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المنح والمساعدات اإلنسانية
 

المنح الدراسية

تهدف الجامعة من خالل المنح الدراسية التي تقدمها للطلبة إلى مكافأتهم على تفوقهم سواء على الصعيد المنهجي
األكاديمي أم على الصعيد الالمنهجي

المنح الدراسية لخريجي الثانوية العامة
منحة كاملةالخمسة األوائل في الدولة

خصم %30 من رسوم الساعات المعتمدة للفصل الدراسيالحاصلون على معدل %95 فما فوق (علمي وأدبي)
األول من االلتحاق بالجامعة

خصم %25 للفصل الدراسي األول من رسوم الساعاتالحاصلون على معدل ما بين 90 - %94.9 (علمي وأدبي)
المعتمدة للفصل الدراسي األول من االلتحاق بالجامعة

 

المنح الدراسية لطلبة الجامعة
خصم %40 من رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الئحةالتفوق األكاديمي

شرف الجامعة
خصم %30 من رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الئحة

شرف الكلية*
يشترط أن يكون الطالب قد أتم بنجاح 15 ساعة معتمدة

كحد أدني في الفصل الدراسي األول أو الثاني وبمعدل
فصلي ال يقل عن 3.6

خصم %20 من رسوم الساعات المعتمدة لكل األخوة األخوة واألقارب
(باستثناء األخ االول)

يشمل خصم األخوة كل من الوالدان واألبناء والبنات
واألزواج المسجلون في الجامعة

خصم %50 من الرسوم الدراسية، وتستمر حتى التخرجفاقدو المعيل
يحكم هذه المنحة القواعد التالية:



المنح الدراسية لطلبة الجامعة
تقديم شهادة وفاة مصدقة حسب األصول

عدم حصول الطالب على أي منحة دراسية من أي
جهة رسمية أخرى في الدولة.

أن ال تكون للطالب مصادر مالية أخرى تمكنه من
مواصلة دراسته الجامعية.

يستفيد الطالب من المنحة في الفصل الذي يلي
فصل تقديم الطلب

خصم %50 من رسوم الساعات المعتمدة ألبناءأبناء العاملين في الجامعة
العاملين في الجامعة من الكادر األكاديمي واإلداري

يستثنى من هذه المنحة طلبة الدراسات العليا
منحة لفصل دراسي واحدالمتميزين في األنشطة الالمنهجية 

 

 

المساعدات اإلنسانية وصندوق مساهمة

تهتم الجامعة بتقديم المساعدات اإلنسانية للطلبة الذين قد تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم الجامعية
األولى

المساعدات اإلنسانية
تقدم الجامعة مساعدات إنسانية على شكل منح دراسية
للطلبة الذين ال يستطيعون مواصلة دراستهم ألسباب

مادية
صندوق مساهمة

يدعم صندوق مساهمة الطلبة المحتاجين من خالل التبرعات
والمنح المقدمة من مؤسسات راغبة في مساعدتهم مادياً

 

 

تقديم طلب الحصول على منحة المساعدات اإلنسانية
تعليمات عامة

تقديم طلب المساعدات اإلنسانية إلكترونياً
عبر موقع الجامعة فقط ال غير.



طلبة البكالوريوس فقط تقتصر هذه المنحة على
.وال تشمل طلبة الدراسات العليا

للحصول على خصم للمعدل التراكمي الحد األدنى
.2.5  المساعدات اإلنسانية هو

ال يتم الحصول على خصم المساعدات اإلنسانية
في حال استحقاقك ألي خصم آخر (تفوق،

أخوة،...إلخ) في الفصل الدراسي الذي تقدمت
فيه بالطلب.

يجب االلتزام باتباع خطوات تقديم الطلب اآلتية
بدقة حتى يتم النظر فيه.

قوانين وقواعد
ال تسري المنح والخصومات على مستويات اللغة
اإلنجليزية أو رسوم التسجيل أو رسوم األنشطة
تغطي هذه المنح رسوم الفصل الدراسي األول

والثاني فقط
ال تسري المنح والخصومات على الطلبة الممولين

من جهات خارجية
ال يجوز أن يجمع الطالب بين منحتين في الوقت

نفسه، وفي حال تاهب الطالب لمنحتين تحتسب
له المنحة األعلى

ال تنطبق قواعد المنح على إعادة المساقات
ال يحق للطالب الحصول على منحة في الفصل

الذي يعطى فيه إنذار أكاديمي
ال يحق للطالب الحصول على منحة في الفصل

الذي يستحق فيه عقوبة تأديبية إذا كان
مستحقاً لها

ال يتم تقديم المنح والخصومات بأثر رجعي
ال تنطبق المنح والخصومات على الفصول

الصيفية
ال يحق للطالب تأجيل الدراسة أثناء فترة المنحة

يجب دفع اإللتزامات المالية في وقتها
يتوقع من الطالب الحاصل على منحة أن يكون

مثاالً لاللتزام بقواعد السلوك المتبعة في الجامعة
في حال مواجهة أي صعوبات في تقديم الطلب يرجى

التواصل مع: 

financial.aid@aau.ac.ae :مقر العين

financial.aid_ad@aau.ac.ae:مقر أبوظبي
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