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 :تعاريف الباحثين

 الباحث الرئيس ي

(PI) 

الدورية  وتقديم التقارير املقترح العلمي والفني لبرنامج البحث  التوجهسؤول عن امل هوالباحث الرئيس ي 

  شرافاإل مسؤولية كما تتوجب عليه في دولة اإلمارات العربية املتحدة. والتعليم وزارة التربية املطلوبة ل

وبناًء على ذلك، يعد . وزارةالووفًقا لشروط وأحكام  ضمن حدود ميزانية املنحة البرنامج املقترحوتوجيه 

بما يخص التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة وزارة  معة التواصل طالباحث الرئيس ي هو نق

 .بتقديم األدلة والتقارير والنتائج وانتهاءً  املراجع تقديم املقترح الى ابتداًء من املنحة

رخصة من  امللتعليم العالي ات امؤسس إحدى  في تدريس هيئة  أن يكون عضوالباحث الرئيس ي  من شروط

ة للبرنامج  ضيفستاملبحيث تكون هذه املؤسسة هي    اإلمارات العربية املتحدةدولة    يالتعليم فالتربية و   وزارة

 أمام و  .البحثي املقترح
ً
ومسؤول عن حسن سير   ةضيفستامل املؤسسةيعد الباحث الرئيس ي مسؤوال

 .البحثي  البرنامج

باحث رئيس ي  

 مساعد 

(Co-PI) 

   املساعديعد الباحث الرئيس ي  
ً
 .تحت إشرافه  برنامج بحثيلتنفيذ    هيمكنه تجميع فريقحيث    مستقل  باحثا

توجيه   الباحث الرئيس ي في وذلك للمساعدهذه الفئة من الباحثين من ضمن فريق البحث ن تم تعييي

ذات الصلة والضرورية   الخبرات اإلضافية  من خالل  حةالذي ستدعمه املن  التعاوني املقترح  البحثي  البرنامج

مسؤولية ومساءلة  يس ي املساعدالباحث الرئ تحمل أيًضا يالتخصصات.  متعددبحثي لنجاح برنامج 

 .املقترح البحثي البرنامجأو وزارة التعليم عن حسن سير  ةضيفستامل املؤسسة

  في أحد القطاعات )التعليم، الحكومة، الصناعة(  من شروط الباحث الرئيس ي املساعد أن يكون موظف

 للبحث.   األقل من وقته على٪ 20يشغل بحيث في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ومن   الرئيس ي املساعد. أو الباحث الرئيس ي  ث اشراف الباح يكون تحت هو باحث مستقل  املحقق الباحث   ُمَحِقق  باحث 

يعمل كباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه أو لديه خبرة املتوقع أن يكون الباحث املحقق ذو خبرة حيث 

الى مؤسسة في دولة االمارات    ينتميالجدير بالذكر أنه ال يتوجب على الباحث املحقق أن      .عملية ذات صلة

 العربية املتحدة.

 مُ 
َ
عدات م توفير :يل املثال)على سب للبرنامج أو خدمة محددةتقديم مساهمة لاملتعاون يتم توظيف  ن اوِ عَ ت

املرض ى من  فئةالتحليل اإلحصائي والوصول إلى ، التدريب على تقنية متخصصة محددة، كواشف و 

ترح  املق البرنامج البحثي تقوية وذلك بهدف وما إلى ذلك( بحثية من ورقة  محدداملساهمة في جزء ، السكان

يجب أن يساهم املتعاونون في التطوير العلمي للمشروع أو تنفيذه ي. و جال البحثاملكنتيجة لخبرته في 

 .بطريقة موضوعية قابلة للقياس

ؤسسة  وقد يكون املتعاون موظف في أو ينتمي إلى امل على تمويل من خالل الجائزةاملتعاون قد ال يحصل 

 .ي دولة اإلمارات العربية املتحدةبالضرورة فوقد ال تكون املؤسسة أخرى  املضيفة أو مؤسسة
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الباحث املوظف / 

 الطالب

طب أو  ال الدكتوراه فيجة الدكتوراه أو الذي حصل على در ه ف ما بعد الدكتورايشمل الباحث املوظ

يئة التدريس في  عضًوا في ه يكون  أال على الدكتوراه في العلوم أو درجة معادلة قبل أقل من خمس سنوات 

 .اإلمارات العربية املتحدةدولة خارج أو في  ةتعليمي مؤسسة

هم أيضا جزء من موظفي البحوث. طالب بدوام جزئي أو  )املاجستير والدكتوراه( طالب الدراسات العليا 

 على أن يكون بدوام كامل 
ً
، لدية مهارات والقدرة على اعداد على درجة البكالوريوس على األقل حاصال

دولة   أن يكونوا فيطالب الدراسات العليا    ال يتوجب على.  أحد برامج الدراسات العلياومسجل في    البحوث،

 .تحدةاإلمارات العربية امل

على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والذي لم يتم   ين حاصل أن يكونوا ال يشترط على أصحاب املهن األخرى  املهن االخرى 

. أمثلة على األشخاص الذين ، أو باحث موظفعاون تممحقق،  ، مساعد،ئيس ير  كباحثاإلبالغ عنه 

الفنيين املحترفين واألطباء البيطريين وخبراء  يعملون في مجال غير بحثي واملدرجين في هذه الفئة هم: 

النظام ومبرمجي الكمبيوتر ومهندس ي التصميم والسكرتارية والكتاب والرسامين ورسامي الحيوانات  

 .الأو  علمية والقائمين على رعاية الحيوانات والكهربائيين بغض النظر عما إذا كانوا يحملون درجة

املؤسسة 

 ضيفةستامل
ضيفة" ستباسم "املؤسسة امل  املنحة دليلواملشار إليها في  باإلدارة ؤسسة أو املنظمة القائمةامل الهيئة أو

 .ثينوإشراك واستضافة الباح البرنامج البحثي املقترحباعتبارها الجهة املسؤولة عن إجراء وإدارة 

 

 : شروط المشاركة

 :البحثية التعاونيةالبرامج منحة  لحصول على االمؤسسات المؤهلة للتقدم بطلب  

يكون الباحث  يجب أن  املتحدة،التعليم في دولة اإلمارات العربية و  وزارة التربيةمن منحة لل لضمان تأهيل املقترحات البحثية

يرجى االطالع مؤسسة تعليمية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة. الرئيس ي موظف في 

 www.caa.ae  اإللكتروني املوقعقائمة املؤسسات املعتمدة على على 

َقدم  
ُ
ة التعليمية املستضيفة من قبل  املؤسسفي    البحوث  مكتبمن ِقبل  يجب أن يتم اعتماد مقترح البرنامج البحثي التعاوني امل

مولة  م  غيرمشاركين من مؤسسات    يضم فريق البرنامج البحثي املقترحقد  و   .نائب الرئيس للبحوث أو ما يعادله  رئيس املكتب أو

   .والتعليم وزارة التربيةمن 

 والمتقاعدين:لباحثين الفخريين شروط المشاركة ل

  املقدمة من وزارة التربية والتعليم، حيث  التعاونية البحثية البرامج  ملنحةاملتقاعد األكاديمي التقدم  أو لألستاذ الفخري يمكن 

(  وجود مكتب بحوث في حال عدم )أو ما يعادلهأو نائبه  مكتب البحوث يقوم االستاذ بتقديم رسالة موقعة من رئيس يجب أن

  املستضيفةمن املؤسسة 
ً
   : املنحةااللتزام بما يلي قبل الحصول على  فيها مؤكدا

 .املنحةيمتد على األقل حتى تاريخ انتهاء   شابه( والذيلتعيين )أو ما لبيان  توظيف أوسيكون هناك عقد  -

  املرافق جميع املرافق واملختبرات وغيرها من  الدخول واستخدامبإمكانية  املتقاعدأو يتمتع األستاذ الفخري  -

 . املقترح البحثي  البرنامجلعمل على األساسية الالزمة ل

http://www.caa.ae/


م 2019الدليل األرشادي لمنحة الجوائز البحثيه التعاونيه لعام   5  

 البرنامج البحثي املقترحن أجل إدارة واملوافقة الكاملة م السلطة للتوقيعب املتقاعد أوالفخري يتمتع األستاذ  -

 .الباحثين املوظفين والطلبةواإلشراف على 

كما هو الحال بالنسبة   املؤسسة املستضيفةبالقواعد واللوائح املعمول بها في  املتقاعدأو  األستاذ الفخري يلتزم  -

 .هيئة التدريس اآلخرين ألعضاء

 . املتقاعدأو  الفخري األستاذ  ستتولى املؤسسة املستضيفة تغطية تكاليف -

 الطلب من خاللج ذنمو  تحميلول على املوافقة. يرجى قبل املوعد النهائي لتقديم املقترحات من أجل الحص ذلكيجب تقديم 

 (.  رابط)

بمجرد   املؤسسة املستضيفة.من قبل  ةدعم مماثل رسالة فيجب تقديم املنحةتقاعد خالل فترة يسإذا كان مقدم الطلب أما 

طلب لالدعم  رسالة   إرفاق على مقدم الطلب  املتحدة يجبوالتعليم في دولة اإلمارات العربية  وزارة التربية ستالم املوافقة من ا

 .املنحةالحصول على 

 : المؤهالت العلمية للمتقدمين
 الباحث الرئيس ي مقدم الطلب يجب 

ً
معتمدة من وزارة التربية والتعليم في  على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أن يكون حاصال

  كون الطلب  ة االمارات العربية املتحدة حتى يدول
ً
للحصول على مؤهالت و   .ة البرامج البحثية التعاونيةحللحصول على منمؤهال

وزارة التربية والتعليم في اإلمارات العربية املتحدة للموافقة عليها قبل تقديم طلب  مع  التواصل على املتقدمين  معادلة يجب

من وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة )الحالية أو السابقة( والذين   املنحمن حاملي  كما ُيطلب .املنحة

لم يكونوا حاصلين على درجة الدكتوراه في وقت التقديم االتصال بوزارة التربية والتعليم في دولة و سبق أن اعتبروا معادلين 

يعادلها دكتوراه واحدة أو ما    شهادةبة لألفراد الذين يحملون أكثر من  بالنسو   .طلب املنحةاإلمارات العربية املتحدة قبل تقديم  

 . احتساب أحدث شهادة والتي بناء عليها سيتم تحديد كفاءة املتقدم. للمنحة سيتم

 :الدكتوراه شهادة درجات تعادل

وبالتالي فهي تعتبر  متشابهة إال أن جميعها لها متطلبات  مجاالت معينة  ختلف فيتالدكتوراه قد  دراسة طرق على الرغم من أن 

في البلدان التي بها نظام درجتين لدرجة الدكتوراه )مثل أملانيا والنمسا واالتحاد الروس ي وبولندا  .معادلة لدرجة الدكتوراه

يتم قبول درجة دكتوراه في الطب من   لألطباء لن بالنسبة أما  .ليتم معادلتها  درجة الدكتوراه األولى احتسابيتم  (،وسويسرا

معلومات عن يتوجب توفير  الدكتوراه في الطب شهادة جانب إلى ولذلك،لدكتوراه. ا لشهادةتلقاء نفسها باعتبارها مكافئة 

أما   .الدكتوراهدرجة  الدرجة العلمية لتوافق( من أجل زيادة إثبات معادلة العلميةخبراتهم البحثية )بما في ذلك املنشورات 

 حالة على حدة وفق  على دراسة كل بناءً باملشاركة  ، يسمح لهممؤهلةدكتوراه ليس لديهم شهادة و  املقترحات ملقدمي
ً
  ملعايير  ا

 استنادو التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة التربية و وزارة 
ً
 .الخبرات البحثية واملنشورات العلميةإلى  ا

قبل أسبوعين على األقل من املوعد النهائي    ارسالها  يرجىالنهائية    الشهادةاستفسار حول أهلية الحصول على    في حال وجود أي 

  .للتقديم

 

https://www.moe.gov.ae/En/ImportantLinks/Documents/files/guid/CRP2019_Retired%20and%20emeritus%20professor.docx
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 :المؤهلة للشهادات اإلرشاديةالقائمة   

. تشمل شهادات البحث األكاديمي األخرى املؤهلة ما هائية النموذجية هي الدكتوراهتكون الشهادة الن األكاديمية،في املجاالت 

 يلي: 

DA  ه في اآلدابادكتور 

DBA دكتوراه في ادارة االعمال 

JCD دكتوراه في القانون الكنس ي 

DDes    في التصميم        دكتوراه 

Edd      دكتوراه في التعليم 

 DEng/Dr. Eng./Eng           دكتوراه في الهندسة 

DIT            دكتوراه في تكنولوجيا املعلومات 

LLD                           دكتوراه في القانون 

JSD/SJD  املتحدة األمريكية اليات  دكتوراه في العلوم القانونية من الو 

DM دكتوراه في اإلدارة 

MD  في الطب  اهدكتور 

DMus  في املوسيقى                       اهدكتور 

DMA  في الفنون املوسيقية                هادكتور 

Phd or DPhil الفلسفة  دكتوراه في 

DPS ي الدراسات املهنية  دكتوراه ف 

DSC                            دكتوراه في العلوم 

DSocSci               دكتوراه في العلوم االجتماعية 

DrPH, DPH                     دكتور في الصحة 

Thd or DTh في التوحيد  دكتوراه 

 

 األخرى:الدرجات النهائية المعتمدة 

MFA ماجستير في الفنون الجميلة 

MLIS ماجستير في علوم املكتبات واملعلومات 

MLS   املكتباتماجستير في علوم 

MArch ماجستير في الهندسة املعمارية 

MDes ماجستير في التصميم 
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MLA  ماجستير في هندسة املناظر الطبيعية 

MUD  ماجستير في التصميم الحضري      

MPD ماجستير في تصميم املنتجات 

 

 : رفضت سابقاإعادة تقديم المقترحات التي 

، والتي سيتم إعادة تقديها ألي جائزة  املقيمين على الطلبات التي تم رفضها مسبق من قبل وزارة التربية والتعليم بعد مراجعة 

  املقيمينمن قبل  ول تقديم لهاومنحة من منح الوزارة يجب أن تأخذ في عين االعتبار التعليقات املوضوعة أل 
ً
ألي   استعدادا

  االعتبار التعليقاتتقديمها بدون االخذ في عين إعادة  التي تم املقترحات باستبعاد التربية والتعليموزارة  تقوم س تقديم جديد.

وزارة برامج التوثيق  القد تستخدم و . تقييمهاهذه املقترحات دون  رفضالناتجة عن املراجعة املسبقة وسيتم  الرئيسية

اختار الباحث   في حال .الجديد املقترح على تعديلاالختالف والمدى  إليجاد واملقارنة في التقييم الروتيني للمقترحات املقدمة

أي من   تعديل أو تغييربالتفصيل سبب عدم  يتعين عليه أن يصف املهمة املقيمينتعليقات  تعديل أحدمقدم الطلب عدم  أو

وزارة التربية والتعليم في دولة االمارات العربية املتحدة  . قد يكون من املستحسن التشاور مع املعدلهذه التعليقات في الطلب 

 .قبل إعادة التقديم

 وفق كاقتراح جديد ةاملعدل الطلباتوزارة ستتعامل مع المن املهم اإلشارة إلى أن 
ً
 حيث سيتم ةإلجراءات املراجعة القياسي ا

  أو املراجعات أو الدرجات  املقترح السابقلن يتم منحهم إمكانية الوصول إلى  وخبراء عامليين قيمين ممراجعة االقتراح من قبل 

في وضع أفضل للتمويل حيث سيتم املقترح الجديد املعدل  كون ال تضمن الوزارة وهنا يجب التنويه أن  .التقييم السابق

 . كمقترح جديدوسيتم تقييمه  املقدمة املقترحاتاملنافسة عليه مع باقي 

 للتمويل ووضعإذا تم ا
ً
لكن لم يتم تمويله في النهاية  و من قبل وزارة التربية والتعليم االنتظار ه في قائمة عتبار الطلب قابال

إعادة التقديم قد تكون ضئيلة  عند املقترح أن التغييرات في برنامج البحث املتوقعفسيكون من ، امليزانية توفرعدم بسبب 

ذات الصلة واملراجع  امللخصتحديث يرجى على الرغم من أنه من املتوقع كحد أدنى  طبيعة املراجعة األوليةلللغاية نظًرا 

 .وتفاصيل مقدم الطلبباملوضوع البحثي 

ي حالة إعادة  ارة التربية والتعليم في دولة االمارات مرتبطة باالقتراح املقدم. فمن الضروري أن يتم ذكر أي منح أخرى من وز 

اإلشارة إلى  الى باإلضافة  بينه وبين املقترح الجديد، االختالفات ارسال املقترح البحثي يجب اإلشارة الى املقترح السابق مع شرح

من قبل وزارة التربية   سيسهم ذلك في تسهيل عملية إيجاد األهلية للمقترحات املقيمة .للمقترح السابق املقيمينتعليقات 

مقترح جديد. التقييم باعتباره ك تتم عمليةوزارة بحجب هذه املعلومة عن املقيمين حتى الستقوم  اإلطار، وفي هذا. والتعليم

ترحات السابقة في تفاصيل البرنامج البحثي كونه جْزء  ولهذا ينصح الباحث األساس ي مقدم املقترح بعدم ذكر أو اإلشارة للمق

 من املقترح. 
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 : تخصيص الموازنة إعادة
في حالة طلب إعادة تخصيص امليزانية بعد اعتمادها ملقترح  رات العربية املتحدةوزارة التربية والتعليم في دولة اإلماقد توافق 

ستكمال األهداف العلمية للبرنامج املمول بنجاح. ال يشترط تقديم إعادة تخصيص املوازنة إلى وذلك ال برنامج بحثي تعاوني 

 املعتمدة: تالية للميزانية تعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث ُيقترح إعادة تخصيص املوارد التربية والوزارة ال

درهم من  80،000والسفر بما يصل إلى  واملواد االستهالكيةيرغب الباحث في نقل األموال بين فئات املوظفين  -1

 .مخصص السنة التقويمية لكل فئة

ي  بناًء على إجمال درهم إماراتي 80،000ما يصل إلى  يرغب الباحث في تحويل األموال بين السنوات التقويمية إلى -2

 .امليزانية لجميع الفئات في كل سنة تقويمية

   :املعتمدةوزارة حيث يقترح إعادة تخصيص املوارد التالية للميزانية إلى ال موازنةطلب إعادة يلزم تقديم  ولكن

خالل   حيث يتم ذلك من تقويمية إلى أي سنة  /من درهم من أي فئة  80،000ها عن املبالغ التي تزيد قيمت تحويل -3

 بتقديم طلب إعادة تخصيص املوازنة 
ً
 .موافقة خطية مسبقة من املؤسسةمرفقا

   .فئة املعدات إلىأو  مننقل أي أموال   -4

ويجب أال تتجاوز ميزانية التكاليف املباشرة    بشكل واضح في سياق األهداف العلمية للبرنامج املمول موازنة  يجب تبرير أي إعادة  

 تعبئةجب . كما ويللمنحةانتهاء الصالحية املعتمد  أو أن تتجاوز تاريخ زارة واملؤسسة املستضيفةالعقد بين الو املعتمدة في 

الباحث الرئيس ي  من قبلالتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة و  ةوازنة وتقديمها إلى وزارة التربيإعادة تخصيص امل طلب

 .(نموذج إعادة تخصيص امليزانية)

تتم املوافقة على جميع طلبات إعادة تخصيص املوازنة من قبل مكتب املالية والبحث في املؤسسة املضيفة قبل يجب أن 

 .الوزارة. يجب أن تتم املوافقة على جميع طلبات إعادة تخصيص املوازنة من قبل تقديم الطلب

سيتم إرسال إشعار عن  و  بمجرد منح املوافقة  اإلمارات العربية املتحدةتطبق شروط وأحكام وزارة التربية والتعليم في دولة 

عدم   للتمويل املمنوحةويجب على الجهات  . ملؤسسة املضيفةللباحث الرئيس ي ومكتب البحث في اطريق البريد اإللكتروني 

موال املسموح بها في  بما يتجاوز األ  تقديم التزامات أو تكبد نفقات في الفئة أو السنة التي ترغب في إعادة تخصيص األموال لها

 .تحسبا العتماد إعادة تخصيص امليزانية خطاب العرض

من خالل البريد التواصل مع وزارة التربية والتعليم    يرجىإعادة تخصيص امليزانية    طلب  تقديم  ستفسار قبلفي حال وجود أي ا

 research@moe.gov.ae   اإللكتروني

 : إضافية بدون تكلفةالتمديد 
تمديد تاريخ يتم تقديم طلب لفي دولة اإلمارات العربية املتحدة يجوز أن  والتعليم  التربية    لوزارة  املمنوحةبناء على الصالحيات   

الباحث الرئيس ي   على  ولذلك يجب  ة.نحامل هناك حاجة إلى وقت إضافي يتجاوز تاريخ انتهاء    تإذا كانفقط  انتهاء املنحة ملرة واحدة  

التمويل  ضمن  املقترح البحثيلضمان إكمال العمل ( من خالل الرابط) للتمديد الوقت بدون أي تكلفة إضافية طلب بتعبئة

 املتوفرالبحثي  
ً
 .إضافي إذا كان هناك ما يبرر ذلك  أشهر لكن قد يتم منح وقت  ستةإلى  املدة الزمنية ملدة تصل    يتم تمديد  . عادة

https://www.moe.gov.ae/En/ImportantLinks/Documents/files/guid/CRP2019_budget_reallocation.docx
mailto:research@moe.gov.ae
https://www.moe.gov.ae/En/ImportantLinks/Documents/files/guid/CRP2019_NCE.docx
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ب. في حين  الوقت املناس  فيللسماح بالتخطيط  من مدة املنحة  أشهر متبقية    آخر ثالث إلى ستةقبل    طلب التمديديجب تقديم  

يجب على الباحث    الباحث الرئيس ي.  من  خارج هذا اإلطار الزمني إذا طلب ذلك  وقد تستقبلها  الطلبات    بعضوزارة  ال  قد تستثني

 بموافقة تمديد بدون تكلفة" " على  طلب الحصول الرئيس ي 
ً
املوافقة  في حال  ضيفة. ستمكتب البحوث في املؤسسة امل مرفقا

 ضيفة. ستسيتم إرسال الرد إلى الباحث الرئيس ي واملؤسسة املمن قبل وزارة التربية والتعليم على الطلب 

 بدون تكلفة": يجب توفير املتطلبات التالية عند تقديم طلب "تمديد 

وال . املطلوبة الحاجة إلى فترة التمديد دقيقة توضحمبررات علمية  الباحث الرئيس ين يقدم أ يجب لتمديد:اتبرير  -1

 املنحة في حد ذاتها مبرر   مدة  انتهاء  قبل  استنفذتحقيقة أن األموال    تعتبر
ً
 أن يلتزميجب    وعلى ذلك،كافيا للتمديد.    ا

 هداف املعتمدة مسبق بالخطة واأل  الباحث الرئيس ي
ً
 .للمشروع ا

بدقة مستوى  تحدد امليزانية أن : يجب الحالي موعد تسليم املشروعاألموال املتوقعة املتبقية بعد تاريخ انتهاء  -2

 . الحالي  موعد تسليم املشروعبقى بعد تاريخ انتهاء يالتمويل املتوقع أن 

إلى فئات مختلفة  طط تفصيلي للميزانية املقترحة مخ يتم توفيريجب ان : خالل فترة التمديدالبحث  انتهاء خطة  -3

والسفر خالل فترة التمديد املطلوبة. يرجى مالحظة أنه يمكن تقديم طلب   واملعدات واملواد االستهالكيةالرواتب  منها:  

ال تزال تطبق و . "امليزانيةإعادة تخصيص ه من خالل نموذج "من فئتها الحالية ولكن يجب تقديملنقل األموال 

   .تكلفةبدون تمديد الشروط وأحكام وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل فترة 

النتهاء املشروع وسيتم إرساله عبر البريد االلكتروني  تاريخ جديدديد بدون تكلفة سيتم تحديد معند املوافقة على طلب الت

عدم تقديم التزامات جديدة أو  تنويه الباحث الرئيس ي إلىوعليه يجب ضيفة. ستث في املؤسسة املو بحومكتب ال للباحثين

  املقترح األصلي تحمل نفقات جديدة بعد تاريخ انتهاء الصالحية 
ً
أو  تمديد بدون تكلفة. يجب توجيه أي أسئلة لل تحسبا

 خالل البريدلتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة من قبل تقديم طلب تمديد التكاليف إلى وزارة التربية وااستفسارات 

 research@moe.gov.aeااللكتروني 

  :سمح بهانفقات ال يُ 
 :ال يتم تمويل النفقات التالية من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة

 تغطيها فئات امليزانية األخرى أي سلعه  •

 الحاالت الطارئة  •

 الديون  •

 التبرعات واملساهمات  •

 ال تتعلق باملشروع  ورشات العمل واالجتماعات التي •

 البحث  ملخرجاتخدمة التجليد والطباعة الخارجية ما لم تكن مكرسة  •

 قسائمالالتدريس والهدايا و  أعضاء هيئةجوائز  •

 املهنية  رسوم املجالس األخالقية •

 الغرامات والعقوبات •

mailto:research@moe.gov.ae
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 مصاريف األغذية واملشروبات •

 واالستثمار الخيرية جمع األموال  •

 السكن ونفقات املعيشة الشخصية  •

 تأمين ال •

 الرسوم القانونية •

 املمولة من الوزارة  النقل املحلي إال ألغراض البحث املتعلقة باملنح  •

 أو املكتب  نة والخدمات لالستخدام الشخص يالصيا •

 تكاليف العضوية •

 األنشطة االجتماعية والترفيهية  •

  :االخطار بتغييرمتطلبات 
املتحدة باألمور التالية في  اإلمارات العربيةدولة التعليم في التربية و ارة وز  إخطار ضيفة أن تتأكد منستيجب على املؤسسة امل

أو الباحث الرئيس ي   في حال وجود تغيير في البرنامج البحثي املقترح وذلك عن طريق الباحث الرئيس ي ممكنةأقرب فرصة 

 :املساعد

   املشروع البحثيأي تغيير مقترح في نطاق أو أهداف  (أ )

 لمشروع البحثي دارية أو املالية لأي مشاكل كبيرة تتعلق بالجوانب اإل  ( ب)

 االتي:  إذا كان الباحث الرئيس ي يعتزم ( ت)

 ل على املشروع البحثي  تكريس جهد أقل للعم •

 ضيفة  ستاملؤسسة املبارتباطها  أوقطع اتصاله  •

 أكثر  الغياب ملدة ثالثة أشهر متواصلة أو  •

 ألي سبب من األسباب   للمشروع البحثي التخلي عن التوجه النشط   •

 للمشروع البحثيدخل التراكم  ( ث)

منه  أو اشتقاق مباشر أو غير مباشر  البرنامج البحثي املقترحمن قبل أي عضو من أعضاء فريق  موضوعإنشاء أي   ( ج)

  باحث الرئيس ي أو أي  الباحثيكون بحيث  البرنامج البحثي املقترح معلومات تخصاستخدام أو الوصول إلى  مع

 بذلك مشارك له كان على علم

 خاطًئا خرق لشروط املنحة أو يكون  إذا كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأنه قد حدث ( ح)
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 إذا كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بحدوث سوء سلوك علمي  ( خ)

في اإلمارات العربية املتحدة لتخفيض أو تعليق أو إنهاء   التربية والتعليموزارة دى إذا كانت هناك أسباب معقولة ل  ( د)

 أو إلغاء املنحة  

حدث يمثل أو يوفر أسباًبا معقولة لالعتقاد بأن أي حقوق ملكية فكرية قد انتهكت أو  أو في حال وجود أي عمل ( ذ)

 انتهاكها؛ من املحتمل 

 ي البحث روعاملشحدث كان له أو قد يكون له تأثير سلبي مادي على  في حال حدوث أي (ر )

   على تمويل من أي مصادر أخرى  املشروع البحثيإذا حصل   (ز )

 : مسؤوليات المؤسسة المضيفة
والباحث  وعن استخدام املنحة وعن التزام املؤسسة املضيفة    املشروع البحثيتتحمل املؤسسة املضيفة املسؤولية الكاملة عن  

 : وفريق البحث بشروط املنحة الرئيس ي

 التالي:  يجب على املؤسسة املضيفة

 يم في اإلمارات العربية املتحدة تعلتربية والاالمتثال لشروط املنحة ووثائق سياسة وزارة ال  (أ )

تحدة  ملالتعليم في اإلمارات العربية االتربية و   التأكد من أن جميع أقساط املنحة التي تطالب بها والتي دفعتها إليها وزارة  ( ب)

 مسموح بها وضرورية ومعقولة  

كتابًيا من قبل  و عدم قبول أو تلقي تمويل لبرنامج البحوث نفسه من أي مصدر آخر ما لم تتم املوافقة عليه مسبًقا   ( ت)

 .وزارة التعليم في اإلمارات العربية املتحدة

كتابًيا من قبل وزارة التعليم في  عليه لم يتم االتفاق  البحث مافي برنامج  وجذري  عدم السماح بإجراء تغيير كبير  ( ث)

 املتحدة؛اإلمارات العربية 

أي باحث مشارك وأي عضو آخر في فريق البحث يتلقى نسخة من كل جزء من  أن التأكد من أن الباحث الرئيس ي  ( ج)

 الحقة؛ تغييرات  املنحة وأيشروط 

مسؤول أمام املؤسسة املضيفة عن   همن أن مساعد والتأكدباحث رئيس ي الرئيس ي وأي  الباحثتوظيف أو إشراك    ( ح)

 برنامج البحث في جميع أهدافه والسلوك الفعال والسليم واملالئم لبرنامج البحث توجيه وإدارة ومتابعة 
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فيما يتعلق بأي تغييرات مقترحة في حالة  اإلمارات  فيوالتعليم  الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة التربية  ( خ)

 تأخيرها بشكل غير معقول(  يجب عدم حجبها أو)مثل هذه املوافقة  الباحث الرئيس ي املساعدالرئيس ي أو  الباحث

املساعد،   الباحث الرئيس يالرئيس ي أو  للباحثاملؤسسة املضيفة إلى قد تشمل هذه التغييرات: تغييرات في االنتماء  ( د)

أو   التقاعد الباحث الرئيس ي املساعد أوأو  الباحث الرئيس ي ذهاب أو إجازة تفرغ علميأو  مشارك باحثإضافة أو 

 . أو إجازة الغياب ستقالةاال 

دولة اإلمارات العربية املتحدة لرضا بأن البديل يفي بمعايير األهلية ولديه  والتعليم في ةالتربي تخضع موافقة وزارة  ( ذ)

 البحثية؛ وفًقا ألهدافه  بنجاحوالخبرة لقيادة املشروع البحثية الخبرة 

يجب أن يفي نهج املؤسسة املضيفة وسياستها في مسائل  الفريق البحثي. و ضمان توفير بيئة عمل آمنة لجميع األفراد   (ر )

 املمارسات؛مة بجميع املتطلبات التنظيمية والتشريعية املعمول بها وأن تكون متوافقة مع أفضل الصحة والسال 

جميع أعضاء فريق البحث املقترح بهدف التأكد  عنجميع عمليات الفحص املعقولة  يجب عملوبحكم القانون،  (ز )

 ية. في أي قضايا قانون بحثيسابًقا في سوء سلوك  منهم من أنه لم يتم إدانة أي عضو

رضية لوزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية مضيفة مسؤولية التأكد من تقديم تقارير  ستتقع على عاتق املؤسسة امل

 :املتحدة

 بموجب شروط املنحة  •

عند االقتضاء التقارير املتعلقة    بما في ذلكبخالف ذلك بناًء على طلب وزارة التربية في دولة اإلمارات العربية املتحدة    •

   . االنتهاء( سنوات بعد تاريخ 10بالبحث الذي يتم إنشاؤه بعد انتهاء املنحة ملدة تصل إلى عشر )

 الرئيسي  سؤوليات الباحثم
الباحث الرئيس ي هو املسؤول عن توجيه وإدارة برنامج البحث والسلوك الفعال واملالئم لهذا البرنامج واستخدام املنحة من  

واألشياء الضرورية أو املرغوبة  عمال والسلوكياتاأل القيام بجميع  الباحث الرئيس يمنظور مالي وقانوني وأخالقي. يجب على 

 .وشروط التقريروط املنحة ن االمتثال لشر لتيسير وتمكين املؤسسة املضيفة م 

يجب أن يتأكد الباحث الرئيس ي من أن املعلومات املقدمة في التقارير املقدمة إلى وزارة التربية في اإلمارات بموجب شروط  

ث الرئيس ي الباح  على كما ويتعين .املنحة أو فيما يتعلق بشروط املنحة دقيقة وكاملة ومقدمة وفًقا للجداول الزمنية املحددة
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عدم قيام أعضاء  لضمان  بها في الدولةاملعمول  يةقانونال اإلخالل بأي حقوق أو التزامات  دون اتخاذ جميع الخطوات املعقولة 

اإلمارات العربية  دولة التعليم في التربية و أو وزارة  املقترح برنامج البحث  يشوه سمعةقد  جزءأي  أو الفريق بتجاهل او حذف

 املتحدة.  
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