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المنح والقروض الدراسية للمواطنين األجانب

A
ra

bi
sk2022- 2023 تقوم هذه المعلومات على قواعد السنة الدراسية
يمكن أن تتغير القواعد في السنوات الدراسية الالحقة.



الدراسة هي الطريق للوصول إلى سوق العمل النرويجية
جميع الذين يقيمون في النرويج تتاح لهم الدراسة. وهي أمر مهم للحصول على عمل. ولذلك تقدم الدولة 
النرويجية المنح والقروض للدراسة من خالل صندوق القروض. المنح هي أموال تحصل عليها، والقروض 

يجب أن تسددها. شروط القرض للقرض الدراسي تعتبر جيدة مقارنة مع القروض األخرى.

يمكنك الحصول على منحة أو قرض إن كان لديك   تصريح باإلقامة الدائمة في النرويج بناء على إحدى 
األسس التالية: 

الحماية )اللجوء( أو اعتبار إنساني قوي	 
الهجرة العائلية	 
التعاون 	  منطقة  بلدان  من  لعامل  العائلة  أفراد  من  أو  االقتصادي،  التعاون  منطقة  بلدان  من  عامل 

االقتصادي
 متزوج/عشير لمواطن نرويجي	 
ارتباط بالنرويج من خالل العمل أو الدراسة	 

الدراسات التي تستطيع الحصول على منحة أو قرض لها
المدرسة االبتدائية للكبار	 
التعليم الثانوي	 
الدراسة في الجامعة أو الكلية	 
دراسة أخرى )الدراسة المهنية أو الثانويات الحكومية أو غير ها( 	 

ما هي المنح والقروض التي يقدمها صندوق القروض؟ 
الشباب لديهم الحق للتعليم العالي لعدة سنوات محددة )حق الشباب(. فيما يلي ما يحق لهم: 

يحصل جميع التالميذ منحة للمعدات التي تحتاجونها للمدرسة. 	 
التالميذ الذين يقيمون بعيداً عن آبائهم خالل الدراسة، يستطيعون الحصول على منحة للمقيمين بعيداً 	 

آبائهم. 
التالميذ من العائالت ذات الوضع المالي المتدني، يستطيعون الحصول على منحة مرتبطة بالدخل، 	 

وهي دعم لتكاليف المعيشة. 

الكبار الذين لم يُكملوا دراستهم االبتدائية أو تعليمهم الثانوي، يمكنهم الحصول على منحة وقرض لهذا 
الغرض. 

إن كنت الجئاً، وحصلت على الحماية )اللجوء(، فتستطيع الحصول على منحة الالجئ للمدرسة االبتدائية 
والتعليم الثانوي. كامل المبلغ الذي ستحصل عليه أو معظمه، سيكون منحة، أي ماالً ال ينبغي سداده عادة. 

للحصول على منحة الالجئ لثالث سنوات، وهي المدى القصوى التي يمكن الحصول عليها، يجب أن تبدأ 
)اللجوء(. إن بدأت الحقاً، فستحصل على منحة  الحماية  الدراسة خالل ثالث سنوات بعد حصولك على 
الالجئ لمدة أقصر، إال إن كان لديك طفل أو اضطررت للدراسة في المدرسة االبتدائية قبل التعليم الثانوي. 
إن كنت تتلقى معونة الفترة التمهيدية، ال يمكنك في الوقت ذاته الحصول على منحة الالجئ من صندوق 
القروض، لكن يمكنك الحصول على قرض. ال يمكن لطالبي اللجوء الحصول على كمنحة أو قرض، ما 

عدا منح المعدات في حاالت معينة. 

ومصروف  المعيشة  لتكاليف  قرض  على  الحصول  يستطيعون  غيرها  أو  العليا  الدراسات  في  الطالب 
المدرسة. عند النجاح في الدراسة، يمكن تحويل قسم من القرض إلى منحة. األشخاص الذين يعيلون طفالً، 

قد يستحقون المنحة والقرض. 

يعتمد مقدار المبلغ الذي تحصل عليه من صندوق القروض على عمرك ووضعك العائلي. لدى صندوق 
القروض منح خاصة للطالب الذين 

صندوق وام آموزشی کشور دارای کمک های مالی ويژه برای اين دانشجويان است:
يرزقون بطفل خالل الدراسة 	 
يُصابون بالمرض أثناء الدراسة 	 
لديهم إعاقة 	 

www.lanekassen.no ستجد المزيد من المعلومات على موقع
وبإمكان مدرستك أيضاً أن تزودك بمعلومات حول الدراسة والمنح والقروض. 

الصفحة 2 الصفحة 3

سداد القرض   
تقوم بسداد القرض عبر أقساط شهرية بعد انتهائك من الدراسة. هناك مجال لتأجيل الدفع إذا 

تعذر عليك السداد. لن تدفع فائدة أثناء دراستك بدوام كامل وتلقيك دعماً من صندوق القروض. 
قد تشطب الفائدة في حاالت معينة، مثالً إذا أُصبت بمرض أو أصبحت عاطالً عن العمل 

وكان لديك دخل متدٍن في الوقت ذاته.


