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امعية تمويل دراستك ال�ج
امعية األولى، فقد تكون مؤهاًل للحصول على قرض الرسوم الدراسية وقرض  إذا كنت تدرس للحصول على شهادتك ال�ج

راير من العام الذي تخطط فيه  املصروفات الطالبية. يمكنك عاد�ةً التقدم بطلب للحصول على تمويل بداية من شهر ف�ج
امعية. لبدء الدراسة ال�ج

الرسوم الدراسية
ا  رلين�يً نيًها إس�ة امعة ريدينغ رسوًما دراسية قدرها 9250 �ج تفرض �ج

بدوام  امعية  ال�ج الدراسة  ج  رام�� ب�ج يلتحقون  الذين  املتحدة  اململكة  لطالب 
ج العام الدراس�ي 2022/2023 .  ىي كامل �ف

ر  يمكن للطالب التقدم بطلب للحصول على قرض الرسوم الدراسية غ�ي
ة تمويل الطالب ذات الصلة لتغطية الرسوم  اضع لألهلية من هي�ئ ال�ف

ج عليهم سداد هذا القرض إال بعد مغادرتهم  �ف الدراسية كاملة، وال يتع�ي
امعة )انظر الصفحة التالية(. ال�ج

قروض املصروفات الطالبية 
باإلضافة إلى قرض الرسوم الدراسية، يحق لطالب اململكة املتحدة التقدم 

ة تمويل الطالب ذات  للحصول على قرض مصروفات طالبية سنوي منهي�ئ
ج العام الدراس�ي 2022/2023،  ىي ج تكاليف املعيشة. �ف ىي الصلة للمساعدة �ف

ج لندن( والذين  ىي ج ريدينغ )الذين ال يدرسون �ف ىي ج �ف �ف يمكن للطالب املؤهل�ي
يعيشون بعيًدا عن والديهم التقدم للحصول على قرض مصروفات 

ا. قد يتوفر مبلغ  رلين�يً نيًها إس�ة ى 4524 �ج م دخل( بحد أد�ف طالبية )بدون تقي�ي
مالىي  ج لقرض املصروفات الطالبية، اع�ةماًداعلى دخل األسرة، ليصل إ�ج ىي إضا�ف
م دخل األسرة  ى مال�ظة أن تقي�ي . ير�ج رلي�ف�ي نيه إس�ة القرض إلى 9706 �ج

للعام الدراس�ي 2022/2023 يستند إلى السنة الضريبية 2020/21 .

امعة وتحقيق  ج سداد هذ� القروض إال بعد مغادرة الطالب للحج �ف ال يتع�ي
ا.   رلين�يً نيًها إس�ة دخل سنوي يزيد عن 27295 �ج

، قد يكون هناك  �ف ج بالغ�ي �ف بالنسبة للطالب الذين لديهم أطفال و / أو معال�ي
ات تمويل الطالب، مثل بدل التعلم للوالدين  ا دعم آخر متاح من هي�ئ أيصفً

. �ف ج البالغ�ي �ف ومنحة رعاية الطفل . ومنحة املعال�ي

ي مؤهلون للحصول .  �� ز�ئ ي ذات دوام �ج ي برام�� �� الطالب الذين يدرسون �ف
عل� قروض لتكاليف املعيشة.

ج ريدينغ  ىي ج �ف �ف سيكون ال�د األقص� لقرض تكاليف املعيشة للطالب املؤهل�ي
ج لندن( 9706  الذين يعيشون بعيًدا عن بيوتهم )الذين يدرسون خارح�

ج العام الدراس�ي 2022/2023.  . وسيكون ال�د األقص�  ىي ا �ف رلين�يً نيًها إس�ة �ج
نيًها  ج بيوتهم هو 8171 �ج ىي لقرض تكاليف املعيشة للطالب الذين يعيشون �ف

ج العام 2022/2023. ىي ا �ف رلين�يً إس�ة

ات تمويل الطالب،  ملزيد من املعلومات �ول القروض املتا�ة من خالل هي�ئ
ودة  ة املعنية )التفاصيل مو�ج اص بالهي�ئ ج ال�ف ىي رو�ف ى زيارة املوقع اإللك�ة ير�ج

هات اتصال مفيدة"(.  من "�ج �ف

سداد القرض
سي�ةم خصم أقساط سداد القرض مباشرة من الراتب من خالل النظام 

رلي�ف�ي  نيه إس�ة رد زيادة الدخل السنوي عمن . 27295 �ج ج بمحج �ي الضري�ج
ج الطالب أو إنهاء�  ج أبريل بعد تخرح� ىي لكل عام. ستبدأ عمليات السداد �ف
الدورة الدراسية. سيقوم الطالب بسداد ٪9 من أي دخل يتخطى �د 

ب على الطالب التحقق من شروط وأ�كام أي  ا. �ج رلين�يً نيًها إس�ة 27295 �ج
ج سي�ةم تطبيقها  دة ال�ة�ي ج ذلك أسعار الفا�ئ ىي اتفاقيات خاصة بالقروض، بما �ف

تاح مزيد من  ج وقت تقديم الطلب. س�يُ ىي  على أرصدة القروض، �ف
اصة بك. ة تمويل الطالب ال�ف التفاصيل من خالل هي�ئ

ى ونافذة السداد  ج ذلك ال�د األد�ف ىي ى مال�ظة أن نظام السداد، بما �ف ير�ج
ر بالنسبة للعام الدراس�ي 2023/2024. اقرأ عن  دة، سيتغ�ي والفا�ئ

رات واّطلع على أ�دث املعلومات من خالل   التغي�ي
.gov.uk/student-finance

م  ي ودعم التعل�� م العال�� ما هي أشكال التعل��
 �� ي االتحاد األورو�ج ي املتا�ة ملواط�ف�� �� اإلضا�ف

�ف  واملنطقة االقتصادية األوروبية والسويسري��
ي اململكة املتحدة اعتباًرا من العام الدراس��  �� �ف

2021/2022 فصاعًدا؟
ج واملنطقة  ىي ج االتحاد األورو�ج ر قواعد األهلية بالنسبة ملواط�ف�ي تم تغي�ي

ج وأفراد أسرهم.  �ف ج السويسري�ي �ف االقتصادية األوروبية األخرى واملواطن�ي
ج تبدأ منذ 1 أغسطس 2021، ستكون مؤهاًل  النسبة للدورات ال�ة�ي

للحصول على تمويل الطالب إذا كان لديك �قوق مواطنة )أو إذا كنت 
ركة(. رتيب منطقة السفر املش�ة مواًل ب�ة ا م�ش ا أيرلند�يً مواط�فً

را  ل�ة ج إنحج ىي ة تمويل الطالب �ف  سيطلب منك هي�ئ
ل   )Student Finance England( تقديم أدلة من أ�ج

. �ف امعي�ي ج للطالب ال�ج ال�صول على الدعم املالىي

ى زيارة:   ملزيد من املعلومات، ير�ج
www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-

guidance-for-eu-students
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معلومات إضافية
www.reading.ac.uk/money

studentfunding@reading.ac.uk | 0118 378 5555

ي النطق واللغة  طالب عال��
ىي  بالة ومعظم طالب املساعدة الصحي )بما �ف مل يعد طالب ال�ةمريض وال�ةِ

امعة ريدينغ( يتلقون من� خدمات  ج �ج ىي ج النطق واللغة �ف ذلك طالب عالح�
الصحة الوطنية )NHS(. وبداًل من ذلك، يمكنهم االستفادة من نفس 
دد  رهم من الطالب. ينطبق هذا على الطالب ال�ج نظام قروض الطالب كغ�ي

يل لدى إ�دى  ج تؤدي إلى التسحج يل املسبق )تلك ال�ة�ي ج دورات التسحج ىي �ف
 .) �ف ج الصحي�ي �ف نظمة للمهني�ي هات املُ ال�ج

الطالب الذين �صلوا بالفعل على شهادة علمية ويخططون لاللتحاق 
ج النطق  ج ذلك عالح� ىي الة أو املهن الصحية املساعدة )بما �ف بال�ةمريض أو الق�جِ

ا من ال�صول  امعة ريدينغ( كشهادة ثانية، سي�ةمكنون اآلن أيصفً ج �ج ىي واللغة �ف
على قروض الطالب من خالل نظام قروض الطالب.

�� ي إضا�ف دعم مال��

�ف  دد وال�الي�ي يل املسبق ال�ج ميع طالب التسحج ج ل�ج ىي ج إضا�ف يتوفر دعم مالىي
ج املساعدين.  . سيتلقى  �ف ج الصحي�ي �ف الة واملهني�ي ج دورات ال�ةمريض والق�جِ ىي �ف

ج بعض ال�االت  ىي ج على األقل و�ف رلي�ف�ي نيه إس�ة الطالب املؤهلون 5000 �ج
ج إضافية. . رلي�ف�ي نيه إس�ة يمكن للطالب ال�صول على 3000 �ج

ة تمويل الطالب لقروض  سيظل الطالب يحصلون على تمويل هي�ئ
 الرسوم الدراسية وقروض املصروفات الطالبية. . يمكن العثور على 

 مزيد من املعلومات على: 
www.gov.uk/government/news/nursing-students-

to-receive-5-000-payment-a-year

ا لبعض طالب  ىي NHS تموياًلج إضاف�يً ة خدمات األعمال �ف ستوفر هي�ئ
ج ذلك طالب عالح�  ىي ج املساعدين )بما �ف �ف ج الصحي�ي �ف الة واملهني�ي ال�ةمريض والق�جِ
باري الذي  ج اإل�ج �ي امعة ريدينغ( بسبب التنسيب الط�ج ج �ج ىي النطق واللغة �ف

تتطلبه هذ� الدورات. .

: ي االستفادة مما يل�� �ف يمكن للطالب املؤهل��
ا إذا كان لديهم 	  ج سنو�يً رلي�ف�ي نيه إس�ة مة 1000 �ج رد بق�ي  منحة ال �ةُ

أطفال معالون
ج �الة 	  ىي ا �ف ج سنو�يً رلي�ف�ي نيه إس�ة ج يصل إلى 3000 �ج ىي  دعم استثنا�ئ

العسر الشديد
ة املتكبدة بسبب ال�ضور إلى 	  ج ونفقات اإلقامة املزدو�ج ىي دعم السفر اإلضا�ف

أماكن التدريب.

ى زيارة:   ملزيد من املعلومات �ول القواعد املحددة، ير�ج
www.nhsbsa.nhs.uk/learning-support-fund/about-

 learning-support-fund
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ي الذي يمكن   ما هو الدعم املال��
أن تحصل عليه؟

معظم طالب اململكة املتحدة الذين يدرسون للحصول 
امعية األولى. مؤهلون للحصول على  على شهادتهم ال�ج

قرض الرسوم الدراسية لتغطية الرسوم الدراسية كاملة. 
التحقق من أهليتك على : 

.www.gov.uk/student-finance/who-qualifies
ج تكاليف املعيشة مثل الطعام  ىي قرض املصروفات الطالبية متاح للمساعدة �ف
راضه على املكان الذي تعيش  والسكن والسفر. يع�ةمد املبلغ الذي يمكنك اق�ة

فيه وتدرس فيه، وعلى دخل أسرتك. ي�ةم سداد قرض املصروفات الطالبية 
 . ج بداية كل فصل دراس�ي ىي على ثالثة أقساط متساوية، ُدفعة �ف

دول 1 دول 1 على الطالب الذين يدرسون خارح� ال�ج  ينطبق ال�ج
 لندن وال يعيشون مع أولياء أمورهم خالل العام 

الدراس�ي 2022/2023.

 دخل األسرة 
) رلي�ف�� نيه إس�ت )�ج

قرض املصروفات 
الدراسية

£25,000£9,706.00

£30,000£9,012.00

£35,000£8,318.00

£42,875£7,224.00

£50,000£6,234.00

ر  4,524.00£62,311£ وأك�ش

دول 2 دول 2 على الطالب الذين يدرسون ال�ج  ينطبق ال�ج
ج لندن ويعيشون مع أولياء أمورهم خالل   خارح�

العام الدراس�ي 2022/2023.

 دخل األسرة 
) رلي�ف�� نيه إس�ت )�ج

قرض املصروفات 
الدراسية

£25,000£8,171.00

£30,000£7,484.00

£35,000£6,796.00

£42,875£5,713.00

£50,000£4,733.00

ر  3,597.00£58,253£ وأك�ش

ج عامهم ىي ميع الطالب �ف ى مال�ظة أن معدل القرض ل�ج  ير�ج
. �ف دول�ي ج ال�ج ىي ر يكون أقل من األرقام الواردة �ف األخ�ي
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سداد قروضك الطالبية
ىي  ج الرسوم الدراسية وقروض املصروفات الطالبية �ف ي�ةم دم��

ج نفس الوقت،  ىي سدد كالهما �ف ج وا�د ، بحيث �يُ ىي قرض طال�ج
. �ي عاد�ةً من خالل النظام الضري�ج

نيًها  اوز 27295 �ج رد �صولك على دخل يتحج ج سداد قرضك بمحج ىي ستبدأ �ف
ى لعام 2022/2023 - تم تثبيت ال�د  ي السنة )ال�د األد�ف �� ا �ف رلين��ً إس�ت

ى بنفس معدل سنة 2021/2022(. دفعات سداد القرض هي 9٪  األد�ف
دول أدنا�. ج ال�ج ىي ى، انظر األمثلة �ف من دخلك األعلى من ال�د األد�ف

ر املسددة بعد 30 سنة. ي�ةم شطب األرصدة غ�ي

الدخل كل 
عام قبل 
الضريبة

الدخل 
الشهري 

قبل الضريبة

مبلغ السداد 
�� الشهري التقري�ج

مبلغ السداد 
�� السنوي التقري�ج

£27,295£2,274£0£0

£28,000£2,333£5£60

£29,500£2,458£16£192

£31,000£2,583£27£324

£33,000£2,750£42£504

ى ونافذة  ج ذلك ال�د األد�ف ىي ى مال�ظة أن نظام السداد، بما �ف  ير�ج
ر بالنسبة للعام الدراس�ي 2023/2024.  دة، سيتغ�ي  السداد والفا�ئ

رات واّطلع على أ�دث املعلومات من خالل   اقرأ عن التغي�ي
.gov.uk/student-finance

دة الفا�ئ
دة القرض على دخلك وظروفك. ستع�ةمد فا�ئ

  أثناء الدراسة ��ة� 
ج السداد ىي الدخول �ف

دة:     معدل الفا�ئ
مؤشر أسعار 
ة + 3٪ ز�ئ التحج

  الدخل: 
 أقل من 27295 

رلي�ف�� نيه إس�ت �ج

دة:    سعر الفا�ئ
مؤشر أسعار 
ة فقط ز�ئ التحج

اص بك بحد أقص� مؤشر أسعار  دة على القرض ال�ف ي�ةم تطبيق الفا�ئ
ة + ٪ 3. يمكن العثور على مزيد من املعلومات على  ز�ئ  التحج

www.slc.co.uk/repayment

دخلك
£32,295

£27,295 
)�د السداد(

سوف تدفع

9%
ي الشهر �� ا �ف رلين��ً نيًها إس�ت 37.50 �ج

 £5,000 
فوق �د السداد
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امعة 2022/2023 ي من ال�ج �� منحة ريدينغ والدعم اإلضا�ف
 . �ف ج والطالب الدولي�ي ىي موعة من املن� الدراسية للطالب من الداخل واالتحاد األورو�ج امعة ريدينغ محج  تقدم �ج

رنت، أو عن طريق االتصال بالق�م أو الكلية املناسبة. ر اإلن�ة يمكن العثور على مزيد من التفاصيل ع�ج

امعة ريدينغ زيارة �ج
ىي  ج �ف �ف ج املح�ةمل�ي �ف امعة ريدينغ منًحا دراسية قبل التقديم للمتقدم�ي تقدم �ج

امعة لسبب  ون إلى زيارة ال�ج اململكة املتحدة من ذوي اإلعاقة والذين يحتا�ج
متعلق باإلعاقة )على سبيل املثال، للتحقق من أن السكن أو املرافق 

دمة االستشارية  ج من ال�ف �ف اتهم أو للقاء أ�د املوظف�ي ج ا�تيا�ج �ي األخرى ستل�ج
ج كحد أقص� اع�ةماًدا على املسافة  رلي�ف�ي نيه إس�ة ا 300 �ج لإلعاقة(. يتوفر �ال�يً

ج يسافرها الطالب.  ال�ة�ي

ا من� السفر قبل الدخول لطالب اململكة املتحدة الذين  امعة أيصفً تقدم ال�ج
ج �ددها مكتب الطالب على  ج من املناطق ال�ة�ي �ف لديهم عروض القادم�ي

ج وُمغادري الرعاية  م العالىي ج التعل�ي ىي أنها مناطق ذات مشاركة منخفضة �ف
ج تكلفة السفر إلى أيام زيارة األقسام  ىي األسرية. يمكن أن تساعد هذ� املنحة �ف

رى قبل القبول. حج ج �ةُ امعة و / أو املقابالت ال�ة�ي بال�ج

مساعدة مالية إضافية
هزوا مخصصات مالية كافية قبل  من املتوقع أن يكون الطالب قد �ج

امعة بتقديم الدعم ملساعدة  م ال�ج رف امعة. ومع ذلك، تل�ة ج ال�ج ىي يل �ف التسحج
ىي  ر متوقعة أثناء الدراسة. و�ف هون صعوبات مالية غ�ي الطالب الذين يوا�ج

ج لدراستك، فإن فريق  ي��ي ج الر�ئ ر الدعم املالىي ج أننا ال نستطيع توف�ي �ف ��ي
، منها صندوق دعم الطالب  رام�� موعة من ال�ج ج للطالب لديه محج الدعم املالىي

ر املتوقعة أو  ي املالية غ�� ج �االت الطوار�� ىي ، والذي يمكن أن تساعد �ف
ر املتوقعة. ال يمكن استخدام هذ� األموال لتغطية الرسوم  التكاليف غ��

ا أخرى للمساعدة  الدراسية. من املتوقع أن يكون الطالب قد اكتشفوا طر�ةً
املالية، وأن يتقدموا عند اللزوم بطلب للحصول على �قهم من الدعم 

ة تمويل الطالب، قبل التقدم للحصول على  ج الكامل من هي�ئ ىي القانو�ف
رد.  املساعدة من هذ� األموال. معظم املكافآت ال �ةُ

منحة ريدينغ
اوز مساهمة  امعة تتحج زة ُممولة من ال�ج ا�ئ  منحة ريدينغ هي �ج

ج دعم الطالب وتقدم إما منحة نقدية أو إعفاء من الرسوم  ىي  ال�كومة �ف
ر األهلية  ج كل سنة دراسية. سي�ةم إخطار الطالب الذين يستوفون معاي�ي ىي �ف

ا. يمكن العثور على مزيد من املعلومات على  �يً  تلقا�ئ
.www.reading.ac.uk/money

التقديم
ربية الذين  ج ال�ة ىي ج طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا �ف ال يحتاح�

ج إلى التقدم للحصول على هذا ال�ةمويل.  ىي ز�ئ يدرسون بدوام كامل وبدوام �ج

ج الذين يوافقون على مشاركة  �ف ا للطالب املؤهل�ي �يً سي�ةم منحه تلقا�ئ
اضغ لألهلية الذي  زء من الطلب ال�ف امعة كحج معلوماتهم املالية مع ال�ج

ة تمويل الطالب.  قدمو� إلى هي�ئ

ى مال�ظة أن الُرعاة )أي الوالدين )الوالدين( / الو��ي )األوصياء( /  ير�ج
ا تقديم موافقتهم.  ج عليهم أيصفً �ف الشريك( سيتع�ي

را( أو 4050 200 0300   ل�ة اتصل برقم 0607 100 0300  )إنحج
مالية( أو 5341 244 0131   )ويلز( أو 0077 100 0300  )أيرلندا ال�ش

ع  ج إلى ذكر مر�ج )اسكتلندا( للتحقق من موافقتك على املشاركة. ستحتاح�
العميل أو رقم دعم الطالب.

ي للحصول عل� منحة ريدينغ �ف ر املؤهل�� الطالب غ��
 	)NHS( دمات الصحية الوطنية الطالب املمولون من ال�ف
الطالب الذين يتلقون رعاية من طرف ثالث	 
كملون الدراسة مباشرة من دورة إلى أخرى )على سبيل 	  الطالب الذين �يُ

ة التأسيسية أو الدبلومة الوطنية العليا )HND( إلى  املثال، من الدر�ج
رة من مرتبة الشرف( السنة األخ�ي

ج العام الذي تم 	  ىي  الطالب الذين ينتقلون من مؤسسة أخرى )�ف
فيه التحويل(

أي طالب ي�ةم تحصيل رسوم منه أقل من رسوم الدراسة بدوام كامل 	 
ج سنة التنسيب( ىي ج اململكة املتحدة )ما مل يكن �ف ىي �ف

ج على مؤهل دراسات عليا - باستثناء الدراسات العليا 	  �ف الطالب ال�اصل�ي
ربية ج ال�ة ىي �ف

ة من ُمعادل 	  ج املا�ئ ىي ج الذين يدرسون بأقل من 25 �ف ىي ز�ئ الطالب بدوام �ج
كثافة الدراسة بدوام كامل

زء األول من الدورة	  رة تعليق دراسة إلى ال�ج الطالب الذين يعودون من ف�ة
ة تمويل الطالب ذات 	  م دخل أسرتهم من قبل هي�ئ الطالب الذين ي�ةم تقي�ي

ا ج سنو�يً رلي�ف�ي نيه إس�ة الصلة على أنه يزيد عن 27000 �ج
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ي للتخصيص �� املوعد النها�ئ
ج عدة مواعيد خالل العام، ويكون  ىي مات ومدفوعات امِلن� �ف راء تقي�ي ي�ةم إ�ج

ل يونيو  ج أوا�ئ ىي يللِمن� للعام الدراس�ي 2022/2023 �ف التخصيص النها�ئ
ىي  امعة �ف ية للحج 2023. أي طالب مل يقم بإتا�ة معلومات دخل األسرة النها�ئ
ى مال�ظة أن  ج إمكانية �صوله على منحة. ير�ج ىي هذ� املر�لة لن ي�ةم النظر �ف

عي.  عطي املن� الدراسية بأثر ر�ج امعة لن �ةُ ال�ج

كيف وماذا وم�ت� ستحصل عل� األموال
طلب منك اختيار املنحة النقدية أو اإلعفاء  رنت، س�يُ ر اإلن�ة يل ع�ج عند التسحج

ج هو ال�صول  �ي را�ف يار االف�ة من الرسوم )تخفيض الرسوم الدراسية(؛ ال�ف
ع عن  را�ج رد اختيارك، ال يمكن ال�ة ى مال�ظة أنه بمحج على منحة نقدية. ير�ج

يار. هذا ال�ف

 : �ف ج متساوي�ي �ف ج على قسط�ي �ف سي�ةم دفع املنحة النقدية للطالب املؤهل�ي
ج بداية فصل الربيع.  ىي ريف والثانية �ف ج فصل ال�ف ىي  الدفعة األولى ستكون �ف

مه على أنه مؤهل بعد تاريخ الدفع بتاريخ  سي�ةم إخطار أي طالب تم تقي�ي
�ف  ر دخل أسرتك املؤكد ب�ي ج خطاب استحقاق املنحة. إذا تغ�ي ىي الدفع املؤقت �ف

ر املبلغ الذي تستحقه. الدفعة األولى والثانية، فقد يتغ�ي

التك خالل أبريل 2023 أو  سي�ةم إضافة اإلعفاء من الرسوم إلى سحج
منا لك على أنك مؤهل للحصول على إعفاء إذا تم هذا بعد ذلك  رد تقي�ي بمحج
التاريخ. إذا انسحبت من دراستك أو أوقفتها قبل هذا الوقت فلن تتلقى 

ة تمويل الطالب بمبلغ الرسوم  إعفاًء من الرسوم. سنقوم بإبالغ هي�ئ
ج أبريل 2023. لذلك  ىي ل ألغراض قرض الرسوم الدراسية �ف عّدَ الدراسية املُ

نوصيك بطلب ال�د األقص� لقرض الرسوم الدراسية املتاح عند استكمال 
اص بك. ج ال�ف ىي طلب ال�ةمويل الطال�ج

ج وقت  ىي ج �ف �ف ج كطالب �الي�ي �ف ل�ي  سي�ةم الدفع فقط للطالب املسحج
استحقاق الدفع.

 لن يمنعك استالم تمويل منحة ريدينغ من التقدم بطلب للحصول 
ج اعتبارك أن مبلغ  ىي ى أن تضع �ف امعة، لكن ير�ج على أموال أخرى من ال�ج
ج االعتبار كدخل لطلبات ال�ةمويل  ىي ج تتلقاها قديؤخذ �ف  املنحة النقدية ال�ة�ي

و�سابات املزايا.
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اهزة  ا�صل عل� أموال �ج
رنت ر اإلن�ت امعة ع�ج للحج

امعة ريدينغ شراكة مع  عقدت �ج
زة على  مية �ا�ئ Blackbullion، وهي تقنية تعل�ي

ج أموالهم  ىي عل تصرف الطالب �ف ز وتهدف إلى �ج وا�ئ �ج
ر ذكاًء من خالل تزويدهم بالثقافة املالية  أك�ش
ج القرن ال�ادي والعشرين. ىي اح �ف املطلوبة للنحج

ج وت�م� Blackbullion للطالب  ىي ا�ف استخدام هذ� التقنية محج
اصة بهم من خالل  بالقيام بر�لة الثقافة املالية الشخصية ال�ف

رنت وألعاب شيقة  ر اإلن�ة رة ع�ج تقديم مقاطع فيديو صغ�ي
مة للطالب يمكنهم  انية مال�ئ رف واختبارات وآلة �اسبة للم�ي

ة. ًما عند ال�ا�ج الوصول دا�ئ

امعة" يمكن للطالب  اهزة للحج هناك و�دات بعنوان "أموال �ج
ىي  وأولياء األمور إكمالها، �يث توفر املعلومات املالية األساسية �ف

ة إليها. ملزيد من املعلومات ولبدء  الوقت املناسب، عندما ال�ا�ج
يل الدخول إلى:  اصة بك، قم بتسحج  ر�لة التعلم ال�ف

 ww.moneyreadyforuni.com

داول االستحقاق �ج
را وويلز واسكتلندا  ل�ة ي بدوام كامل من إنحج �ف امعي�� استحقاق الطالب ال�ج
ج العام الدراس�ي 2022/2023  ىي مالية الذين يبدأون الدراسة �ف وأيرلندا ال�ش

م الطالب  ب تقي�ي ى مال�ظة أنه يحج للسنوات 1 و2 و3 و4 من الدراسة. ير�ج
ة  ج للحصول على تمويل من هي�ئ �ف ج علىأنهم مؤهل�ي ىي من االتحاد األورو�ج

ج سنوات التنسيب  ىي . سيحصل الطالب �ف ىي ج االتحاد األورو�ج ىي تمويل الطالب �ف
على االستحقاق الكامل للمنحة النقدية.

 املنحة النقدية أو اإلعفاء دخل األسرة
من الرسوم

£27,000 – £0£1,100

را وويلز واسكتلندا  ل�ة �� من إنحج ز�ئ ي بدوام �ج �ف امعي�� استحقاق الطالب ال�ج
ج العام الدراس�ي 2022/2023  ىي مالية الذين يبدأون الدراسة �ف وأيرلندا ال�ش

م  ب تقي�ي ى مال�ظة أنه يحج للسنوات 1 و2 و3 و4 من الدراسة. ير�ج
ج للحصول على تمويل من  �ف ج علىأنهم مؤهل�ي ىي الطالب  من االتحاد األورو�ج

ىي . ج االتحاد األورو�ج ىي ة تمويل الطالب �ف هي�ئ

املنحة النقدية أو اإلعفاء من دخل األسرة
الرسوم )بالتناسب(

£27,000 – £0£1,100

را  ل�ة ربية بدوام كامل من إنحج ي ال�ت �� استحقاق طالب الدراسات العليا �ف
ج العام  ىي مالية الذين يبدأون الدراسة �ف وويلز واسكتلندا وأيرلندا ال�ش

ى مال�ظة أن دخل  الدراس�ي 2022/2023 للسنة 1 من الدراسة. ير�ج
مل منحة تدريب وكالة التدريس. األسرة ي�ش

اإلعفاء من الرسومدخل األسرة
£27,000 – £0£550

را وويلز واسكتلندا  ل�ة استحقاق طالب الشهادة التأسيسية من إنحج
ىي  ج العام 2022/2023 �ف ىي مالية الذين يبدأون الدراسة �ف وأيرلندا ال�ش

ىي  ج التعلم �ف ىي بكالوريوس ت�فمية وتعلم األطفال أو الشهادة التأسيسية �ف
ى مال�ظة أن املستفيدين من هذ� اإلعفاءات من  السنوات املبكرة. ير�ج

ج للحصول على مكافآت مالية أخرى. �ف الرسوم ليسوا مؤهل�ي

اإلعفاء من الرسومسنة الدراسة
150%
250%

ي للرعاية والذين ليس لهم  �ف اضع�� ج للرعاية للطالب ال�ف ىي استحقاق إضا�ف
ج العام 2022/23 للسنوات  ىي را الذين يبدأون الدراسة �ف ل�ة ي من إنحج ل�� دعم عا�ئ

ى مال�ظة أن هذا باإلضافة إلى   1 و 2 و 3 و 4 من الدراسة. ير�ج
منحة ريدينغ.

املنحة النقديةسنة الدراسة
1,000£1 و2 و3 و4

امعة اهزة للحج أموال �ج

امعة ر للحج دليل أولياء األمورالتحض�ي

أداة تقدير سداد القروض انية رف حاسبة امل�ي
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انية  رف تكاليف املعيشة وامل��
انية املطلوبة  رف زًءا مهًما من امل�ي ر تكاليف املعيشة �ج عت�ج �ةُ

نيًها  إلتمام الدراسة؛ تبلغ تكلفة اإلقامة�والىي 137.55 �ج
ج األسبوع  ىي ا �ف رلين�يً نيًها إس�ة ا إلى 193.06 �ج رلين�يً إس�ة

ج سكن  ىي ج �ف للغرفة الفردية العادية إلى املمتازة بحمام داخلىي
ر. وهذا يصل إلى �والىي  امعة بدون طعام، شاماًل الفوات�ي ال�ج

ا للعام  ج سنو�يً رلي�ف�ي نيه إس�ة 5502 إلى 7722.40 �ج
الدراس�ي 2022/2023*.

ج تكاليف  ىي ى مال�ظة أن قرض املصروفات الطالبية هو مساهمة �ف ير�ج
ا لتغطية نفقات اإلقامة  مالية. قد ال يكون القرض كاف��ً املعيشة اإل�ج

واملعيشة بالكامل.

ميع الفصول  ج لدينا هو 40 أسبوًعا ويغطي �ج عقد اإلقامة القياس�ي
ازات عيد امليالد وعيد الفص�. وهذا  الدراسية الثالثة باإلضافة إلى إ�ج

ة إلى إخراح�  ازات دون ال�ا�ج ج السكن أثناء اإل�ج ىي ج أنه يمكنك البقاء �ف يع�ف�ي
ج قاعاتنا السكنية أو  ىي متعلقاتك. ملزيد من املعلومات �ول تكلفة اإلقامة �ف

ى االطالع على:  ج ريدينغ، ير�ج ىي ج سكن خاص �ف ىي  �ف
 www.reading.ac.uk/accommodation

رفيه، باإلضافة  انية للطعام والسفر وال�ة رف ا إلى تخصيص م�ي ج أيصفً ستحتاح�
إلى بعض التكاليف اإلضافية ملواد الدراسة مثل الكتب أو زيارات املسرح 
أو املستلزمات الفنية. تختلف التكاليف من طالب آلخر �سب الدراسة 

الدراسية واه�ةماماتك وأسلوب �ياتك.

ا  رلين�يً نيًها إس�ة ، يمكن أن تتوقع عاد�ةً إنفاق 136 �ج �ي  كدليل تقري�ج
ا على مدار  رلين�يً نيًها إس�ة ج األسبوع، وهو ما يصل إلى 5440 �ج ىي  �ف

 . العام الدراس�ي

انيتك: رف وانب التالية عند التخطيط مل�� ي بمراعاة ال�ج نوص��

ي األسبوع العنصر ��  التكلفة �ف
)لشخص وا�د(

امعي، السكن ي ال�رم ال�ج �ي تختلف تكاليف اإلقامة �ف
ية لإلقامة بدون طعام  لكن التكلفة ال�فموذحج

ي القاعات السكنية تبدأ من �وال�� 137.55  �ي �ف
ا  رلين�يً نيًها إس�ت ا إل� 193.06 حج رلين��ً نيًها إس�ت �ج

 . للغرفة املفردة إل� املمتازة بحمام داخل�ي
اص وعادة  تختلف األسعار بالنسبة للسكن ال�ف

رة 12 شهًرا. ما تغطي ف�ت

ر  الطعام والفوات��
لية رف امل�ف

ي مسكن بدون  �ي 50£ قد تختلف إذا كنت �ف
طعام أو مسكن شامل الطعام.

ل يوفر املال.  رف ي امل�ف �ي بات بسيطة �ف ر وحج إن تحض�ي
يد  رف ي س�ي ار�� لكن شراء الغداء وتناول الطعام بال�ف

من تكاليف الطعام األسبوعية.

اتصال الهاتف 
رنت املحمول واإلن�ت

£8
مل اتصال  امعية ت�ش تكلفة القاعات السكنية ال�ج

ي السرعة. واي فاي عال�ي

15£السفر
ر املال أثناء السفر ال�صول عل�  من طرق توف�ي
. بالنسبة  تذكرة حافلة بخصم سنوي أو فصل�ي

للسفر بالقطار، يمكن للطالب شراء بطاقة 
ي تتيح ال�صول عل� خصم  Railcard 25–16 ال�ت�ي

مة ثلث أسعار تذاكر القطارات. بق�ي

13£الكتب والقرطاسية
ًما من املكتبة قبل شراء أي كتب أو  تحقق دا�ئ

ات ال�ت�ي  منشورات - لدينا العديد من الكتالوحج
يمكنك البحث فيها ملعرفة الكتب وأقراص 

رها من املواد املتوفرة لدينا. DVD وغ�ي

رفيه 32£ال�ت
�ف  ًرا ب�ي ا كب�ي رفيه اختال�فً تختلف تكاليف ال�ت

ي أنه من الصحي أن ت�تمتع  �ف ي ح�ي �ي الطالب، و�ف
امعة، فمن املهم  ي ال�ج �ي يدة �ف �تماعية حج بحياة احج
يل  ي حدود إمكانياتك. قم بتسحج �ي أن تعيش �ف

الدخول إل� Blackbullion للحصول عل� 
ح حول كيفية إدارة أموالك  املعلومات والنصا�ئ

www.blackbullion.com امعة ي ال�ج �ي �ف

 املالبس والعناية 
 الشخصية

£18

مال�� ي األسبوع باستثناء اإلقامة اإل�ج �ي  �ف
ا رلين�يً نيًها إس�ت 136 �ج

رة إقامة ملدة  ج ف�ة ىي ى مال�ظة أن هذ� املبالغ لشخص وا�د �ف  *  ير�ج
40 أسبوًعا للعام الدراس�ي 2022/2023.

9
امعة أو  رات سياسة ال�ج ر حسب  تغي�ي ي وقت الطباعة ولكنها قد تخضع للتغي�ي �ي ى مالحظة أن هذه البيانات كانت صحيحة �ف يرحج
studentfunding@reading.ac.uk لة محددة ي للطالب إذا  كان لديك أي أس�ئ ى االتصال بفريق الدعم املال�ي ال�كومة. يرحج

http://www.reading.ac.uk/life/accommodation-costs.aspx
http://www.reading.ac.uk/life/accommodation-costs.aspx
http://www.blackbullion.com
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ي للطالب عة �ول الدعم املال�� لة شا�ئ أس�ئ
م دخل األسرة تقي��

؟ �� م دخل أسر�ت ة تمويل الطالب )SFE( بتقي�� ي أي سنة ضريبية ستقوم هي�ئ �� �ف
ىي  مك �ف ر 2022، سي�ةم تقي�ي ج سب�ةم�ج ىي بالنسبة للطالب الذين يبدأون دراستهم �ف
ة تمويل  ر هي�ئ ج املقام األول. تش�ي ىي ج أبريل 2021 �ف ىي السنة الضريبية املنتهية �ف

�ي "السابق".  الطالب إلى هذا باسم العام الضري�ج

ة تمويل الطالب  م هي�ئ ي االعتبار عند تقي�� ��  هل تؤخذ املعاشات �ف
لدخل األسرة؟

ىي  ة تمويل الطالب �ف ما يتعلق بدخل املعاش التقاعدي، ستأخذ هي�ئ ف�ي
اضع للضريبة. إذا كان دخل املعاش التقاعدي  ج الدخل ال�ف مالىي االعتبار إ�ج

الذي يتقاضا� أ�د الوالدين خاضًعا للضريبة، نعم، سي�ةم ا�تسابه كدخل 
)مثل الدخل من الراتب أو مصدر آخر(. 

ة تمويل  ج هي�ئ ما يتعلق بمساهمات املعاشات التقاعدية، ستحتاح� ف�ي
ج تقديمخصومات مقابل  ىي الطالب إلى إثبات إذا طلب الوالدان النظر �ف

عفى بعض مساهمات املعاشات التقاعدية ال�ة�ي  دخلهم املعلن عنه. �ةُ
عة  ب عليك مرا�ج ج من �ساب دخل األسرة ويحج �ي تذب اإلعفاء الضري�ج تحج

ة تمويل الطالب مباشر�ةً بشأن معاشك التقاعدي املحدد. هي�ئ

من  ي صف �ف رعات اإلضافية ومعاشات املعلم��  هل ي�تم ا�تساب الت�ج
اضع للضريبة؟ الدخل ال�ف

من �يث الدخل، ي�ةم ا�تسابه كدخل فقط إذا كانت خاضعة للضريبة 
ة تمويل الطالب إلى إثبات على  ج هي�ئ )على النحو الوارد أعال�(. ستحتاح�

رعات اإلضافية ومساهمات املعاشات التقاعدية إذا طلب الوالدان  الت�ج
ج تقديم خصومات مقابل دخلهم املعلن عنه. ىي النظر �ف

�ف  ي االعتبار إذا كان الوالدان مطلق�� �� ذ دخله �ف  َمن الذي يؤ�فَ
؟ �ف أو منفصل��

ة تمويل الطالب  ، ستطلب هي�ئ �ف ج أو منفصل�ي �ف إذا كان الوالدان مطلق�ي
ىي  ة �ف من املتقدم تحديد أي من الوالدين "يعيش معه عادة" وستأخذ الهي�ئ

اهل  االعتبار دخل هذا الوالدودخل أي شريك يعيش معه الوالد )ي�ةم تحج
دخل الوالد( .

؟ ر دخل�� ماذا لو تغ��
م دخل  ة تمويل الطالب وطلب "تقي�ي ر دخلك، يمكنك االتصال بهي�ئ إذا تغ�ي

ج الدخل  ىي ر بنسبة ٪15 �ف ". إذا استطعت إثبات �دوث تغي�ي العام ال�الىي
م دخل األسرة ال�الىي  مكن إعادة تقي�ي �ي ، ف�ي ج ضريب�ي �ف ج عام�ي �ف اضع للضريبة ب�ي ال�ف

ج قد ينطبق فيها ذلك التسري�  اضع للضريبة. من ال�االت املعتادة ال�ة�ي ال�ف
ر آخر قد  من الوظيفة، أو بلوغ سن التقاعد، أو انفصال الوالدين أو أي تغي�ي

يؤثر على الدخل أو الراتب.
 ملزيد من املعلومات �ول كيفية تقديم طلب دخل للسنة ال�الية، 

ى زيارة   ير�ج
gov.uk/support-child-or-partners-student-

finance-application/current-year-income

الرسوم الدراسية
ا من االتحاد  ا / طال�جً ا محل��ً ر طال�جً عت�ج لس�تُ متأكًدا مما إذا كنت ائُ

ا؟ ا دول��ً ي أو طال�جً �� األورو�ج
ج املقام األول  ىي امعة ريديمنغ �ف ى االتصال بمكتب القبول بحج  ير�ج

�يث سيحددون صفتك كطالب ألغراض فرض الرسوم: 
ا االتصال  ب عليك أيصفً ugadmissions@reading.ac.uk. يحج
ج ستحدد �التك كطالب ألغراض القروض:  ة تمويل الطالب ال�ة�ي  بهي�ئ

 .www.gov.uk/contact-student-finance-england

ما هي رسوم سنة التنسيب؟ 
�ف  ج والطالب الدولي�ي ىي ج والطالب من االتحاد األورو�ج �ف بالنسبة للطالب املحلي�ي

ج العام 2022/2023، ستكون سنة التنسيب  ىي الذين يبدأون الدراسة �ف
ىي 2024 /2025 وستكون الرسوم ٪15 من الرسوم الكاملة  اصة بهم �ف ال�ف

امعة(. ج سياسة الرسوم بال�ج ىي رات �ف )تخضع للتغي�ي

؟ ار�� ما هي رسوم الدراسة بال�ف
�ف  ج والطالب الدولي�ي ىي ج والطالب من االتحاد األورو�ج �ف بالنسبة للطالب املحلي�ي

ج العام 2022/2023، ستكون سنة الدراسة  ىي الذين يبدأون الدراسة �ف
ىي 2024 /2025 وستكون الرسوم ٪15 من الرسوم  اصة بهم �ف ج ال�ف ارح� بال�ف

امعة(. ج سياسة الرسوم بال�ج ىي رات �ف الكاملة )تخضع للتغي�ي

طالب ويلز
را تقدم خصًما عل� الرسوم الدراسية  ل�ت ي إنحج �� امعات �ف  هل صحي� أن ال�ج

لطالب ويلز؟ 
لألسف ال. ال نقدم أي خصومات للطالب من ويلز أو أي مكان آخر. 

ج شكل منحة لتكاليف  ىي ا �ف ا دعًما إضاف�يً ة تمويل الطالب تقدم �ال�يً لكن هي�ئ
ج اململكة املتحدة.  ىي املعيشة بغض النظر عن املكان الذي تختار الدراسة فيه �ف

ع www.studentfinancewales.co.uk ملزيد من التفاصيل. را�ج

ما هو ال�تمويل املتا� لطالب ويلز؟
امعة ريدينغ منحة ريدينغ  ج العام الدراس�ي 2022/2023، تقدم �ج ىي �ف

ة تمويل  ر من خالل هي�ئ للطالب من ويلز الذين يبلغ دخلهم األسري املقّدَ
نيه  مة املنحة 1100 �ج . تبلغ ق�ي رلي�ف�ي نيه إس�ة الطالب أقل من 27000 �ج
ج صورة  ىي ( أو �ف �ف دفع على قسط�ي ج ويمكن دفعها كمنحة نقدية )�ةُ رلي�ف�ي إس�ة

إعفاء من الرسوم.

ج ويلز:  ىي ة تمويل الطالب �ف عة هي�ئ ى مرا�ج  ير�ج
www.studentfinancewales.co.uk للحصول على مزيد من 

املعلومات بخصوص أ�دث أشكال ال�ةمويل.

https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
http://www.gov.uk/contact-student-finance-england.
http://www.gov.uk/contact-student-finance-england.
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
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 مصادر الدخل اإلضافية: 
�� ز�ئ املن� املالية والعمل بدوام �ج

ي ال�صول عليه؟  أنا من أسرة منخفضة الدخل - ما الذي يمكن�ف��
ة تمويل الطالب على أنه أقل من  م دخل أسرتك بواسطة هي�ئ إذا تم تقي�ي
امعة  ، فقد ت�ةمكن من ال�صول على منحة من �ج رلي�ف�ي نيه إس�ة 27000 �ج

ىي  ج يمكنك ال�صول عليها نقًدا أو �ف ج وال�ة�ي رلي�ف�ي نيه إس�ة ريدينغ تبلغ 1100 �ج
صورة إعفاء من الرسوم.

ي للرعاية أو الذين ليس  �ف اضع�� امعة ريدينغ للطالب ال�ف ماذا تقدم �ج
لهم دعم أسري؟ 

نيه  مة 1000 �ج ج ريدينغ، نقدم منحة ُمغادري الرعاية األسرية بق�ي ىي �ف
ب أن ينطبق  ج هذ� املنحة، يحج ىي ج ي�ةم النظر �ف . لكىي ج لكل عام دراس�ي رلي�ف�ي إس�ة

ج رعاية  ىي ا �ف � وق�ةً غادري الرعاية األسرية، أي شخص قصف عليك تعريفنا ملُ
امعي  ج �ج ج برنام�� ىي ل �ف سلطته املحلية / أو مّرَ بمنظومة الرعاية، ومسحج

ىي 1  ، وعمر� أقل من 25 عاًما �ف بدوام كامل، وُصنف كطالب محلىي
أغسطس 2022.

؟  �� ز�ئ هل من السهل ال�صول عل� عمل بدوام �ج
رة عملية وتحديث   نعم، إذا كنت منظًما! �اول ال�صول على خ�ج

ف قبل الوصول  ج التقدم للوظا�ئ ىي رتك ذاتية قبل وصولك والبدء �ف  س�ي
ج وسط مدينة ريدينغ )على مسافة 20 إلى  ىي ف �ف ج الوظا�ئ ىي ا. فّكر �ف  أيصفً

امعي(  ق بال�افلة من ال�رم ال�ج ًرا على األقدام أو 10 دقا�ئ  30 دقيقة س�ي
ع  امعي. را�ج ج ال�رم ال�ج ىي ودة �ف ف املو�ج  باإلضافة إل�الوظا�ئ

ية مثل  ار�ج www.reading.ac.uk/campusjobs و املواقع ال�ف
.www.theoracle.com/jobs

انية  رف امل��
امعة ريدينغ؟ ي �ج �� ية �ف ما هي تكاليف املعيشة ال�فموذ�ج

نيًها  انية تبلغ �والىي 136 �ج رف امعة ريدينغ الطالب بإعداد بم�ي ج �ج تو��ي
ج األسبوع أثناء الدراسة. يتوفر هنا مزيد من التفاصيل �ول  ىي ا �ف رلين�يً إس�ة

.www.reading.ac.uk/moneymatters :تكاليف املعيشة

انية؟ رف ي التحدث مع أي شخص عن امل�� هل يمكن�ف��
ج اتحاد  ىي يمكنك التحدث إلى أ�د أعضاء RUSU Advice Service �ف

هات اتصال مفيدة".  الطالب. تفاصيل االتصال متوفرة تحت عنوان "�ج
ىي  رو�ف امعة على املوقع اإللك�ة اهزة للحج ا التحقق من األموال ال�ج يمكنك أيصفً

.blackbullion.com/library/money-ready-for-university

مشاكل تمويل الطالب
؟ �� ماذا يحدث إذا وصلت إل� هنا وتأخرت قروصف

تون  ج مب�ف� كارينحج ىي ج للطالب �ف ب عليك االتصال بفريق الدعم املالىي يحج
ج �ل أي مشكالت تتعلق ب�ةمويل  ىي ويمكننا أن نحاول مساعدتك �ف

ل  رةاأل�ج الطالب. عندما ت�م� الظروف ، يمكن تقديم قروض قص�ي
لتغطية نفقات املعيشة بشكل أسبوعي عند االقتضاء، ��ة� ي�ةم تلقي 

معة من  ج واألربعاء وال�ج �ف لسات أيام االثن�ي . نعقد �ج ىي ال�ةمويل القانو�ف
تون أو يمكنك تحديد  ج مب�ف� كارينحج ىي الساعة 9:30 صباً�ا ��ة� 12 ظهًرا �ف

ىي  رو�ف ريد اإللك�ة ر ال�ج موعد للقاء أ�د  أعضاء الفريق أو االتصال بنا ع�ج
 studentfunding@reading.ac.uk أو االتصال 

بالرقم 01183785555 .

سداد القروض الطالبية
ة  ي من خالل هي�ئ ��  هل هناك غرامة عل� السداد املبكر لقرصف

تمويل الطالب؟

ج أي وقت  ىي  ال، يمكنك تسديد دفعات إضافية أو سداد كامل املبلغ �ف
رنت:   على موقع سداد شركة قروض الطالب على اإلن�ة

 .www.studentloanrepayment.co.uk

ر نظامية لقرض تمويل الطالب  ي سداد مدفوعات غ��  هل يمكن�ف��
؟ �� ال�فاص �ج

ج أي وقت على موقع سداد شركة  ىي نعم، يمكنك سداد دفعات إضافية �ف
قروض الطالب: www.studentloanrepayment.co.uk. ولكن 

ل ألي مدفوعات تقوم بها.  من املهم أن تحتفظ بسحج

دورات الدراسات العليا
؟ أنا خري�� - ما هو ال�تمويل املتا� ل��

ج تدرسها. يع�ةمد ذلك على نوع الدورة ال�ة�ي

ر، فقد تكون مؤهاًل للحصول  ست�ي ة املا�ج إذا كنت تدرس للحصول على در�ج
ا  رلين�يً نيًها إس�ة على قرض من �كومة اململكة املتحدة يصل إلى 11836 �ج

ى زيارة  ىي 1 أغسطس 2022 أو بعد�. ير�ج إذاكامنت دورتك تبدأ �ف
www.gov.uk/masters-loan/apply للحصول على معلومات 

ر تفصياًل. أك�ش

كما تم تقديم قروض الدكتورا� من قبل ال�كومة للطالب الذين يبدأون 
دراسة الدكتورا�. 

ر، سي�ةم دفع األموال مباشرة إلى  ست�ي كما هو ال�ال مع قروض املا�ج
ج التقدم بطلب للحصول على قرض  �ف  الطالب. يحق للطالب املؤهل�ي

ىي  ا إذا كانت دورتك تبدأ �ف رلين�يً نيًها إس�ة  )بحد أقص�( قدر� 27892 �ج
1 أغسطس 2022 أو بعد�. سي�ةم دفع هذا القرض على أقساط سنوية.

ب  ة الدكتورا�، فيحج  إذا كنت تخطط للدراسة للحصول على در�ج
ج كلية الدراسات العليا  ىي  عليك االتصال بمكتب أبحاث الدكتورا� �ف

 للحصول على مزيد من املعلومات �ول املن� الدراسية: 
.www.reading.ac.uk/graduateschool

ب على  ج للغاية ويحج ب أن تعلم أن تمويل الدراسات العليا تناف��ي يحج
ج ونفقات املعيشة قبل بدء الدورة التدريبية.  ىي ر ال�ةمويل الكا�ف الطالب توف�ي

ة تمويل  ربية التقدم إل� هي�ئ ي ال�ت �� هل يمكن لطالب الدراسات العليا �ف
الطالب للحصول عل� الدعم؟

نعم. يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض للرسوم الدراسية وقرض 
ة تمويل الطالب. ستخضع نسبة من قرض  مصاريف طالبية من هي�ئ

املصاريف الطالبية لفحص دخل أسرتك. ال�ةمويل متاح فقط للطالب الذين 
ج املسار الذي بدون راتب. ىي يدرسون �ف

http://www.theoracle.com/jobs
http://www.reading.ac.uk/moneymatters
http://www.reading.ac.uk/moneymatters
https://www.blackbullion.com/library/money-ready-for-university
https://www.blackbullion.com/library/money-ready-for-university
mailto:studentfunding%40reading.ac.uk?subject=
http://www.studentloanrepayment.co.uk
http://www.studentloanrepayment.co.uk
https://www.gov.uk/masters-loan/apply
http://www.reading.ac.uk/graduateschool


ي للطالب فريق الدعم املال��
ى االتصال بفريق الدعم املال�ي  يرحج  

للطالب إذا كانت لديك أي استفسارات أو 
ي إل� مزيد من املعلومات: تحتا��

studentfunding@reading.ac.uk

01183785555 هاتف  

theuniversityofreading/  
UniofReading@  

www.reading.ac.uk/money

B28282 06.22

إخالء مسؤولية

هدها للتأكد من  امعة قصارى حج ر. تبذل ال�ج امعة بدًءا من سب�تم�ج ي تقدمها ال�ج دمات ال�ت�ي از الدورات وال�ف ي يونيو 2022 ويتناول بإيحج �ي  صدر هذا الكتيب �ف
ي الكتيب  �ي رات عل� املعلومات الواردة �ف راء بعض التغي�ي امعة إل� إحج ي ال�ج ي وقت طباعته. ولكن، قد تحتا�� �ي ة �ف ي الكتيب دقيقة وُمحد�شَّ �ي أن املعلومات الواردة �ف

بعد النشر. 

عة املوقع للحصول  ى مراحج دمات. يرحج ر هذه ال�ف من توف�ي ي هذا الكتيب، ولكنها ال تصف �ي دمات املوضحة �ف طوات املعقولة لتقديم ال�ف ميع ال�ف امعة حج  تتخذ ال�ج
عل� أحدث املعلومات واألرقام.

هات اتصال مفيدة �ج
��الهاتفال�فدمة رو�ف /املوقع اإللك�ت �� رو�ف ريد اإللك�ت ال�ج

 فريق السكن، 
امعة ريدينغ �ج

4203 378 0118www.reading.ac.uk/life/
accommodation

 مكتب القبول، 
امعة ريدينغ �ج

8372 378 0118ugadmissions@reading.ac.uk

ج للطالب،   الدعم املالىي
امعة ريدينغ �ج

5555 378 0118studentfunding@reading.ac.uk 
www.reading.ac.uk/money

 اتحاد طالب 
)RUSU( امعة ريدينغ �ج

4100 378 0118www.rusu.co.uk

ة مكافآت الطالب   هي�ئ
ج اسكتلندا ىي �ف

03005550505www.saas.gov.uk

ة تمويل الطالب   هي�ئ
را ل�ة ج إنحج ىي �ف

0607 100 0300www.gov.uk/student-finance

ىي  ة تمويل الطالب �ف هي�ئ
مالية أيرلندا ال�ش

03001000077www.studentfinanceni.co.uk

ة تمويل الطالب   هي�ئ
ج ويلز ىي �ف

03002004050www.studentfinancewales.co.uk

فريق خدمات تمويل الطالب 
ج اململكة املتحدة من خارح�

01412433570www.gov.uk/student-finance

UCAS0468 468 0371www.ucas.ac.uk

ج للطالب  االتحاد الوط�ف�ي
)NUS(

08455210262www.nus.org.uk

https://www.facebook.com/theuniversityofreading/
https://twitter.com/UniofReading?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/UniofReading?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.reading.ac.uk/money
http://www.reading.ac.uk/life/accommodation/life-accommodation.aspx
http://www.reading.ac.uk/life/accommodation/life-accommodation.aspx
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
mailto:studentfunding%40reading.ac.uk?subject=
http://www.reading.ac.uk/money
http://www.rusu.co.uk
http://www.saas.gov.uk
http://www.gov.uk/student-finance
http://www.studentfinanceni.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.gov.uk/student-finance
http://www.ucas.ac.uk
http://www.nus.org.uk

