
 
 

 المنحة الدراسية: تفعيلفهم عملية 

 ... ماذا اآلن؟برقية بداية المنحةر وصدبعد 

ي عملية تفعيل المنح الدراسية مشوقةخطوة الدراسية قرار من إدارة المنح  برقية أو  يعد إصدار 
 
 وإيجابية ف

 (خطاباترسائل )إصدار أي  ال يمكنه CBIE المكتب الكندي من المهم أن نفهم أنفإنه . ومع ذلك ، للطالب

ي لقبول اعملية من أجل ( FSLsدعم مالي )
 
ةمن أجل  أو الجامعات ف غراض لدواعي السفر أو ل  التأشير

ي المتوسط وقد تستغرق هذه العملية . قراركالتسجيل حتى يتم استالم التمويل الخاص ب
 
أشهر  6إل  3ن مف

 ، أو ربما أكير من ذلك. لوصول التمويل المراد تحويله

 تفعيل المنحة الدراسية ، يرجى االطالع أدناه: لمزيد من التفاصيل حول عملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة 
أولى

تقوم إدارة المنح الدراسية بإصدار برقية بداية المنحة•

مرحلة 
ثانية

الخاصةةالماليوالتحويالتالتفويضاتقائمةبإصدارالدراسيةالمنحإدارةتقوم•
.بالطالب

مرحلة
ثالثة

مفوًضاCBIEالكنديالمكتبيصبحالدراسية،المنحإدارةمناألموالاستالمعند•
المنحةتفعيلعمليةوبدءللطالبFSLsماليدعم(خطابات)رسائلبإصدار
رمإذاأنهمالحظةمع،التفاصيلمنمزيدعلىللحصولأدناهانظر-الدراسية

دجديقراراستالميجبالقرار،أوالبرقيةصدورتاريخمنذأشهر6منأكثر
.المنحةتفعيلقبلومحدث



 
 

 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 حتى يتم استالم كليهما.  ةلمنحا

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

 يتوافق مع تاري    خ بدء المنحة الدراسيةمن الجامعة قبول  رسالة 

 رقم الهوية الوطنية 

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

  ي نسخة من شيك
 المعلومات المرصفية الحالية تظهر  ملغ 

 متوفرة عىل موقع  (اتفاقية الطالب) موقع من نموذج(LNASP ) ي
ون   اإللكيى

  متاح عىل موقع  من الموافقة الكاديمية  موقعنموذج(LNASP) 

  نموذج تعهد الوزارةII  متاح عىل موقع(LNASP) 

  متاح عىل موقع  معلوماتموقع عن نموذج( الطالبLNASP  .)يرجى التأكد من تحديث  كذلك

ي مع
ون  ي جميع الوقات.  المكتب الكندي عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكيى

 
 ف

 
 In Allowance (SIA)-Settling:  إلستقرار الشهريبدل ا

  2بما يعادل شهرين من المنحة الشهرية  "قرض"ك  الجدد والمنتقلير   اإلستقرار للطلبةدفع بدل يتم 

MLAs  ي
 
ي يتم دفعها ف

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

ة ال   متساوية ي  والراغبير  المؤهلير   الطلبةىل شهًرا القادمة، وع 24خالل فيى
ي تلقى

 
إكمال ار ، اإلستقر بدل ف

 . المكتب الكندي المشار له أعاله عىل موقع الخاص والمتوفر  نموذجال

 مديد أو الطلبة الحاصلير  عىل ت الدراسية بشكل عام ، بالنسبة للطلبة الذين تم إعادة تفعيل منحهم 

 ، ول مرة. ل منتقلير  لبلد الدراسةإال إذا كانوا بدل اإلستقرار الشهري غير مؤهلير  للحصول عىل  همدراسي

ي أغلب حاالت اعادة تفعيل المنحة الدراسية أو التمديد، و
 
ض بف ي بلد أن يب الطالبُيفيى

 
ي ف

ولم الدراسة  قى

ا عىل إعادة إذا أغلق الطالب ملفه ، وعاد إل ليبيا ، أما . يغادر 
ً
ة أو تفعيل البعث وتمت الموافقة الحق

ة اليات المتحدة لفن الطالب قد غادر كندا / الو كا، و درجة الماجستير إل درجة الدكتوراه  منمديدها ت يى



 
 

ي مثل هذه الحالة، ،زمنية طويلة
 
ا مالًيا أثناء االستقرار،  يتحملوكونه  ف

ً
حالة عىل  فسيتم مراجعة كلعبئ

 طلبالطالب قدم إذا  حدة
ً
 . ا

 
  Monthly Living Allowance (MLA) : بدل المعيشة الشهري

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

.  ومسجلير   المبتعثير  الجلها الدراسية  ي كل فصل دراسي
 
 بدوام كامل ف

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

 

 : ز الصحي  التأمي 

  ي كندا عىل تأمير  صحي  الطلبةيحصل
 
ي  وعائالتهم ف

كة مان اتفاقية موقعةبموجب  مجان  يوالف مع شر

Manulife Group ث سيقدم المكتب حيكما ورد أعاله،   للطالب بمجرد تفعيل المنحة الدراسية

كة التأمير  لتفعيل  ،الكندي طلًبا إل شر ونيةو  التأمير   طاقة التأمير  مؤقتة من ب سيتم إرسال نسخة الكيى

،إل ي
ون  يد اإللكيى يد بعد أ  الطالب عيى اليى وعير  إل ثالثة سبعىل أن يتم إرسال البطاقات الورقية باليى

ي ال  المسؤولية الكاملة عن جميع النفقات الطلبةيتحمل و  أسابيع تقريًبا بعد استالمها من مانيواليف. 
التى

الذي ستتلقاه مع بطاقة  Manulife. )لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إل كتيب Manulifeتغطيها 

ي خطة الطلبة جميع ُيطلب منكما و التأمير  الخاصة بك.(  
 
اك ف ي كندا إلغاء االشيى

 
 . امغي التأمير  الج ف

  ي الواليات المتحدةالدارسير   للطلبةال توجد خطة تأمير  صحي جماعي متاحة حالًيا
 
ب عىل ، لذلك يجف

ي خطة )بدون عائالتهم(  الطلبة فقط
 
لتأمير  مع ، وسيتم دفع رسوم اير  الصحي بالجامعةالتأمالتسجيل ف

بدون ) الطلبة، ُينصح من خالل الجامعةخطة تأمير  صحي ال يتوفر إذا أما . القساط الجامعية الدراسية

اء التعائالتهم(  الوراق و طرف ثالث وإرسال اإليصاالت صحي من خالل طرف خاص أو التأمير  للطية غبشر

، كما  لسداد كل فصل الالزمة ا مالحظة أن الُمرافقير  دراسي
ً
ي للتأمير  ليسوا مؤهلير   يرجى أيض

 
 الواليات ف

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

 ي كندا و  الطلبةلذلك فإن  لتأمير  الصحي ال يشمل تغطية السنان،ا
 
ن الواليات المتحدة مسؤولون عف

 السنان. بالمرتبطة جميع نفقات 

  ي إل: الصحي  بالتأمير   لي سؤال متعلق
ون   insurance.ca@cbie.ca ، يرجى إرسال بريد إلكيى

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

 
 )طالب ف

mailto:insurance.ca@cbie.ca
mailto:insurance.us@cbie.ca


 
 

 

 الرسوم الدراسية / الدعم المالي  سائلر 

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

ي ستحتاج إل إرسالها إل التسجيل مالي لغراضالدعم ال بإصدار رسالةالكاديمي الخاص بك 
، والتى

ة الزمنيةستحدد الرسالة  الجامعة، حيث ي تمت الموافقة عىل دراستك لها )عىل سبيل المثال:  الفيى
التى

ود الرسالة كما ( ،  2021خريف   دفع. الدراسية لل القساطبتعليمات حول متى وأين ترسل  الجامعةوسيى 

  دراسية ال الساعاتعدد و ، ها رمز و ، المادةالدراسي )اسم  الفصىلي  كمسؤوليتك كطالب هي تقديم جدولإن

ي بداية كللكل مادة وتاريخها( إل مديرك 
 
مع  ةلنهائيا ، وتقديم تقرير الدرجاتفصل دراسي  الكاديمي ف

، و نهاية كل  ا دعم مالي جسيقوم بإصدار رسالة ، ةالنهائي الدرجاتعند استالم تقرير فصل دراسي
ً
ديد

 للفصل الدراسي القادم. 

 من خالل خطة لك مير  الصحي تغطية التأعىل مالي الدعم ال تؤكد رسالةManulife Group  ، لذلك

ي كندا إلغاء الدارسير   الطلبةُيطلب من 
 
ي خطة التأمير  الصحي الجامغي ف

 
اكهم ف ي بحلول ا إشيى

لموعد النهان 

 لجامعة. المحدد من قبل ا

 

 بدالت الكتب: 

 ي المبتعثون مؤهلون للحصول عىل بدالت كتب  الطلبة
 
ة خالل كل سنة دراسية، ويتم الدفع عاد  مرتير  ف

 فصل الخريف )عند بداية السنة الكاديمية(، وعند استالم الموال من الوزارة. 

 

 : للدفع المؤهلة (المدفوعاتتعويضات الطلبة )

  ي
ون  للحصول عىل تفاصيل حول سياسات السداد ، يرجى الرجوع إل قسم النماذج عىل موقع اللكيى

 . CBIE-LNASPالمشار له أعاله 

  أشهر لن تكون مؤهلة للسداد.  6كير من ل  العلم بأن اإليصاالت المؤرخة جى 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 اإلنجلير 

ي برنامج الدرجة الذي ابتعث لجله. 
 
 ذلك من المتوقع أن تبدأ الدراسة الكاديمية بدوام كامل ف



 
 

 ( ية كلغة ثانية ة  دراسة اللغة اإلنجلير 
  IELTS- TOEFLالخضوع الختبار  الطلبة( ، يتعير  عىل ESLخالل فيى

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

امج الكاديمية  ي تتماسر مع مسؤولير  عن التقديم لليى
نامج المبتعث له. التى امج الكاديميير  امدراء  إن اليى ليى

اض لدعم المالي لغر للجامعات وإصدار رسائل ام طوال عملية التقد للطلبةالمشورة تقديم موجودوون ل

يق سداد رسوم التطبعن عمليات تفاصيل المزيد من للحصول عىل و الطلبات. لدعم الجامغي القبول 

 واالختبار ، يرجى الرجوع إل نموذج السداد. 

 

 مدة وتواري    خ البعثة: 

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

 التواصل مع مديرك الكاديمي لمراجعة ملفك. 

  
ً
أما . عثتهمب فإن طلبة الماجستير والدكتوراة غير مؤهلير  لتقديم طلبات تمديد  ،عىل تعليمات الوزارة بناءا

ل دراسي واحد للتخرج، يحق لهم التقدم ر ويحتاجون لفصشه 56طلبة البكالوريوس المبتعثون لمدة 

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

 للتمديد قبل تفعيل التمديد. 

  ة المنحة الصلية، سيكونون مؤهلير  للحصول عىل الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج بنجاح خالل فيى

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

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

 . (كمكافأة  MLA 33 سيحصل عىل 

 

 قفل الملف وتذاكر العودة النهائية: 

  ا لسياسة إغالق الملف و
ً
ة ، مدفوعة من المنح لحصول عىل تذكرة عودة إل ليبيا من أجل او ، لوزارةبافق

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

ي  )عىل سبيل المثال: 
 
العودة إل ليبيا  2021وبر أكت 31يجب عىل الطالب الذي تنتهي منحته الدراسية ف

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

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



 
 

  خر موعد للتقديمللتقديم  االوراق المطلوبةلمزيد من المعلومات عن
ّ
قفل اذج )من يرجى االطالع عىل وا

 المتوفرة عىل موقع المكتب الكندي.  (الملف وتذاكر العودة النهائية

 

 CBIEالتواصل مع المكتب الكندي 

  ي المكتب الكنديُيتوقع من الطلبة البقاء عىل اتصال وثيق مع المدير الكاديمي
 
ة المنحة طوال فيى  ف

يرجى الرجوع إل 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/  
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