االرشادات و المتطلبات لصرف المساعدة المالية والرسوم الدراسية للطالب
رغبة من الســفارة فى تطــوير الية صرف المساعدة المـالـية والرسـوم
الدراسية و تذليـل الصعوبات أمام أبنـائنا الطـالب الدارسـين فى كنـدا و بما يسـاھـم فى
تـوفـيرالكثيرمن الوقـت والجھـد ،وبحيث تتـاح المعلومات امام أبنـائنا الطـالب و
يحصـلون على الوقـت الكـافى لتوفـير االحتياجـات المطلـوبة منـھم .
و استكمـاآلً لالجراءات التــى أتخدتــــھا السفـارة فى سبيــــل تسھـيل و تبسـيط
أجـراءات الصرف و التى بدأت بالفعل أعتباراً من الربع الرابع  2009م بصرف
المساعدة المـالـية بتحويالت بنكية مباشرة من حسـاب السـفارة الى حسـابـات الطـالب
دون الحاجة الصـدار شيكات و التى كانت تستغـرق وقت أطـول فقـد رأينا أنه من
الضـرورى وضـع المتـطلبـات الـالزمة لصرف المساعـدة المـالية و الرسـوم الدراسية
و فـقا ً لقـانـون البعـثات و المنح الدراسـية و الئحته التنفذية على الموقع االلكترونى
للسفـارة و نعتقد أن ذلك ربما سيجيب على الكثـير من التـساؤالت التى تتلقاھا السفارة
بصورة مستمـرة من أبنـائـنا الطـالب.
اوالً -الشروط الرئيسية لصرف المساعدة المالية و الرسوم الدراسية وھى :
 أن يجـد الطالب فى دراسته و أن يواظـب على ذلك دون تقصير أو تھـاون و أن
يكـرس جھـده و وقـته للـدراسة المـقررة و يثابـر على التحصـيل العـلمى حتى
يحصل على المـؤھـل الـدراسى فى المستـوى و التخصـص المـوفد ألجـله .
 يحظر على الطالب تغـير مستـوى الدراسة ) بكالوريس ،ماجستير ،دكتوراه( او
مجـال التخصـص اال بموافقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
 يحظر على الطـالـب االنقطــاع عن الـدراسـة او التـخـلف عن االلتـحاق
ببـرنامـج الدراسـة و فى المـواعـيد المحـددة لـذلك .
ھذا باالضافة الى وجود مجـموعة من الشـروط المتعلقـة بالنـجاح وأن الطالب
يـدرس  full timeوأن يحتـرم االنـظـمة 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
االمتيازات و المخالفات و العقوبات(
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ثانيا ً -الوثائق المطلوبة لصرف المساعدة المالية .
 لصرف المساعـدة المالية للربـع األول )ينـاير/مـارس( مطلوب الوثائقة التالية :
 نتائج فصل الخريف )سبتمبر  /ديسمبر( شھـادة قـيد لفصل الشـتاء )ينـاير/أبـريل( محـدد فيھا عـدد المـواد و أسمائھا وبأن الطالب مسجل للدراسة .full time
 لصرف المساعدة المالية للربع الثانى )أبريل /يونيو(
 ال توجد متطلبات و ذلك بالنسبة للطالب المستوفى الوثائق المحددة لصرفالمساعدة المالية للربع األول
 لصرف المساعدة المالية للربع الثالث )يوليـو/سـبتـمبـر(
 نتائج فصل الشتاء )يناير/ابريل(وبالنسبة للطالب المتخرج فى شھر يونيو يجب عليه ابالغ السفارة بذلك .
 لصرف المساعدة المالية للربع الرابع )أكتوبر /ديسمبر(
 شھادة قيد لفصل الخريف )سـتـمبـر /ديسمبر( محدد فيھا عدد المواد و أسمائھا،المستوى الدراسى للطالب )االول – الثانى –الثالث – الرابع( وبأن الطالب
مسجل للدراسة . full time
ثالثا ً -الوثائق المطلوبه لصرف الرسوم الدراسية وھى:
أ -فى حال أن الطالب سبق و أن دفع الرسوم الدراسية للجامعة مطلوب أرسال
أصل سند االستالم من الجامعة.
ب -فى حال أن الطالب لم يدفع الرسوم الدراسية للجامعة مطلوب التالى :
 -1أصل مطالبة الجامعة بمبلغ الرسوم التى يجب على الطالب دفعھا .
 -2تعھـد من الطالـب بـأنه سـيوافى السـفـارة بـأصـل سـند إسـتالم من
الجـامـعة بالـرسوم الدراسـية و بحسب النمودج المعد لذلك والموجود فى
قائمة النمادج ). (student forms
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