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 المكتـــب المالــــي

 2022 ربيعلفصل دفع التعليمات 
 

 ربيع. ولن يستطيع الطالب االلتحاق بفصل 5/1/2022على الطلبة الذين يترتب عليهم رصيد سابق أن يسددوه لغاية 
 إال بعد تسديد كافة التزاماته المالية. فالرجاء التقّيد بالمواعيد. 2022

 
 20/1/2022من الدفع اعتبارًا  2022لفصل ربيع  تسجيلهم المبدئي أي تغيرات على لطلبة الذين ال يلزمهمعلى ا
 باتباع احدى الطرق التالية:  27/1/2022 ولغاية

   العربي البنك -1

     Financial Statement)) الكشف الماليعن طريق التوجه إلى أحد فروع البنك العربي في الضفة الغربية مصطحبين معكم 
 . https://buap.bethlehem.edu  البوابة األكاديميةول إلى الدخمن خالل 

 الدفع في حال حصول أي خلل فّني. إلثبات ع/الدفاالحتفاظ بوصل  ة/على الطالب .1
 المدفوع. لمبلغوا االسمعند استالم الوصل من موظف البنك على الطالب التأكد من الرقم الجامعي  .2

  PALPAY شركة -2

والمنتشرة في جميع  PalPay، حيث يتم الدفع عن طريق نقاط البيع التابعة لشركة PalPayالدفع من خالل نظام شركة 
 أنحاء الوطن.

 واالسم الشخصي قبل الدفع تفاديا ألي خطأ. ة/لبايجب التأكد من رقم الط .1
 ( حركة مقبولةالوصل يحتوي على جملة ) أن التأكدجب ي Palpayمعتمدي شركة  أحدعند استالم الوصل من  .2

الضغط والمعتمدة لدى جامعة بيت لحم يمكنكم  PalPayللحصول على قائمة المحالت التجارية وعنوانها التابعة لشركة 
 وال ُيعتمد الوصل بغير ذلك. https://iframes.bethlehem.edu/palpay/list.php  :على الرابط التالي

  البطاقات االئتمانية -3

       بإمكانكم استخدام البطاقات االئتمانية في دفع القسط الجامعي من خالل البوابة األكاديمية
https://buap.bethlehem.edu / وذلك حسب التواريخ المحددة للدفع. الكشف المالي 

https://buap.bethlehem.edu/index.php
https://bethlehem.edu/admission/palpay-locations
https://bethlehem.edu/admission/palpay-locations
https://iframes.bethlehem.edu/palpay/list.php
https://buap.bethlehem.edu/index.php


 

يجب التأكد أواًل من صالحية البطاقة وإمكانية استخدامها عبر اإلنترنت وذلك من خالل مراجعة البنك الخاص 
 بك/ي.

 
 تين:أن يسدد قسطه الجامعي بطريق ة/يستطيع الطالب

 
 .: أن يتم دفع القسط كامالً الطريقة األولى -
 
 على النحو اآلتي: ، على أن يكون التسديددفعات في أقصى حد أربعة: أن يتم دفع القسط على الطريقة الثانية -
 

للدفع، وذلك خالل فترة % من قسطه الجامعي حدًا أدنى 25أن يسدد نسبة  ة/: يستطيع الطالبالدفعة األولى •
وأي طالب يتخلف عن الدفع في  .27/1/2022 إلى 20/1/2022رسمية وهي في الفترة الواقعة بين الدفع ال

 .2022 ربيعفصل ب لن يستطيع االلتحاق هذه الفترة
 

من قسطه الجامعي ليصل إلى نسبة  %25ة الثانية والبالغة أن يسدد الدفع ة/: يستطيع الطالبالدفعة الثانية •
 .15/3/2022وذلك حتى تاريخ % من قسطه الكلي 50سداد 

 
% من قسطه 75ليصل إلى نسبة سداد  %25لغة والبا ،الدفعة الثالثةتسديد  ة/: يستطيع الطالبالدفعة الثالثة •

  .14/4/2022حتى تاريخ وذلك الكلي 
 

وذلك حتى تاريخ ي من القسط الجامع %(25)عليه  المتبقيتسديد الرصيد  ة/: يستطيع الطالبالدفعة الرابعة •
15/5/2022. 

 
 :مالحظـــات

 
 ألي طالب يدفع بالتقسيط.تضاف رسوم تقسيط  سوف •

 

اليوم  في tp://buap.bethlehem.eduhtشف المالي على الموقع األكاديمي: مراجعة الكالطالب/ة على  •
 الجامعة.  دفعه حُول إلى رصيده فيوذلك للتأكد من أن المبلغ الذي التالي للدفع 

 

 الرجاء مراجعة المكتب المالي فورًا في حال عدم ظهور الدفعة على الكشف المالي. •
 

( ونتج عن ذلك أي تغيير Add & Dropإذا كان هناك حاجة للتغيير في المواد في فترة الحذف واإلضافة ) •
على النواحي المالية يجب على الطالب دفع الفروقات في نفس اليوم أو في اليوم التالي على األكثر وإال سيفقد 

 حقه في التغيير.
 

file://///afs/SHARED/Finance%20Manager-Assistant/Student%20Annoucements/Spring%202021/Payment%20%20Deadlines%20-%20Spring%202021.doc


 
 

 :سياسـة إعـادة الرسـوم
 

 28/1/2022               آخر يوم إلعادة القسط كامل بدون الرسوم .1
    11/2/2022 – 31/1/2022        ن الرسوم% بدو 75لقسط بنسبة إعادة ا .2
 25/2/2022 - 14/2/2021  % بدون الرسوم       50إعادة القسط بنسبة  .3
 ال تتم إعادة أية نسبة من القسط.            25/2/2022بعد تاريخ  .4

 
   بغض  لهم في الفصل الدراسي األول للطلبة الجدد االنسحابالجامعية غير مستردة عند  واألقساطالرسوم     •

 .االنسحابالنظر عن الفترة التي تم فيها    
  تحسب على مبلغ القسط الكامل وليس على مبلغ الدفعات الجزئية من  االنسحابنسبة المبلغ المسترد عند     •

  .القسط   
 االنسحاب.الرسوم الجامعية غير مستردة عند     •
 لرسوم الدراسية كاملة في وقت التسجيل باستخدام سياسة ا الطالبسيتم تعديل المبلغ المسترد إذا لم يدفع     •

 االسترداد المذكورة أعاله.   
 .االنسحابالمتبقية عليهم قبل البدء بإجراء  األرصدةعلى الطلبة تسديد     •
 على الطلبة المنسحبين من الجامعة والذين لم يسددوا كافة التزاماتهم المالية أن يراجعوا المكتب المالي     •

 لترتيب دفع ما تبقى عليهم.   
 
 

 الرجــاء إتباع التعليمات بدقة
 

 من النجاح ومزيدا   موفقا   دراسيا   نتمنى لكم جميعا فصال
 
 

 المكتب المالي
28/12/2021 


