
 
 

  االرشادات و المتطلبات لصرف المساعدة المالية والرسوم الدراسية للطالب
  

 وم ـالرسية وـالـوير الية صرف المساعدة المــفارة فى تطــرغبة من الس  
م فى ـاھـدا و بما يسـين فى كنـالب الدارسـائنا الطـل الصعوبات أمام أبنـو تذليالدراسية 

الب و ـائنا الطـالمعلومات امام أبناح ـ تتوبحيثد ،ـالجھت وـالوقيرالكثيرمن ـوفـت
  .ھم ـوبة منـات المطلـير االحتياجـافى لتوفـت الكـلون على الوقـيحص

يط ـيل و تبسـًستكمـاآل لالجراءات التــى أتخدتــــھا السفـارة فى سبيــــل تسھا و
بصرف  م 2009ًراءات الصرف و التى بدأت بالفعل أعتبارا من الربع الرابع ـأج

الب ـات الطـابـفارة الى حسـاب السـ مباشرة من حسبنكيةية بتحويالت ـالـالمساعدة الم
ا أنه من يند رأـول فقـرق وقت أطـدار شيكات و التى كانت تستغـدون الحاجة الص

وم الدراسية ـالية و الرسـدة المـة لصرف المساعمالزـات الـطلبـع المتـرورى وضـالض
 الموقع االلكترونى على ية و الئحته التنفذيةـثات و المنح الدراسـعون البـانـًقا لقـو ف
ساؤالت التى تتلقاھا السفارة ـير من التـارة و نعتقد أن ذلك ربما سيجيب على الكثـللسف

  .البـنا الطـائـمن أبنبصورة مستمـرة 
  

 : الشروط الرئيسية لصرف المساعدة المالية و الرسوم الدراسية وھى ً-اوال
  

  اون و أن ـب على ذلك دون تقصير أو تھـد الطالب فى دراسته و أن يواظـيجأن
لمى حتى ـيل العـر على التحصـقررة و يثابـدراسة المـته للـده و وقـرس جھـيك

  .له ـوفد ألجـص المـوى و التخصـدراسى فى المستـل الـؤھـيحصل على الم
 وا) جستير ،دكتوراهبكالوريس، ما( وى الدراسة ـير مستـيحظر على الطالب تغ 

 . اال بموافقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صـال التخصـمج
 حاق ـعن االلت لفـخـة او التـدراسـاع عن الــب االنقطـالـيحظر على  الط

 . ذلكـددة لـالمح يدـواعـة و فى المـج الدراسـرنامـبب
  

  الطالب  جاح وأنـالنة بـروط المتعلقـموعة من الشـھذا باالضافة الى وجود مج  
وافى ـأن يوفد اليه وـد المـبلـيين فى الـوانـالقمة وـظـرم االنـأن يحت و full timeدرس ـي

زيد من ـطلب منه  و للمـومات ُتـعلـمانات اوـة بأى بيـافيـالملحقية الثقة اوارـفـالس
اب ـية البـنح الدراسـات و المـون البعثـودة الى قانـلومات حول ذلك يمكن العـالمع
الحقوق و (اب السادس ـو الب) يهـورات علـد و المحظـوفـات المـواجب(س ـامـالخ

  )االمتيازات و المخالفات و العقوبات
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   . الوثائق المطلوبة لصرف المساعدة الماليةً-ثانيا
  

 مطلوب الوثائقة التالية ) ارسـم/ايرـين(ع األول ـدة المالية للربـلصرف المساع:  
 )ديسمبر/ سبتمبر (ل الخريف نتائج فص -
 و واد و أسمائھا ـدد المـدد فيھا عـمح) ريلـأب/ايرـين(تاء ـيد لفصل الشـادة قـشھ -
 .  full time  مسجل للدراسة ن الطالبأب

 
  يونيو/أبريل (لصرف المساعدة المالية للربع  الثانى(  

  حددة لصرف ال توجد متطلبات و ذلك بالنسبة للطالب المستوفى الوثائق الم -
    المساعدة المالية للربع األول                                                           

  رـمبـتبـس/وـيولي(لصرف المساعدة المالية للربع الثالث (  
  )ابريل/يناير(نتائج فصل الشتاء   -           
   .لسفارة بذلكبالغ اابالنسبة للطالب المتخرج فى شھر يونيو يجب عليه و 
  ديسمبر/ أكتوبر(لصرف المساعدة المالية للربع الرابع( 

 محدد فيھا عدد المواد و أسمائھا، )ديسمبر/ رـمبـتـس(ف يشھادة قيد لفصل الخر -
 وبأن الطالب ) الرابع–الثالث – الثانى –االول (المستوى الدراسى للطالب 

  . full timeمسجل للدراسة
  

  :وھىلوبه لصرف الرسوم الدراسية  الوثائق المطً-ثالثا
  

  فى حال أن الطالب سبق و أن دفع الرسوم الدراسية للجامعة مطلوب أرسال    -أ
  .الجامعةمن ستالم االسند  أصل     
  :فى حال أن الطالب لم يدفع الرسوم الدراسية للجامعة مطلوب التالى  -ب

  .ب دفعھالرسوم التى يجب على الطالأصل مطالبة الجامعة بمبلغ ا -1
تعھـد من الطالـب بـأنه سـيوافى السـفـارة بـأصـل سـند إسـتالم من  -2

الجـامـعة بالـرسوم الدراسـية و بحسب النمودج المعد لذلك والموجود فى 
  ) .(student formsقائمة النمادج 



الارشادات و المتطلبات لصرف المساعدة المالية والرسوم الدراسية للطلاب


رغبة من الســفارة فى تطــوير الية صرف المساعدة المـالـية والرسـوم  الدراسية و تذليـل الصعوبات أمام أبنـائنا الطـلاب الدارسـين فى كنـدا و بما يسـاهـم فى تـوفـيرالكثيرمن الوقـت والجهـد ،وبحيث تتـاح المعلومات امام أبنـائنا الطـلاب و يحصـلون على الوقـت الكـافى لتوفـير الاحتياجـات المطلـوبة منـهم .

و استكمـالآً للاجراءات التــى أتخدتــــها السفـارة فى سبيــــل تسهـيل و تبسـيط أجـراءات الصرف و التى بدأت بالفعل أعتباراً من الربع الرابع 2009 م بصرف المساعدة المـالـية بتحويلات بنكية مباشرة من حسـاب السـفارة الى حسـابـات الطـلاب دون الحاجة لاصـدار شيكات و التى كانت تستغـرق وقت أطـول فقـد رأينا أنه من الضـرورى وضـع المتـطلبـات الـلازمة لصرف المساعـدة المـالية و الرسـوم الدراسية و فـقاً لقـانـون البعـثات و المنح الدراسـية و لائحته التنفذية على الموقع الالكترونى للسفـارة و نعتقد أن ذلك ربما سيجيب على الكثـير من التـساؤلات التى تتلقاها السفارة بصورة مستمـرة من أبنـائـنا الطـلاب.

اولاً- الشروط الرئيسية لصرف المساعدة المالية و الرسوم الدراسية وهى :

· أن يجـد الطالب فى دراسته و أن يواظـب على ذلك دون تقصير أو تهـاون و أن يكـرس جهـده و وقـته للـدراسة المـقررة و يثابـر على التحصـيل العـلمى حتى يحصل على المـؤهـل الـدراسى فى المستـوى و التخصـص المـوفد لأجـله .


· يحظر على الطالب تغـير مستـوى الدراسة ( بكالوريس، ماجستير ،دكتوراه) او مجـال التخصـص الا بموافقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

· يحظر على  الطـالـب الانقطــاع عن الـدراسـة او التـخـلف عن الالتـحاق ببـرنامـج الدراسـة و فى المـواعـيد المحـددة لـذلك .


هذا بالاضافة الى وجود مجـموعة من الشـروط المتعلقـة بالنـجاح وأن الطالب   يـدرس full time  وأن يحتـرم الانـظـمة والقـوانـيين فى الـبلـد المـوفد اليه وأن يـوافى السـفـارة اوالملحقية الثقـافيـة بأى بيـانات اومـعلـومات ُتـطلب منه  و للمـزيد من المعـلومات حول ذلك يمكن العـودة الى قانـون البعثـات و المـنح الدراسـية البـاب الخـامـس (واجبـات المـوفـد و المحظـورات علـيه) و البـاب السادس (الحقوق و الامتيازات و المخالفات و العقوبات)

ثانياً- الوثائق المطلوبة لصرف المساعدة المالية .


· لصرف المساعـدة المالية للربـع الأول (ينـاير/مـارس) مطلوب الوثائقة التالية :


- نتائج فصل الخريف (سبتمبر / ديسمبر)

- شهـادة قـيد لفصل الشـتاء (ينـاير/أبـريل) محـدد فيها عـدد المـواد و أسمائها  و بأن الطالب مسجل للدراسة  full time . 

· لصرف المساعدة المالية للربع  الثانى (أبريل /يونيو)


- لا توجد متطلبات و ذلك بالنسبة للطالب المستوفى الوثائق المحددة لصرف 

   المساعدة المالية للربع الأول                                                           

· لصرف المساعدة المالية للربع الثالث (يوليـو/سـبتـمبـر) 


           -  نتائج فصل الشتاء (يناير/ابريل)


 وبالنسبة للطالب المتخرج فى شهر يونيو يجب عليه ابلاغ السفارة بذلك .


· لصرف المساعدة المالية للربع الرابع (أكتوبر/ ديسمبر)

- شهادة قيد لفصل الخريف (سـتـمبـر/ ديسمبر) محدد فيها عدد المواد و أسمائها، المستوى الدراسى للطالب (الاول – الثانى –الثالث – الرابع) وبأن الطالب مسجل للدراسةfull time  .

ثالثاً- الوثائق المطلوبه لصرف الرسوم الدراسية وهى:


أ-   فى حال أن الطالب سبق و أن دفع الرسوم الدراسية للجامعة مطلوب أرسال  


     أصل سند الاستلام من الجامعة.

ب- فى حال أن الطالب لم يدفع الرسوم الدراسية للجامعة مطلوب التالى :


1- أصل مطالبة الجامعة بمبلغ الرسوم التى يجب على الطالب دفعها .

2- تعهـد من الطالـب بـأنه سـيوافى السـفـارة بـأصـل سـند إسـتلام من الجـامـعة بالـرسوم الدراسـية و بحسب النمودج المعد لذلك والموجود فى قائمة النمادج student forms)) . 
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