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 األنظمة المالية 

واألقساط في المجاالت التي يمكن  التعليم العالي بشأن الرسومالتربية وزارة تعليمات مجلس التعليم العالي و جامعة بيت لحم تتبع 
 في تصاعدإدارة الجامعة تكاليف لما كانت الخارجية. و  مالية حسبما توفره لها المؤسساتال مساعداتتقوم بتقديم الو تطبيقها. 
 بالمساهمة بنصيبهم في تغطية هذه النفقات. الطلبة يجب أن يقوم  مستمر،

ويتم اإلعالن عن برنامج دفع  .ه الظروفللتغيير حسبما تقتضي ةقابلوهي ، عام األقساط والرسوم كل الئحةيصدر المكتب المالي و 
 وان التالي: األقساط على الموقع الداخلي للجامعة في القسم الخاص بمكتب المالية على العن

http://bethlehem.edu/finance 
وفق إحدى بالنسبة لطلبة السنة األولى. ويستطيع بقية الطلبة دفع الرسوم واألقساط  فصلال بداية الرسوم واألقساط الجامعية كاملة فيتدفع 

 ق التالية: طر ال
 األولالدراسي  اليوم بدء يدفع الطالب المبلغ كاماًل قبل -1
دينارا أردنيا كرسوم  22القسط على ثالث دفعات متساوية. ويدفع من يتبع هذه الطريقة مبلغا إضافيا قدره يدفع الطالب  -2

 للتقسيط. 
يدفع الطالب القسط حسب المواعيد المحددة. ويمنع الطالب الذي يتخلف عن دفع األقساط والرسوم المستحقة بصورة كاملة  -3

 .ولن يتمكن من الحصول على كشف العالمات ،لفصل التاليالتسجيل لللفصل السابق من 
 :األقساطاسترجاع  سياسة
 :المذكورة أدناه وذلكشروط البالقسط يسترجع  من الجامعة، أنالطالب الذي ينسحب انسحابًا رسميًا يستطيع 
 مع تقديم طلب االنسحاب.القسط يتزامن طلب استرجاع  أن. 1
 الجامعية للجهة المختصة.بطاقته الطالب يسلم  أن. 2
 يعيد للمكتبة ما استعاره منها. أن. 3

 ويسترد الطالب القسط خالل الفصل األول والفصل الثاني بالشروط التالية: 
 المستردة األقساطنسبة  االنسحابزمن  

 القسطكامل  قبل بدء اليوم الدراسي األول .1

  القسط% من 57 األسبوع األول والثاني من الدراسة .2

 القسط% من 72 األسبوع الثالث والرابع من الدراسة .3

 ال شيء بعد األسبوع الرابع من الدراسة . 4

 
 خالل فصل الصيف: 

 المستردة األقساطنسبة  االنسحابزمن  

 القسطكامل  قبل بدء اليوم الدراسي األول .1

 القسط% من 57 اليوم األول والثاني من الدراسة .2

 القسط% من 72 الثالث والرابع من الدراسة اليوم .3

 ال شيء بعد اليوم الرابع من الدراسة . 4

 ويخضع استرجاع األقساط للشروط التالية: 
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في الجامعة. وال ترد كل الرسوم واألقساط المدفوعة األول ينطبق نظام استرجاع األقساط على طلبة الفصل الدراسي ال  -1
 من هذه المجموعة من الطلبة. 

 ألقساط المدفوعة، أما الرسوم فال تسترد في جميع األحوال.ايتم استرجاع فقط  -2

 حسب قانون االسترداد .إذا كان الطالب لم يقم بدفع الرسوم الكاملة عند التسجيل، يتم تعديل استرجاع القسط  -3

 تسترد أي من األقساط إذا تم االنسحاب من مساق أو أكثر بعد مرور فترة الحذف واإلضافة.  ال -4

 الحذف واإلضافة:

يجري تعديل السجالت المالية للطلبة الذين يقومون بحذف أو إضافة مساقات خالل فترة الحذف واإلضافة بشكل تلقائي. ويجب  
عالم مكتب المالية بهذه التغييرات حتى يتم إجراء التعديالت المناسبة في على الطلبة الذين يحصلون على مساعدات مالية، إ

 حساباتهم.

 التسجيل المتأخر: 
ال يسمح بالتسجيل في أي ظرف من الظروف بعد تواريخ التسجيل المعلن عنها ويرجى المالحظة أن فترة الحذف واإلضافة ليست 

 . مفتوحة للتسجيل 
 أنظمة المساعدات المالية:

 ح:المن 
الجامعة شكرها الجزيل إلى جميع الذين يقدمون المساعدات السخية: من مانحين وخريجين وأصدقاء، وجميع المحسنين الذين  تقدم

يقدمون األموال للجامعة لدعم األشكال المختلفة من المساعدات المالية التي تغطي جزءا من الرسوم الدراسية للطلبة، كالمنح 

وغيرها من المصاريف. إن هذه الهبات  و السنوية. ويبقى الطالب مسئوال عن دفع الرسوم والكتبالكاملة أو الجزئية أو الفصلية أ

 من المانحين الكرماء، تدعم التكاليف الدراسية في الجامعة، وتجعل باإلمكان توفير دراسة جامعية مميزة للطلبة.

 لمنح واإلعفاءات  التي ترعاها الجامعة:ا

تقدم الجامعة منحا ألبناء الشهداء المسجلين في الجامعة، على أن تتوفر لديهم الشروط  المقدمة ألبناء الشهداء: المنح -1

والمتطلبات الخاصة بالمساعدات المالية لهذه الحالة. وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية بتقديم الوثائق التي تدعم حالة 

 فما فوق. 0022صل على معدل الشهيد. ويشترط حصول الطالب على منحة أن يح

من الطلبة الذين حصلوا على أعلى المعدالت في  12تختار وزارة التربية والتعليم العالي بصورة سنوية  منح التوجيهي: -0

 امتحان التوجيهي وقبلوا في الجامعة ليحصلوا على منحة كاملة. 

يحصل على منحة كاملة للفصل  أعلى أو 3.57 فصلي طالب متفرغ يحصل على معدلكل  منح التفوق األكاديمي: -3
 الذي يليه. 

% من قيمة القسط، 72: يمنح الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة إعفاء قدره منح الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة -4
وذلك بناء على توصية لجنة ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة. ويجب أن يحافظ هؤالء الطلبة على المعدل 

 من أجل الحصول على المساعدات المالية. األكاديمي المطلوب 

: يحصل أبناء وزوج/ زوجة الموظف/ الموظفة في الجامعة على إعفاء من القسط، شرط اإليفاء إعفاءات األقارب -5
القريب األول على إعفاء كامل من  بالشروط المطلوبة في التحصيل األكاديمي المحددة للمساعدات المالية. يحصل
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%، في حين يحصل الثالث الذي يدرس في نفس الوقت على إعفاء قدره 57القسط، ويحصل الثاني على إعفاء قدره 
 2.5%. ويستمر هذا اإلعفاء ما دام المعدل الفصلي ال يقل عن72

 

وية، من الدخل الذي يأتي من رسوم يقوم هذا الصندوق بتقديم بعض المساعدات بصورة سن صندوق الطالب المحتاج: -6
 تسجيل الطلبة. وتتوفر المعايير والقيود الخاصة بهذا الصندوق في مكتب عميد شؤون الطلبة. 

 

 توظيف الطالب في حرم الجامعة: -7
إجراء خصم  . ويتمعمل جزئي أثناء دراساتهمالقيام بالراغبين في المتفرغين  من فرص العمل للطلبة اً محدود اً عدد توفر الجامعة

من الطلبة العاملين االلتزام بتعليمات المشرف ويتوقع  ساعات عمل في األسبوع خالل الفصل.  6أو  3جزئي من الرسوم مقابل 
إضافة إلى على أساس كفاءة المتقدم للعمل،  الطلبة يتم اختيارو . وغير ذلك تباع جميع األنظمة المتعلقة بالدوام والغيابوا   ،عليهم

ولى تقديم األسنة امة المذكورة أدناه. وتتوفر المعلومات عن فرص "العمل والدراسة" في المكتب المالي. يستطيع طلبة الالقواعد الع
خالل الفصل الثاني، ويتم إعالم الطلبة عن فرص العمل هذه خالل فترة التسجيل. ويجب على الطلبة الذين يهمهم  طلبات للعمل

ة التي يرغبون العمل فيها. وتتوفر الطلبات على موقع الجامعة من خالل المكتب المالي. وتقوم األمر، تقديم الطلب من خالل الدائر 
 ساعات عمل للطالب في األسبوع.    6أو  3الدائرة بتحديد جدول ساعات العمل بما يتناسب وحاجاتها باختيار 

  

 التي تحكم المساعدات المالية والمنح: القوانين العامة
 أخرى.ة مصاريف يأويبقى على الطالب دفع رسوم الكتب و  فقط، رسوم األقساطاعدات المالية والمسالمنح تغطي 

 أ. القوانين العامة :
 في الفصل السابق. 2.72أدناه على معدل لم يحصل ال تقدم المساعدات المالية ألي طالب  .1
 في الجامعة. دراستهمالية لطالب في الفصل األول من المساعدة الال تمنح . 0
 ، باستثناء المنح التي يحددها المانحون لفصل الصيف.لطالب عن الفصل الصيفيلمالية المساعدة الال تمنح . 3
وهذا يعتمد على نوع المنحة وتفوق الطالب  .واحدة أو ألربعة سنوات سنة دراسيةواحد أو  فصلح الدراسية: لالمن قد تقدم. 4

 األكاديمي. 
 

 المنح الدراسية :معايير ب. 
ويتم تحديد هذه الحاجة من قبل  .لطالب وذويهأهم اعتبار لتقديم المساعدات المالية هو الحاجة المادية ل إن .1

استبيان للمسح االجتماعي يملؤه الطالب ويقدمه بناء على  الجامعة، في ستشارية للمساعدات الماليةاال لجنةال
زيارة وتية  ويتم في معظم الحاالت القيام بالى المكتب الخاص للمسح االجتماعي مرفقًا جميع الوثائق الثب

  استطالعية للطالب في بيته.
الذي يظهر من خالل ، وسلوكه الشخصي، كما يظهر من خالل معدله الفصليمستوى الطالب األكاديمي  .0

  تصرفه مع األساتذة واحترامه لمن يتعامل معهم.
توفرة في الجامعة للمساعدات المبالغ المالية األهم في تقديم المساعدات المالية هو قيمة الم االعتبارإن  .3

 بمساعدتهاالجامعة تخص . و تقدم بطلبهايمساعدة كل من الجامعة لعدم توفر األموال الكافية ل . وتأسفالمالية
  األكثر عوزًا واألشد احتياجًا. الطلبة

  ا الجامعة لهذا الغرض.مبلغ الهبات التي تستلمه المالية التي يتم تقديمها من خالل حدد قيمة المساعدةت .4

 يتم إتباع الشروط والمعايير التي يضعها المانحون، عند اختيار الطلبة الذين يحصلون على المنح. .5
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 لمنح:ا في تقديم ج. الطرق المتبعة
الجامعة الحالة االقتصادية واالجتماعية لطلبتها من خالل المعلومات المتوفرة في استمارة المسح االجتماعي، التي تمثل البيانات  تحدد

الرسمية التي تستخدمها الجامعة في تحديد الحاجة المادية بهدف تقديم المنحة. إضافة إلى ذلك، يقوم عدد من المانحين في الخارج 
علومات من أجل تقديم المساعدات المالية للطالب. وبناء عليه، يطلب من جميع طلبة الجامعة تعبئة استمارة بطلب مثل هذه الم

المسح االجتماعي، وتزويد المكتب المالي/ قسم المسح االجتماعي  بجميع الوثائق المساندة ليتم النظر في المساعدات. ويفقد الطلبة 
 في أي مساعدة مالية داخلية أو خارجية.  الذين ال يقومون بتعبئة االستمارة حقهم

 الخاصة:د. الحاالت 
أو لفئة معينة من الطلبة تقوم بتحديدها. ويتم لطالب معين  الطلبة أومساعدات لفئة خاصة من تمنح بعض المؤسسات الخارجية 

وفر المعلومات الكاملة حول ذلك في تت. والمذكورة أعاله التي تفرضها الجامعةوالقيود ضمن إطار المعايير تنسيق هذه المساعدات 
  .الماليمكتب ال

 القروض:
وزارة التربية والتعليم العالي بإنشاء نظام للقروض قبل عدة سنوات من أجل مساعدة الطلبة في دفع تكاليف دراستهم  قامت

الجامعية. ويجب على الطلبة ملء الطلب االموجود  على موقع وزارة التربية والتعليم العالي الخاص بالقروض. ويتم اختيار 
خالل وزارة التربية التعليم العالي. ويقوم المكتب المالي بمراجعة القائمة المرسلة من الطلبة لهذه القروض وتحديد مقدارها من 

وزارة التربية التعليم العالي لتدقيقها وتزويد المعلومات التي يتم طلبها من وزارة التربية التعليم العالي. وفيما يلي بعض الشروط 
 العامة لهذا النظام:

 منتظمًا في الجامعة ومحتاجًا من الناحية المادية.أن يكون الطالب المتقدم طالبًا  -1

 أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح فصاًل دراسيًا على األقل. -2

 أن يكون الوضع األكاديمي للطالب جيدًا وأن ال يكون تحت التجربة. -3

 % كحد أعلى من األقساط المطلوبة.57الطالب التقدم بطلب القرض لسبعة فصول كحد أعلى وبقيمة  يستطيع -4

للطلبة المستفيدين من هذه القروض والمتوقع تخرجهم في نهاية الفصل، اختيار إحدى الطريقتين لتسوية القروض المشار  -7
 لها:

هذه الحالة بدفع القسط من خالل التوقيع على تعهد أن يقرر دفع األقساط في المستقبل: يلتزم الطالب والكفيل في  - أ
 في مكتب عميد شؤون الطلبة.

أن يقرر دفع المبلغ كامال قبل التخرج، والحصول على براءة ذمة من المكتب المالي، بعد أن يتم إيداع المبلغ في  - ب
 د شؤون الطلبة. البنك الخاص لوزارة التربية التعليم العالي. ويتم إعداد هذه الترتيبات في مكتب عمي

 تبدأ الدفعات مباشرة بعد ستة أشهر من التخرج  -6

 تكون الدفعات شهرية، وتحدد قيمتها من قبل وزارة التعليم العالي حسب مبالغ القروض. -5

 إذا قرر الطالب االنسحاب ألي سبب من األسباب فعليه تسوية القرض قبل االنسحاب. -8

 لنهائي المحدد لتقديمها، وغيرها من اإلجراءات، متوفرة في مكتب عميد شؤون الطلبة.إن تفاصيل برنامج القروض للطلبة، والتاريخ ا


