
 

 
 

  LNASP Welcome Student Guide – September 2021 1 

 

 

 CBIEاألمريكية الشمالية -الدليل الترحيبي )االرشادي( لبرنامج المنح الدراسية الليبية

 

 بعد التحية،

نامج  بشكل شاملالطلبة  عريفيهدف هذا الدليل إىل ت عىل السياسات واإلجراءات المهمة المتعلقة ببر

الرجوع للموقع  كميمكن(. وللمزيد من التفاصيل LNASPأمريكا الشمالية ) -المنح الدراسية الليبية 

  
ون    LNASP-CBIE  www.cbie.ca/libyaااللكبر

  تواصل مع فعىل الكذلك نشجع طلبتنا االعزاء   
 
امج ف  ومسؤوىل  البر

 LNASPريقنا من المديرين األكاديميي  

 : عىل لالستفسار عن أي سؤال لديكم

scholarship/contact-american-north-programs/libyan-do/current-we-https://cbie.ca/what 

ة المنحة الدراسية الخاصةنحن     بك!  نتطلع دائما إىل مساعدتكم ودعمكم طوال فبر

 

 متطلبات تفعيل المنحة: 

)برقية  مرسوم أو رسالة من خالل قنوات الوزارة الرسمية من ليبيا CBIE المكتب الكندي يستلميجب أن • 

انيةأشهر  6بتاري    خ ال يزيد عن  بداية الرصف( ز مكن تفعيل أي مزايا ال ي حيثمنحة الطالب.  باإلضافة لمي 

 الدراسية حتر يتم استالم كليهما.  ةلمنحا

  يجب عىل الطلبةالمستن• 
 تقديمها من أجل تفعيل مزايا المنحة.  دات اإلضافية التر

 يتوافق مع تاري    خ بدء المنحة الدراسيةمن الجامعة قبول  رسالة 

 رقم الهوية الوطنية 

  ة الدخول يوضح تاري    خ الوصول إىل كندا / فيها نسخة من جواز سفر  الواليات المتحدة. تأشب 

  نسخة من شيك  
 المعلومات المرصفية الحالية تظهر  ملغ 

 متوفرة عىل موقع  (اتفاقية الطالب) موقع من نموذج(LNASP )  
ون   اإللكبر

  متاح عىل موقع  من الموافقة األكاديمية  موقعنموذج(LNASP) 

  نموذج تعهد الوزارةII  متاح عىل موقع(LNASP) 

www.cbie.ca/libya
https://cbie.ca/what-we-do/current-programs/libyan-north-american-scholarship/contact
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  متاح عىل موقع  معلوماتموقع عن نموذج( الطالبLNASP  .)يرجر التأكد من تحديث  كذلك

  مع
ون    جميع األوقات.  المكتب الكندي عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكبر

 
 ف

 
 In Allowance (SIA)-Settling:  إلستقرار الشهريبدل ا

  2بما يعادل شهرين من المنحة الشهرية  "قرض"ك  اإلستقرار للطلبة الجدد والمنتقلي   دفع بدل يتم 

MLAs   
 
  يتم دفعها ف

المبلغ عىل أقساط  (سداد)يتم خصم  بداية تفعيل المنحة الدراسية، عىل أن، والتر

ة ال   متساوية    والراغبي   المؤهلي    الطلبةىل شهًرا القادمة، وع 24خالل فبر
  تلقر

 
إكمال اإلستقرار ، بدل ف

 . المكتب الكندي المشار له أعاله ىل موقعع الخاص والمتوفر  نموذجال

  بشكل عام ، بالنسبة للطلبة الذين تم إعادة تفعيل منحهم أو الطلبة الحاصلي   عىل تمديد  ،  همدراس 

 حيثألول مرة.  منتقلي   لبلد الدراسةإال إذا كانوا بدل اإلستقرار الشهري غب  مؤهلي   للحصول عىل 

  بلد الدراسة 
  ف 

ض أن الطالب بقر وتمت  إذا أغلق الطالب ملفه ، وعاد إىل ليبيا ، أما . ولم يغادر ُيفبر

ا عىل إعادة
ً
كان الطالب ، و درجة الماجستب  إىل درجة الدكتوراه  منمديدها تفعيل البعثة أو ت الموافقة الحق

ة زمنية طويلةقد غادر كندا / الو    مثل  ،اليات المتحدة لفبر
ا مالًيا أثناء  يتحملوكونه  هذه الحالة،ف 

ً
عبئ

 طلبالطالب قدم إذا  فسيتم مراجعة كل حالة عىل حدةاالستقرار، 
ً
 . ا

 
  Monthly Living Allowance (MLA) : بدل المعيشة الشهري

  الذين لديهم منح دراسية مفعلة، ويتابعون بنشاط خطتهم  للطلبةيتم دفع بدالت المعيشة الشهرية

.  ومسجلي    المبتعثي   الجلها الدراسية    كل فصل دراس 
 بدوام كامل ف 

  انية   بدل المعيشة الشهريُيدفع   قرار كل طالب. مبلغ بالمن ليبيا و أشهر  3كل عند استالم المب  
 المحدد ف 

 

 : ز الصحي  التأمي 

  كندا عىل الطلبةيحصل  
   تأمي   صح   وعائالتهم ف 

كة مانيوالف اتفاقية موقعةبموجب  مجان   مع شر

Manulife Group  ث سيقدم المكتب حي، كما ورد أعاله  للطالب المنحة الدراسيةتفعيل بمجرد

كة التأمي   طلًبا إىل الكندي  ،لتفعيل  شر ونيةسيتم إرسال و  التأمي    من بطاقة التأمي    ةمؤقت نسخة الكبر
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،إىل  
ون  يد اإللكبر يد بعالبطاقات الإرسال  عىل أن يتم  الطالب عبر البر سبوعي   إىل ثالثة د أورقية بالبر

 أسابيع تقريًبا بعد استالمها من مانيواليف. 

  ال تغطيها المسؤولية الكاملة عن  الطلبةيتحمل و  
. )لمزيد من التفاصيل Manulifeجميع النفقات التر

 جميع ُيطلب منكما و الذي ستتلقاه مع بطاقة التأمي   الخاصة بك.(   Manulifeيرجر الرجوع إىل كتيب 

  خطة الطلبة
 
اك ف   كندا إلغاء االشبر

 
 . التأمي   الجامغ   ف

  الواليات المتحدةالدارسي    للطلبةال توجد خطة تأمي   صح  جماع  متاحة حالًيا  
 
، لذلك يجب عىل ف

  خطة التأم)بدون عائالتهم(  الطلبة فقط
 
، وسيتم دفع رسوم التأمي   مع ي   الصح  بالجامعةالتسجيل ف

)بدون  الطلبة، ُينصح من خالل الجامعةخطة تأمي   صح  ال يتوفر إذا أما . األقساط الجامعية الدراسية

اء التعائالتهم(  واألوراق طرف ثالث وإرسال اإليصاالت صح  من خالل طرف خاص أو التأمي   للطية غبشر

، كما  الالزمة ا مالحظة أن الُمعالي   ليسوا مؤهلي   لسداد كل فصل دراس 
ً
  الوالياتللتأمي   يرجر أيض

 ف 

ا. ذلك  األقساط الجامعية الدراسية  تضمنت إال إذا المتحدة ، 
ً
 تحديد

 كندا و  الطلبةلذلك فإن  لتأمي   الصح  ال يشمل تغطية األسنان،ا  
الواليات المتحدة مسؤولون عن ف 

 األسنان. بالمرتبطة جميع نفقات 

  إىل: الصح   بالتأمي    ألي سؤال متعلق  
ون   insurance.ca@cbie.ca، يرجر إرسال بريد إلكبر

  كندا( ، أو 
  الواليات المتحدة(.    insurance.us@cbie.ca )طالب ف 

 )طالب ف 

 

 الرسوم الدراسية / الدعم المالي  رسائل

  مدير ال سيقوم، بالطالب بشكل رسمًيا من قبل المكتب الكنديالمنحة الدراسية الخاصة  تفعيلبعد

  ستحتاج إىل إرسالها إىل التسجيل ماىل  ألغراضالدعم ال بإصدار رسالةاألكاديم  الخاص بك 
، والتر

ة الزمنيةستحدد الرسالة  الجامعة، حيث   تمت الموافقة عىل دراستك لها )عىل سبيل المثال:  الفبر
التر

ود الرسالة و كما ( ،  2021خريف   الدراسية للدفع.  األقساطبتعليمات حول متر وأين ترسل  الجامعةسبر 

  الدراسية  الساعاتعدد و ، ها رمز و ، المادةالدراس  )اسم  الفصىل   كمسؤوليتك كطالب ه  تقديم جدولإن

  بداية كللكل مادة وتاريخها( إىل مديرك 
مع  ةالنهائي ، وتقديم تقرير الدرجاتفصل دراس   األكاديم  ف 

، و نهاية كل  ا سيقوم بإصدار رسالة ، ةالنهائي الدرجاتعند استالم تقرير فصل دراس 
ً
دعم ماىل  جديد

 للفصل الدراس  القادم. 

mailto:insurance.ca@cbie.ca
mailto:insurance.us@cbie.ca
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 من خالل خطة لك تغطية التأمي   الصح  عىل ماىل  الدعم ال تؤكد رسالةManulife Group  ، لذلك

  كندا إلغاء الدارسي    الطلبةُيطلب من 
 
  خطة ف

 
اكهم ف    التأمي   الصح  الجامغ  إشبر

بحلول الموعد النهان 

 لجامعة. المحدد من قبل ا

 

 بدالت الكتب: 

 المبتعثون مؤهلون للحصول عىل بدالت كتب عن كل سنة دراسية، ويتم الدفع عادة خالل فصل  الطلبة

 الخريف )عند بداية السنة األكاديمية(، وعند استالم األموال من الوزارة. 

 

 : للدفع المؤهلة (المدفوعاتتعويضات الطلبة )

   
ون  للحصول عىل تفاصيل حول سياسات السداد ، يرجر الرجوع إىل قسم النماذج عىل موقع األلكبر

 . CBIE-LNASPالمشار له أعاله 

  أشهر لن تكون مؤهلة للسداد.  6كبر من أل  العلم بأن اإليصاالت المؤرخة جر ير 

 

ية كلغة ثانيةدراسة  ز  : وعملية القبول األكاديمي ( ESL) اللغة اإلنجلي 

  ية  15-12الجدد الحصول عىل  للطلبةيحق ، وبعد  ESLشهًرا كحد أقىص من وقت دراسة اللغة اإلنجلب  

  برنامج الدرجة الذي ابتعث ألجله. 
 ذلك من المتوقع أن تبدأ الدراسة األكاديمية بدوام كامل ف 

 ( ية كلغة ثانية ة  دراسة اللغة اإلنجلب  
  IELTS- TOEFLالخضوع الختبار  الطلبة( ، يتعي   عىل ESLخالل فبر

  GRE / GMATمثل  من االختبارات المعيارية، ها وغب  
ً
ويكونون ا عىل المستوى ومجال الدراسة( )اعتماد

  الجامعات المعتمدة من قبل الوزارة 
امج األكاديمية ف  عىل قائمة والموجودة مسؤولي   عن التقديم للبر

امج األكاديميي   بمدراء قوم يكما جامعة.   300أفضل  م طوال عملية التقد للطلبةالمشورة تقديم البر

)لإلطالع عىل الجامعات  الطلباتلدعم الجامغ  لدعم الماىل  ألغراض القبول للجامعات وإصدار رسائل ا

  تم الموافقة عليها واعتمادها من قبل الوزارة ألفضل 
امج التر  جامعة، يرجر مراجعة المواقع 300والبر

  اخر الدليل(
سداد رسوم التطبيق واالختبار ، يرجر عن عمليات تفاصيل الللحصول عىل ، و المهمة ف 

 الرجوع إىل نموذج السداد. 
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 مدة وتواري    خ البعثة: 

  ا أن يكون
ً
عىل معرفة تامة بتاري    خ بدء المنحة الدراسية وانتهائها، لذلك يرجر  الطلبةمن المهم جد

 التواصل مع مديرك األكاديم  لمراجعة ملفك. 

  
ً
أما . بعثتهم فإن طلبة الماجستب  والدكتوراة غب  مؤهلي   لتقديم طلبات تمديد  ،عىل تعليمات الوزارة بناءا

ر ويحتاجون لفصل دراس  واحد للتخرج، يحق لهم التقدم شه 56طلبة البكالوريوس المبتعثون لمدة 

طأشهر،  4بطلب تمديد عىل أن ال يتجاوز  انية الالزمة  بشر الحصول عىل موافقة الوزارة وإرسال المب  

 للتمديد قبل تفعيل التمديد. 

 ة المنحة األصلية، سيكونون مؤهلي   للحصول عىل  الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج بنجاح خالل فبر

انيةعند استالم   MLAمكافأة كحد أقىص واحدة كشهرية معيشة  بدل من الوزارة. )عىل سبيل المثال:  المب  

شهًرا  32شهًرا ويتخرج بعد  36فإن الطالب الذي تم ترشيحه للحصول عىل منحة ماجستب  لمدة 

 . (كمكافأة  MLA 33 سيحصل عىل 

 

 قفل الملف وتذاكر العودة النهائية: 

  ا لسياسة إغالق الملف و
ً
مدفوعة من المنحة ،  لحصول عىل تذكرة عودة إىل ليبيا من أجل او ، لوزارةبافق

  غضونمغادرة أمريكا الشمالية والعودة إىل ليبيا  الطلبةيجب عىل 
انتهاء المنحة. أشهر من تاري    خ  6 ف 

   )عىل سبيل المثال: 
العودة إىل ليبيا  2021أكتوبر  31يجب عىل الطالب الذي تنته  منحته الدراسية ف 

  موعد أقصاه 
ان من خالل المنحة، حيث من أجل الحصول  2022أبريل  30ف  يعتمد عىل تذكرة طب 

 وليس تاري    خ التخرج.(  تاري    خ انتهاء المنحة الدراسية تاري    خ العودة عىل

  خر موعد للتقديمللتقديم  ق المطلوبةاالورالمزيد من المعلومات عن
ّ
قفل ماذج )ن يرجر االطالع عىل وا

 المتوفرة عىل موقع المكتب الكندي.  (الملف وتذاكر العودة النهائية
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 CBIEالتواصل مع المكتب الكندي 

   المكتب الكنديُيتوقع من الطلبة البقاء عىل اتصال وثيق مع المدير األكاديم  
 
ة المنحة  ف طوال فبر

يرجر الرجوع إىل صفحة االتصال الخاصة  LNASPالدراسية، وللحصول عىل قائمة بجميع أعضاء فريق 

 . CBIE-LNASPبموقع 
 

 مواقع مهمة: 

 CBIE-LNASP Forms: https://cbie.ca/what-we-do/current-programs/libyan-north-american-

scholarship/lnasp-forms/  

 CBIE-LNASP Contact Page: https://cbie.ca/what-we-do/current-programs/libyan-north-american-

scholarship/contact/  

 CBIE-LNASP Latest News and Updates: https://cbie.ca/what-we-do/current-programs/libyan-north-

american-scholarship/latest-news/ 

 Scholarship Policies: https://cbie.ca/what-we-do/current-programs/libyan-north-american-

scholarship/scholarship-policies/  

 List of Ministry’s Approved Programs/Institutions: https://moe.gov.ly/wp-

content/uploads/2018/02/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1.pdf  
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