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 بث مباشر بعنوان القرض الطالبي في النرويج " لوناكاسا " 
 

 

 ماهي لوناكاسا؟  

 

 هي القرض الطالبي لكل شخص يدرس في التعليم العالي او الثانوية او االبتدائي  

 سنوات   8يمكنك الحصول على قرض طالبي حتى 

 

 تاريخ التقديم على اللوناكاسا؟  

 

 مارس   15نوفمبر، فصل الربيع :  15الجامعات والمدارس العليا: فصل الخريف: الفريست هو  بالنسبة لطلبة 

 يونيو   30: الفريست هو   Lærlingبالنسبة لــ المتدرب 

 سنة بعد الوالدة     Foreldre stipendبالنسبة لمنحة األبوين او 

 / https://lanekassen.no/nb-NO/regelverk/andre-regler/frister-i-lanekassen  للمزيد حول اهم التواريخ انقر هنا:

 

 كم المدة التي يحتاجها معالجة الطلبات؟  

 

 وقت المعالجة   نوع الطلب  

طلبات الحصول على قروض ومنح دراسية للتالميذ  

 والطالب في النرويج 

 أسابيع  5تصل حتى 

طلبات الحصول على قروض ومنح دراسية  

 للطالب في الخارج 

 أسابيع  5تصل حتى 

 أسابيع  8تصل حتى  الحصول على منح دراسية إضافية للمعاقينطلبات 

 أسبوع 12تصل حتى  طلبات الحصول على منح الوالدين 

 أسبوع 16تصل حتى  طلبات المنح المرضية 

 أسبوع 20تصل حتى  معلومات جديدة لتطبيق تمت معالجته 

 أسبوع 12تصل حتى  شكاوى

 أسابيع  5تصل حتى  التعليم في الخارج االستجابة للرقابة السنوية على  

 يوم 14تصل حتى  وقت إجابة االيميل  

 

 / https://lanekassen.no/nn-NO/hjelp-og-kontakt/behandlingstid2للمزيد حول ذلك اقرأ هنا : 
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 من يستطيع الحصول عليها؟  

 

 الطالب الذين يدرسون الجامعات )بكلوريوس+ماستر( •

 طالب الفيدراغونة " الثانوية "  •

  Ungdomsrettsحق  للكبار الذين ليس لديهم   االبتدائية " الغرون سكوال "   •

 Yrkessjåførالذين يريدون الحصول على  •

   Fagskoleمدرسة مهنية  •

 

 

 

 

 

 ماهي منحة الالجئين؟ ولمن؟  

 

 منحة الالجئين هي منحة لألشخاص الذين: 

 على انه الجئ  UDIمسجل في  •

 يأخذ الثانوية أو االبتدائية   •

 االنترو في نفس الوقت ال يحصل على راتب   •

 ال يقيم في الكامب  •

 سنوات من وصوله للنرويج   6سنوات خالل أول  3يمكنه الحصول عليها لمدة تصل لـ  •

 

يمكن تمديد الفترة التي يمكنك خاللها الحصول على منحة الالجئين من ست إلى ثماني سنوات إذا كان لديك   :مالحظة

الذي يمكن فيه عادةً منح منحة الالجئين. ينطبق هذا أيًضا إذا كنت ستلتحق  أطفال أو إذا كان لديك أطفال خالل الوقت

بالمدرسة االبتدائية قبل أن تبدأ المدرسة الثانوية. ثم ال يزال بإمكانك الحصول على منحة لالجئين لمدة ثالث سنوات، حتى 

 لو لم تبدأ التعليم إال بعد خمس سنوات. 

 https://bit.ly/3cDCHYY:  هنا   Flyktning stipendئين أو بالنرويجية يمكنك قراءة المزيد حول منحة الالج

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3cDCHYY
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 أسئلة من المتابعين:  

 

 ايمت الشخص يبدأ ترجيع أموال اللوناكاسا؟ 

اشهر تبدأ   7فترة هي بإمكانك البدء بتسديد القرض من اول يوم من انتهائك من الدراسة، ولكن بشكل عام هنالك 

من وقت نهاية الدراسة حتى تبدأ في التسديد، في الشهر الخامس بعد إنهاء الدراسة سوف يتم ارسال خطة إعادة 

مرة، وال يتعين عليك توضيح سبب رغبتك في الدفع  36يمكن ألي شخص تأجيل الدفع حتى  األموال اليك،

 يمكنك تأجيل المزيد من الفواتير ما لم يكن لديك الحق في تأجياًل، فال 36المؤجل. إذا استخدمت ما يصل إلى 

  36، دون استخدام 2021إلى يونيو  2020إلغاء الفائدة. نظًرا لحالة كورونا، يمكنك تأجيل دفعتك من مارس 

 عملية تأجيل. 

 

 هل يمكن حصول على قرض طالبي ل الفصل الصيفي؟  

 نعم يمكنك ذلك  

 

 قرض كورونا:  

كرون نرويجي إلى منحة إذا استطعت   10400كرون نرويجي , يمكنك تحويل مايقرب من   26000عبارة عن قرض كورونا هو 

 / https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/korona :إثبات خسارة الدخل , يمكنك قراءة المزيد هنا 

  

 

 

 كيف يؤثر الرسوب على القرض الطالبي؟ 

فيها يعتمد مقدار القرض الذي يتم تحويله إلى منحة لن تتمكن من تحويل القرض إلى منحة دراسية للمواد التي ال تنجح 

التي تحصل عليها. إذا فشلت في اختبار واحد أو أكثر، فلن تحصل على   نقاطدراسية، من بين أمور أخرى، على عدد ال

  منحة دراسية للمواد التي لم تنجح فيها. إذا قمت بتعويض التأخير في غضون أربع سنوات، فال يزال بإمكانك الحصول

 على قرض يتم تحويله إلى منحة دراسية.

 نقطة، فلن تحصل على المزيد من القروض والمنح الدراسية   60إذا تأخرت أكثر من 

نقطة، فستفقد   60نقطة إذا كنت تدرس بدوام كامل. إذا تأخرت في النهاية بأكثر من  60يصل العام الدراسي العادي إلى 

القرض. ثم يجب عليك تمرير الكثير من االعتمادات بحيث يكون  الحق في الحصول على قرض ومنحة من صندوق 

 نقطة أو أقل، قبل أن تتمكن من الحصول على المزيد من القروض والمنح الدراسية. 60التأخير مرة أخرى 

 نقطة، فلن يؤثر ذلك على مقدار القرض والمنحة الدراسية التي يمكنك الحصول عليها. 60إذا تأخرت مع أقل من 
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 تحضر معك تأخيرات من قبل 

إذا قمت بتغيير التعليم، فلن يتم التخلص من التأخيرات السابقة. ما يحدد مدى تأخرك هو عدد الفصول الدراسية التي  

حصلت عليها على قروض ومنح دراسية، فيما يتعلق بعدد االعتمادات التي حصلت عليها منذ المرة األولى التي حصلت 

 سية. فيها على قروض ومنح درا

 نحن ال نعتمد على المنح الدراسية للمدارس الثانوية مع حقوق الشباب، ولكن يتم تضمين جميع أنواع التعليم األخرى. 

 استثناءات لقاعدة التأخير الرئيسية 

 إذا تأخرت بسبب مرض أو والدة أو إعاقة، فال تعتبر متأخراً مهنياً. إذا تأخرت بسبب جائحة كورونا ، فيمكن اعتبار ذلك

 ساعة معتمدة.  60أيًضا استثناًء للقاعدة الرئيسية. ثم يمكنك الحصول على قرض ومنحة، حتى لو تأخرت مع أكثر من 

يجب عليك توثيق سبب التأخير ، على سبيل المثال ببيان من الطبيب. إذا كان التأخير بسبب جائحة كورونا ، فيجب عليك 

 نقطة.  60بب في تأخيرك بأكثر من تقديم وثائق تثبت أن جائحة كورونا هو الذي تس

 

-https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/forsinkelse-avbrudd: يمكنك قراءة المزيد حول ذلك هنا 

og-endring-i-utdanningen/faglig-forsinkelse / 

 

 كم هو الحد المسموح للطالب ان يعمل فيه بجانب اللوناكاسا؟ 

كرون نرويجي( في حال كنت تأخذ  195 295حد الدخل هو   2021وان الدخل لديك اقل من الحدود )بالنسبة لعام 

كرون   488 236أشهر فإن حد الدخل هو   7ال العام . اما في حال كنت تأخذ القرض الطالبي لمدة اقل من اللوناكاسا طو

 نرويجي في العام 

 

 على منحة؟   Lærlingكم يحصل طالب  

بإمكانك الحصول على منحة في حال كنت تعيش بعيدا عن منزل والديك  , المنحة تكون   Ungdomrettفي حال كان لديك 

   Lærlingللراتب الذي  تحصل عليه كــ متدرب تبعاً 

 بإمكانك االطالع هنا:   Lærlingللمزيد حول 

 https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/larling2/ 

 

 كم يتم تحويل من القرض إلى منحة؟ 
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 https://bit.ly/3d0fY9Vهذا الرابط تستطيع عن طريقه معرفة كم يتم تحويل إلى منحة: 

% إلى منحة بشرك ان تنجح في كل المواد وان تكون مغترب وان الدخل لديك اقل من الحدود 40بشكل عام يتم تحويل 

 كرون نرويجي( في حال كنت تأخذ اللوناكاسا طوال العام .  195 295حد الدخل هو   2021)بالنسبة لعام 

 كرون نرويجي في العام  488 236أشهر فإن حد الدخل هو   7اما في حال كنت تأخذ القرض الطالبي لمدة اقل من 

  يمكنك قراءة المزيد حول حد الدخل هنا

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/inntekt-og-formue / 

 

 هل يمكن الحصول على قرض طالبي في لـ شهادة سياقة الباص؟ 

 

ألف كرون لـ  16كرون كـ قرض لقسط المدرسة والمبالغ اإلضافية , و حتى ألف  109نعم يمكنك الحصول على حتى 

Grunnutdanning   

 https://bit.ly/35qXydV :على الرابط    C ,CE , Dيمكنك االطالع على المزيد حول قرض شهادة سياقة 

 

 

 دراسة عبر االنترنت ؟ هل يمكن الحصول على قرض طالبي في حال عم أخذ  

 

 انك ستحصل على دراسة جامعية من مكان تعليمي معترف به في النرويج ولمدة فصل دراسي واحد على األقل  نعم , طالما  

 يمكنك قراءة المزيد عن هذا هنا :  

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/nettstudier/ 

 

 

 ماهي منحة الوالدة أو التبني ؟  

 ا إلى منح: في هذه الحالة اليوجد منح إضافية وإنما يتم تحويل القروض التي تم الحصول عليه

 أسبوع .  46أسابيع وبعد الوالد  3أسبوع بمعنى انه قبل الوالدة تحصل على  49المنحة هي خصم القروض بما يصل إلى  -

 أسابيع على الطفل الواحد  5هل لديك اكثر من طفل , يمكنك الحصول على  -

 أسبوع   54حصلت على توأم يمكن الحصول على  -

أسبوًعا من تاريخ التبني. لذلك ال يمكنك   46طفالً، فيمكنك الحصول على منحة الوالدين لمدة تصل إلى إذا كنت قد تبنت  -

الحصول على منحة الوالدين في األسابيع الثالثة السابقة للتبني. في حالة التبني ، ال يوجد فرق بين متى يمكن لألب واألب  

 ا. أسبوعً  46أخذ اإلجازة ، ويمكن أن يحصل كالهما على 

https://bit.ly/3d0fY9V
https://bit.ly/35qXydV
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 :يمكنك قراءة المزيد عن ذلك هنا 

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/barn-og-fodsel/fodsel-og-adopsjon/ 

 

 يدخل مدرسه أو يأخذ استبند ؟  APPاخي سؤال يصير الي داخل برنامج 

 

يمكنك الحصول في هذه الحالة على ما يسمى  بـ " حذف الفائدة " بمعنى انه سيتم حذف الفوائد من قرضك طوال الفترة 

 فض مثل الحاالت التالية : التي انت فيها لديك دخل منخ 

arbeidsledighet 

arbeidsavklaringspenger 

sykmelding 

utdanning 

fødsel eller adopsjon 

lav inntekt ved fulltidsarbeid i mer enn ett år 

soning i mer enn ett år 

omsorgsarbeid for familie 

sosialstøtte som eneste inntekt 

førstegangstjeneste / utdanning i forsvaret 

studenttillitsverv 

 

 

 

 

   

 

 

 

 معلومات مهمة:  
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بالمئة , او يمكنك الحصول على   1.421يوليو الفائدة ستكون  1الفائدة العامة للقرض الطالبي هي ثابتة، بداية من  •

 سنوات عن طريق تقديم طلب    10او  5او  3فائدة ثابتة لمدة 

 

 كرون نرويجي في العام   102 300األشخاص فوق الثالثين يمكنهم الحصول على قرض إضافي يصل إلى   •

 

 https://bit.ly/3q640AD: يمكنك معرفة كم يمكنك الحصول على قرض من هنا  •

 

عام , ولكن ماذا   19-16وح أعمارهم بين : هذا القانون لألشخاص الذين تترا  Ungdomsrettقانون الشباب  •

يعني بالنسبة للقرض الطالبي , في حال كان لديك هذا الحق فإّن كل المال الذي تحصل عليه من صندوق القرض 

عاماً فالقواعد التي   24هو منحة , أما اذا لم يكن لديك هذا الحق بمعنى انك كنت فوق الـ  Lånekasseالطالبي 

 اعد المتبعة مع جميع طلبة التعليم العالي .  ستنطبق عليك هي القو

سنة : ال يوجد حد أدنى للعمر للقروض الطالبية. ومع ذلك ، إذا كان عمرك يزيد   70ال يمكن أن يكون عمرك أكثر من  •

عاًما ، فال يمكنك الحصول على   70عاًما ، فستتلقى منحة دراسية وقرًضا أصغر ، وإذا كان عمرك يزيد عن  50عن 

 راسية وقرض.منحة د

 

% على األقل وكان لديك دخل سنوي اقل من   40يمكن للمعاقين مسح ديونهم، بحيث إذا كان لديك إعاقة او عجز بنسبة  •

 كرون نرويجي , فيمكنك تقديم طلب لمسح ديونك من القرض الطالبي .    487 065

 يمكنك قراءة المزيد هنا :  

https://lanekassen.no/nn-NO/gjeld-og-betaling/ufor / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3q640AD
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 تغييرات جديدة في القوانين: 

 

 سوف يتغير التالي:   2020بداية من خريف 

 

في المائة من الدوام الكامل للحصول على قروض ومنح   50لم يعد من الضروري دراسة ما ال يقل عن  •

عدد االعتمادات التي يتعين عليهم الحصول  دراسية. يتلقى المتقدمون قروًضا ومنًحا دراسية بناًء على 

 عليها. 

 

كرونة نرويجية لكل   100000عاًما تصل إلى  30قروض إضافية للطالب الذين تزيد أعمارهم عن  •

 كرونة نرويجية في المجموع. 200000عام دراسي و 

 

إلى عاًما تصل  16عاًما أو أكبر ولديهم أطفال دون سن  18قروض إضافية لمن يبلغ من العمر  •

 كرونة نرويجية إجماالً.   100000كرونة نرويجية لكل عام دراسي و  50000

 

  45عاًما دون تخفيض المبلغ ، مقارنةً بـ  50فرصة للتقدم بطلب للحصول على قرض حتى بلوغك  •

  70إلى  65عاًما. باإلضافة إلى ذلك ، يتم رفع الحد العمري للوقت الذي يجب فيه سداد القرض من 

 عاًما.

 

 :  2021/2022بداية من عام 

 

سنوات ولكنها تعني   8نقطة جامعية، وهي أيضا تعادل  480أصبح حتى  2021/2022بداية من العام الدراسي  •

سنوات والحصول   8بمعنى انهم اصبحوا قادرين على دراسة اكثر من  Deltidالكثير للطالب الذين يدرسون 

 على القرض 

 

 اتيست كانوا مسبقاً قد درسوها ونجحوا فيها، لن يتم تحويل قرضهم إلى منحة البالغون الذين يأخذون مواد بريف •
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انخفاض حصة المنح الدراسية للسفر خارج منطقة الشمال، حيث قبل كان الطالب الذي يدرس خارج منطقة  •

نحة , اآلن  مئة بتحول إلى م 35أشهر  يتلقى مبلغاً لرحلتين ذهاب وعودة خالل السنة , وكان  6الشمال ألكثر من 

بالمئة إلى منحة فقط لرحلة عودة واحدة , وباقي المبلغ كــ قرض  هذا يعني أنك تحصل  35سوف يتم تحويل 

 https://bit.ly/3wAW78Nيمكنك قراءة المزيد هنا : على قرض فقط لرحلة الذهاب واإلياب الثانية. 

 

     https://bit.ly/3gAkcXQهل تريد التسجيل على القرض الطالبي إليك فيديو يشرح كيفية التسجيل عليه باللغة العربية:       

 

  

https://bit.ly/3wAW78N
https://bit.ly/3gAkcXQ

