة إلى كلية الدراسات العليا.
 -4يتوقع من كافة المستفيدين من المنحة المشاركة في أنشطة تعزز تدريبهم البحثي على مستوى الكلية والجامعة
قدر اإلمكان وبالتعاون مع المشرفين ،كما يتوقع منهم عرض ونشر مخرجات أبحاثهم تحت توجيه
مشرفيهم.
ه -توافر المنح
ً
تتوافر المنح عادة وقت القبول في برنامج الدراسات العليا .ويختلف عدد المنح المقدمة كل سنة رهنا بتوافر التمويل
الالزم.

 )3المعونات المالية لطلبة الدراسات العليا
أ -مزايا المنحة
 -1تُمنح هذه المنحة لطلبة الدراسات العليا المتفرغين والذين يشاركون في األنشطة التعليمية أو البحثية أو اإلدارية
في الجامعة ،مقابل الحصول على دعم مالي على شكل رواتب شهرية.
 -2يوفر الدعم المالي للدراسات العليا منح مالية للطلبة على شكل مكافأة شهرية يتم حسابها بنا ًء على معدل عدد
الساعات التي يعمل بها الطالب في األسبوع.
 -3تمنح الجامعة التأمين الصحي للحاصلين على المنحة إذا كانت تأشيرة إقامتهم على كفالة الجامعة.
ب -معايير األهلية
يجب على طلبة الدراسات العليا استيفاء شروط ومعايير األهلية التالية كحد أدنى للحصول على المعونات:
 -1يجب على الطلبة الملتحقين حديثا ً الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن  3.0على مقياس  4.0أو ما يعادله
في درجة البكالوريوس أو الماجستير إذا كان حاصالً على الماجستير.
 -2يجب على باقي طلبة الدراسات العليا الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن  3.0على مقياس  4.0أو ما
يعادله في دراساتهم العليا.
 -3تُطبق أي شروط أخرى تضعها الكلية/الوحدة المانحة ،إن وجدت.
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ج -مدة المنح
 -1تقدم المنح المالية للدراسات العليا لمدة سنة أو أقل ويجوز تجديدها شرط استمرار المستفيد من المنحة في
استيفاء معايير األهلية الخاصة بالمنحة وحصوله على تقييم أداء جيد من المشرف.
 -2يتم تقديم المعونات المالية للدراسات العليا عن طريق عمداء الكليات المعنية بنا ًء على التمويل المتوفر
وتوصيات رؤوساء األقسام و/أو الباحثين الرئيسين في حال كانت المعونة ممولة من قبل مشروع ممول.
د -الواجبات والتوقعات
 -1يتوقع من كل متلقي للمنحة أداء المهام الموكلة إليه من قبل المشرفين على أال يتجاوز معدل ساعات العمل 20
ساعة في األسبوع.
 -2يجب أن يتم تحديد مسؤوليات ومهام عمل متلقي المنح وكذلك المشرف عليهم في القسم/الوحدة.
 -3يتوقع من المشرف تزويد متلقي المنح بتقييم ومالحظات شفوية وخطية دورية عن أدائهم.
ه -توافر الفرص
تتوافر المعونات المالية للدراسات العليا في أي وقت ويتم اإلعالن عنها للطلبة بوسائل إعالن مختلفة وفي أوقات مختلفة
ويجب على طلبة الدراسات العليا التقديم للمنح عن طريق أقسامهم وكلياتهم المعنية و/أو كلية الدراسات العليا.

 )4منح الرئيس األعلى لطلبة الدراسات العليا
يقدم برنامج منح الرئيس األعلى لطلبة الدراسات العليا المساعدة على شكل إعفاء من الرسوم الدراسية لمواطني الدولة
المؤهلين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في جامعة اإلمارات العربية المتحدة .ويقدم البرنامج لمجموعتين من الطلبة
المواطنين )1( :الموظفين المتفرغين من الجامعة و ( )2ومواطني الدولة بشكل عام.
أ -مزايا المنحة
يوفر برنامج منح الرئيس األعلى لطلبة الدراسات العليا من مواطني الدولة المؤهلين ما يلي:
 -1الفئة األولى :مواطني الدولة من الموظفين المتفرغين من جامعة اإلمارات العربية المتحدة :يحصل المرشحين
في هذه الفئة على إعفاء جزئي للرسوم الدراسية بنسبة  %20من القيمة اإلجمالية للرسوم الدراسية.
 -2الفئة الثانية :مواطني الدولة اآلخرين :يحصل المرشحين في هذه الفئة على إعفاء جزئي للرسوم الدراسية بنسبة
 %15من القيمة اإلجمالية للرسوم الدراسية.
ب -معايير األهلية
يجب أن يستوفي الطالب في جميع الفئات المعايير التالية للحصول على المنحة:
 -1أن يكون قد قضى سنة واحدة على األقل في دراسة برنامج للدراسات العليا في جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 -2أن يكون قد أنجز  12ساعة معتمدة للدراسات العليا كحد أدنى.
 -3أن يكون مستواه األكاديمي جيد (بمعدل تراكمي  3.0أو أكثر).
 -4أال يكون مموالً من قبل جهة أخرى.
ج -مدة المنح
 -1تسري منح الرئيس األعلى خالل فترة دراسة الطالب شرط استمرار الطالب في استيفاء كافة معايير األهلية
الخاصة بالبرنامج والمذكورة آنفاً.
ً
 -2في حال أصبح المستفيد من المنحة غير مؤهل بسبب الفشل في استيفاء أي من المتطلبات المذكورة آنفا ،تلغى
المنحة المقدمة إليه وتتولى كلية الدراسات العليا إخطاره بذلك.
د -الواجبات والتوقعات
ال توجد أي واجبات متوقعة من المستفيد من منحة الرئيس األعلى كمقابل للمنحة.
ه -توافر الفرص
يمكن للطلبة المؤهلين التقدم لمنح الرئيس األعلى مرتين في السنة .وآخر موعد الستالم طلبات التقديم هو آخر يوم في
فترة "السحب/االضافة" وفقاً لما هو محدد في التقويم الجامعي للجامعة لكل فصل دراسي (أي الفصل األول والثاني).

