
 : ) قسط التعليم(  دفع الرسوم الدراسية اجراءات

الذين قاموا بتفعيل قبولهم بواسطة دفع المقدمة  الجدد الطالب إلىتبعث قسائم الدفع  الدراسي العام بداية في

 .الذين يكملون تعليمهم القدامى البوللط األولية

 :التالي النحو على الدراسية الرسوم ةلتغطي خيارات ثالثة من واحد اختيار للطالب يمكن ،القسائم خالل من

 .البنك طريق عن مقدما الدراسية الرسوم كامل دفع. أ

 (.فقط في بنك البريد) االئتمان بطاقة طريق عن مقدما كاملة الدراسية الرسوم دفع. ب

 .اإلسرائيلية الدفاع قوات إيداع طريق عن مقدما كاملة الدراسية الرسوم دفع. د

 

 على أالقساط تسديد يستطيع أعاله، موضح هو كما مبكر، وقت في الدراسية الرسوم دفعوالم ي الذين الطالب

 :التالي النحو

 للطالب القديم النشط في نفس السنة.  ،(األولى المقدمة ذلك في بما)عن طريق الخصم المباشر  دفع. أ

 بنك لئومي /في بنك هبوعليم  نقدا أو المباشر المدفوعات عن طريق الخصم من وغيرها البنك في دفعة أول. ب

 بنك البريد.  /

 الدفع سلطة - الرياضية االلعاب صالة في السنوي االشتراك قسيمة الدفع قسائم تتضمن ذلك، إلى وباإلضافة

 الخصم تفويض قسيمة ،(5 رقم القسيمة) لمديونينل السابقة السنوات من المتبقي الدين قسيمة ،(4 رقم كوبون)

 .المباشر

 طالب الذي يدفع كل قسط التعليم:تخفيض لل

الطالب الذين دقعوا كل القسط التعليم بشكل نقدي او عن طريق قسط عبر الجيش او خالل بطاقة اعتماد/ 

% من اجار 2.5اشراي ) كدفعة واحدة( حتى التاريخ المحدد للتنزيل سيكونوا اصحاب حق في التخفيض بنسبة 

 لتعليم المحدد والكامل .التعليم الذي سيتعلم وليس من حجم قسط ا

الذين يحصلون على دفع تعليمهم من طرف خارجي لن يحصلوا على التخفيض/ التنزيل في قسط التعليم. ) ما 

عادا الحاصلين على منحة عمادة شؤون الطالب الحاصلين على التخفيض في قسط التعليم للسنة التعليمية التي 

  ستعلم ) وليس اكثر ( لبين مستوى المنحة(. 

 

 :سجيل المالي الت

 كما التسجيل، هذا عن الناتجة االلتزامات وجميع الدراسي للعام النقدي التسجيل يمثل مقدما الدفع أو /أولي دفعة

 .الدراسية الرسوم لدفع تفسيراتالو الكتيب تعليمات/  الموقع في محدد هو

 السابقة السنوات منالذين لديهم دين  البالط. للدورات التسجيل إلعداد شرط هو المبلغ هذا ذلك، إلى باإلضافة

 .الديون سداد بعد فقط ولكن لدورات،ل تسجيلال يستطيعون



 دفع أو /و أولى دفعة) الدراسية الرسوم دفع تنظيم عدم من الرغم على ،الطالب الذي يسجل للدورات الدراسية

منعه  أو /و دراسته عن هفتوقي أو /و الدراسي للفصل لدورات التسجيل حذف الجامعة تستطيع ،(قبل من الديون

 /و والموافقات التالي الدراسي الفصل في للدورات التسجيل ، الدراسي الفصل انهاء امتحانات من المشاركة في

 .الديون تسويةحتى  شهادات أو

 ال أو االمتحانات أو /و المحاضرات حضر سواء ، الدراسية الذي سجل للدورات ملزم بدفع الرسوم الطالب

 "(.التسجيل وإلغاء الدراسة تعليق شروط" نظرا)

 .األكاديمية الدراسة من الناحية للحق في إثبات التسجيل المالي يشكل ال

 

 :(المباشر الخصم) حساب البنك /المصرفي الحساب بالخصم من إذن

مرفقات تحميل  يمكن. المصرفي من الحساب بالخصم التفويض خالل من تقوم الجامعة بإستالم رسوم الدراسة

 موقع الجامعة.  من الخصم المصرفي

 

سوف  البنك، في االستمارات على التوقيع بعد. البنك من خصمال وثيقة التوقيع على الطالب جميع من يطلب

 مع( الخدمة صندوق/  الفاكس/  اإللكتروني البريد/  البريد) الطالبالقسائم إلى قسم الحسابات من قبل  تعاد

 .2016/9/14قبل  االستمارات تعاد أن يجب. ترخيصال وجود على تأكيدبال كبنال وسيقوم البنك ختم

 

 - في األولىدفع الدفعة  من ابتداء تشغيله وسيتم ،للطالب الفعالين  الدراسي لعامل تلقائيا الترخيص نسخ سيتم

 . ويجب ان تصل لقسم الحسابات . 31/07/2016

. اما باقي الطالب  14.09.2016 -14.08.2016يخ: الدفعة االولى ستقسم الى قسمين وستدفع في توار

 .  5اقساط بدل  6ستكون من خالل 

 

 بواسطة الدفع مواصلة يريدون المعيارية للقب الدراسية الجامعية الذين أكملوا السنوات في حالة ان الطالب

 .حسابات الطالب كتابيا قسم عليهم إعالم – المباشر الخصم

 إلى على الوثيقة الوصول) 2015/7/31 حتى المباشر مون على وثيقة الخصمالذين سيخت القدامى، الطالب

 في دفعال وسيتم دفعتين إلى مقسمة 2016الدفع األولي لسنة التعليم  ،(التاريخ ذلك حتى قسم حسابات الطالب

 دالب 6 في سيتم استالمها الطالب لجميعبقية رسوم الدفع . 16.09.2015- 2015/08/14: التالية التواريخ

 .حاليا ابه المعمولدفعات  5 من

 األولى المقدمة دفعة تشكل رسالة القبول طالب جديد تم قبوله في قسم التسجيل، أو عطلة من الذي عاد الطالب

 .الطالب قدمه الذي المباشر الخصم تفويض عبر الرسوم جمعيتم  ،القبول رسومدفع  بعد. العام لهذا



 دفعوا الذين الطالب مثل) الطالب الذين ليسوا ملزمين بدفع الرسوم الدراسية من الدراسية الرسوم لن يتم استالم

 عن أو( دفعات المرافقةال دفعوا الذين والطالب المدعومين كامل، نظام في ونيدرس ولم مقدما، الدراسية الرسوم

 .الفعلية المدفوعات استخدام طريق

 

عدم احترام تصريح الخصم من قبل  بب من األسباباذا تم ألي س :البنك طريق عن الدفع نظام احترام عدم

 تبعا الرسوم استردادشاقل من أجل  30 قدره رسم ودفع المتأخرات على الفائدةبدفع  الطالب إلزام سيتم ،البنك

 .المصرفية لرسومل

 مصرفيال حسابمن ال خصمالب اإلذن يعطوا أن يجب الدراسية المنح أو/  و جائزة على للحصول المؤهلين

 .دراسيةال منحةال أو /و الجائزة عن النظر غضرسومهم الدراسية ب دفع رتيبوت

 ،الرسوم الدراسية لدفع صالحة المصرفي للترخيص الممنوح المصرفي الحساب رقم: المصرفي الحساب رقم

 نديوولديهم  البنك للخصم من ترخيص ليس لديهم الذين الطالب. الصلة ذات والمدفوعات السكن الطالبي إيجار

 والخدمات وتصاريح التعليم العالمات على والحصول ،التسجيل للدورات باستطاعتهميكون  لن مسدودة غير

 .األخرى الجامعية

 

 المباشر؟ الخصم تفويض طريق عن لتسوية االنضمام كيفية

على جميع الوثائق  البنك والحصول على توقيع الموقع من بك الخاص الخصم تفويض نموذج طباعة يرجى. 1

 .الالزمة

 08-6472971: الفاكس رقم الطالب، حسابات قسم إلى هترسل أن يجب على النموذج على التوقيع بعد. 2

 Heshbons@bgu.ac.il: اإللكتروني البريد أو

. دفعه المطلوب المبلغب إخطارا اإللكتروني، البريديتم إرسال رساله ب الحساب، من الخصم من أسبوعين قبل. 3

 اإللكتروني الموقع على المستحق المبلغ مكونات عن مفصل وشرح دفعه المطلوب مبلغال بإمكانكم رؤية

 (.ديسمبر شهر في سيتم الفعليالخصم )

 على الفائدة بدفع الطالب إلزام سيتم البنك، قبل من الخصم تصريح احترام عدم األسباب من سبب ألي تم اذا

 .رفيةالمص للرسوم تبعا الرسوم استرداد أجل المتأخرات من

 باستثناء) االستحقاق تاريخ من يوما 14 سيتم إرجاع المبلغ بعد شاقل 200 ال فوق رصيدوجود  حالة في. 4

 .(الخ المسبق والدفع الدراسية، المنح

 

  

 

 



 على االئتمان بطاقة طريق عن الدفع أو /و لئومي بنك/ هبوعليم البريد وبنك بنك الدفع نقدا فقط عن طريق

 :الموقع

 بنك البريدي، البنك في للدفع قسائم يتلقون مصرفي، حساب بالخصم من تفويض على وقعوا لذينا الطالب

 الحسابات في الموجودة للبيانات وفقا كمية المبلغ الظاهرة في القسائم صحيحة. فقط نقدا ئوميل وبنك هبوعليم

لقسائم المقبلة فيما بعد. لكل ا جميع في أعاله الواردة البيانات في التغييرات تنعكس سوف. إنتاجها وقت في

 مجموعه ما أي ، الثاني الدراسي الفصل )بدءا من الدفع األولي في اقلش 15 خدمة رسوم فرض سيتم قسيمة

 (.الدراسي العام لشاق 75

على  االئتمان بطاقة أيضا بواسطة الدراسية باإلمكان دفع الرسوم اليوم، المتاحة الدفع خيارات إلى باإلضافة 

 .نترنتاال موقع

 .القسيمة في المحدد المبلغ من٪ 1 من المناولة رسوم حملوي  فقط واحد بدفع االئتمان بطاقة طريق عن الدفع

 :في الطالب لقسم حسابات اإللكتروني الموقع على الدفع يتم أن يمكن

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/bi/ 

 

 ممكن يصلك مستندات لدفع قسط التعليم/ تسجيل تفاصيل الشخصية: وين

 قسط التعليم تبعث للطالب بشكل مكتوب عبر البريد حسب العنوان المسجل في تفاصيل على موقع الجامعة. 

 لتغيير تفاصيلك الشخصية استمارة)في حين أي تغيير في عنوانك يجب عليك تغير ذلك في موقع الجامعة ا

  لتفاصيلك.  المعلوماتاو في قسم 

 

 التعليم: يعفي الطالب من دفع قسطعدم حصولك على ورقة لدفع قسط التعليم . هذا االمر ال 

الطالب الذي لم يحصل على هذه ورقة القسط علية ان يتوجه لقسم الحسابات قبل الموعد االخير من الدفعة. ) 

 (.גובה התשלומים ומועדם  انظر في الجدول قسط التعليم

 ليم للسنة هي على الطالب نفسة وحتى لو هناك طرف اخر يدفع عنة القسط. المسؤولية في دفع قسك التع

يالحظ زيادة دفعة في قسط التعليم طالب الذي لم يدفع قسط التعليم في االوقات المحددة بدون أي سبب سوف 

 .ריבית()

 يمنع الطالب في تغيير أي شي في  ورقة قسط التعليم  . 

 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/bi/
http://in.bgu.ac.il/accounts/forms/shinuipratimishiim.doc
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/payment_options.aspx
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/payment_options.aspx


 ارجاع حساب ) متبقي( للطالب:

لوقت االرجاع نفسة وال تعني انهاء الحساب للسنة الدراسية او اللقب.  صحيحيهمجموع الحساب للطالب هي  -ا

وعلية تسجيل رقم الحساب في موقع  متقبىعلى الطالب ان يهتم في تسجيل رقم الحساب لهدف ارجاع حساب 

 الجامعة ) قسم الحسابات(. 

بقي تكون هناك سيرورة فحص واضحة لفحص وضع الحساب قبل ارجاع حساب مت –يجب عليكم ان تعرفوا 

 .وقسط التعليم

 " طالب فعال"  إلرجاعطلب  -ب

قسط الحساب االضافي المتبقي للتطالب من الفصل االول ينقل مباشرة الى  الفصل الثاني . الطالب المعني في 

 ارجاع الحساب المتقبي علية تسليم طلب لقسم الحسابات التي تشمل : تفاصيل رقم الحساب . 

ع الحسابي الى حسابة الطب يفحص والطالب الذي يكون حاصل على مصدقية في هذا االمر يتم استالم االرجا

 يوم عمل من يوم تقديم الطلب.  45خالل 

 اما الطالب الذي يتعلم في السنة التحضرية فارجاع حساب متبقي يكون فقط بعد انهاء السنة التعليمية . 

 ارجاع حساب متبقي لطالب الحاصلين على جوائز تفوق/ جوائز ومنح: -ج 

 ر تفوق :حساب متبقي ) للطالب( نتيجة منح او جوائ

اذا كان حساب الطالب ليس بحاجة لدفع بسس امنح او جوائر تفوق سوف ينقل لحساب الطالب اقيمة المتبقية 

 يوم عمل.  45دون تقديم طلب . االرجاع يكون نهائية كل فصل ضمن فترة 

 

 اني. * الطالب الحاصلين على منح من كليات التعليم التي يبتع لها االرجاع يكون نهائية الفصل الث

 د . ارجاع حساب متبقي بعد منحة عمادة شؤون الطالب

في حين هناك حساب متبقي بعد منحة الجامعة تكون اخر السنة وبعد فحص ان الطالب قام بواجبة 

 يوم عمل .  45في التطوع مقابل المنحة. وكل ذلك في فترة زمنية 

 

 ::=و. ارجاع حساب بسبب ارجاع من قسط السكن الجامعي 

 

وفي حين لم يرجع  حساب يكون في شهر اكتوبر ) بسبب دفع اخر قسط كهرباء متبقية( ارجاع

 حساب للسنة القادمة حسب طلب الطالب. 

 



 

 

  ارجاع قسط تعليم بسب الغاء تسجيل للجامعة –ز 

الطالب الذي الغه تسجيله في الجامعة ويكون ذات مصدقية الرجاع القسط ) حسب قانون الغاء او 

يم( يحصل على ارجاع حسابي لحساب البنك. بدون التوجة لقسم الحسابات . االرجاع توقيف التعل

 يوم عمل من موعد الغاء التسجيل .  45يكون خالل 

 

 ارجاع حساب بسب توقيف تعليم: -ح

الحساب المتبقي الذي سببة توقيف تعليم يرجع الى الحساب بدون التوجة لقسم الحسابات وذلك بعد ان تخبر 

 يوم عمل من موعد توقيف التعليم .  45توقيفك للتعليم. االرجاع يكون خالل قسمك عن 

 

 :تغير في برنامج التعليم بعد فترة التغييرات

الطالب الذي يلغي كرس  ,في الكليات التي لربما يمكن القيام بالتغيير لمسار برنامج التعليم بعد فترة التغييرات 

 يدفع غرامة على الغاء كرس في وقت متاخر. مغرم بقسمة قسط الكرس وسوف سوف يكون 

مستوى قسط التعليم والدفعات للدفعة االولى ) لطالب ليسوا جدد في الجامعة( ذلك المستوى يكون حسب سلم 

تعديل على حسابك قسط التعليم الشخصي مرة كل شهر ) بشكل . في كل شهر هناك 2016عام  6القسط شهر 

 لحساب يكون حسب القانون . من كل شهر( . ا 15عام في تاريخ 

 

 

% في  0.5يوم من موعد الدفع سوف يدفع ربيت بقيمة  14:في حين دفع القسط التعليمي بتاخير لمدة  ريبيت 

 .  2016سنة  6الشهر حسب سلم الحسابات شهر 

من فوق ال الربيت تحدد بين انو الطالب راح يدفع باقساط وبين عدد الكرسات. الطالب الي برنامجو التعليمي 

 الوضع.  ميعنة حتى لتعديل% سيدفع نسبة 100

 الطالب الذي سجل بتاخير وسيدفع ايضا بتاخير سيغرم بربيت حسب موعد الدفع الذي حدد للمسجلين في الوقت. 

 

 بنك بوعليم وبنك لومي : ,دفع بصورة نقدية في البريد  –نهائية حساب 

 عث للطالب مقدمة ثالثة في البريد. قبل فترة االمتحانات النهائية في كل فصل تب

بشكل نقدي او  بنك بوعليم وبنك لومي ,البريد المقدمة الثالثة تعتبر نهائية الدفع لقسط التعليم ويجب ان تدفع في 

ببطاقة اعتماد او عن طريق موقع الجامعة. ) الطالب الي سيدفعوا عن طريق البنك سوف ينزل القسك حسب 

 .التاريخ الذي حدد(



 قة ممتحن في االنترنت: بطا

 تم الغاء هذه البطاقة وعلى الطالب فقط تقديم الهوية الشخصية له/لها. 

قسم االمتحانات في الجامعة يقوم ببعث جدول قبل االمتحانات على قسط التعليم او قسط السكن الجامعي او قسط 

 اخر. 

دفع غرامه وعالمته لن تنشر او تعلن الطالب الذي سيكون عنده دين في الحساب ممكن ان يمتحن لكن سوف ي

 حتى حسن دفع الدين/ القسط. 

 لالمتحان:تصريح  

 .لالمتحان الطالب الذي لديه دين يجب عليه إظهار ترخيص

في قسم حسابات  الطالب الدفع عن طريق حساب وسيتم من وحدة االمتحانات، على االمتحان الموافقة وستعطى

 .االستئناف على الرسوم يمكنه ال الطالب. اإللكتروني البريد يقطر عن الطالب إخطار الطالب. سيتم

 :الموافقات والمطبوعات

 :التالية والمطبوعات الموافقات الحصول على أن يمكن الطالب في موقع حسابات 

 تأكيد/  قيمة رسوم الدفع/  السنة التحضيرية تكلفة/  الحساب المصرفي تفاصيل/  تقرير قيمة الرسوم الدراسي

 ببطاقة اإلئتمان  دفعال

 رسالة عن خصم المبلغ، من البنك، الخصم تفويض نموذج -  للذين يدفعون عن طريق الخصم المباشر -

 .بالدفع إخطارا

:المالية االلتزامات إنهاء  

 الرسوم من األدنى الحد استكمال ذلك في بما المالية، االلتزامات جميع يجب أن يقوم الطالب يتخرج أن قبل

 التي ،ةالتراكمي ةالجامعي الرسوم الدراسية من األدنى الحد كامل دفع من التحققو. تراكميةال الجامعية ةالدراسي

بعد  فقط. في الكلية" اللقب على للحصول األهلية طلب" الطالب تقديم بعد فقط ،قسم حسابات الطالب يؤديها

 .موافقةال أو /و شهادةال على ولللحص مؤهال الطالب يكون سوف ،للقب المالية االلتزامات جميع سداد

 لدفع الرسوم الدراسية االستثناءات لجنة

 يستطيع الطالب التوجه كتابيا للجنة االستثناءات لدفع الرسوم الدراسية بطلب يتجاوز المواد المنصوص عليها،

 .المناسبة الوثائق مع جنب إلى جنبا

: الفاكس طريق عن أو Heshbons@bgu.ac.il: اإللكتروني البريد عبر خطيا توجه أن ينبغي الطلبات

 :البريد طريق عن أو  08-6472971

 الطالبية الحسابات قسم

 الدراسية الرسوم لدفع االستثناءات لجنة

 84105 السبع بئر 653 ب.ص



 

 :المرافقة  المدفوعات

 الذين تعلموا لطالبا بالكامل على جميع التكميلية الدفعات تنطبق. والرفاه األمن: المرافقة المدفوعات وتشمل

والرسوم  الدراسات عن نطاق النظر بغض ،(الدراسية السنة خالل) دراسيين فصلين أو واحد دراسي فصل

 تضمين يتم ما يدفع أيضا المدفوعات المرافقة )ال كيان/مؤسسة قبل من بالكامل الطالب الممولين. الدراسية

 .التمويل( في المساعدة رسوم

 :ةاالجتماعي الخدمات تشمل

 فقط فعالة تكون الرياضة ولصالة الرياضي المركز إلى للدخول تصريح) الرياضي المركز إلى مجاني دخول

 الدراسية للدورات يسجل لم الذي الطالب. الدراسية للدورات وسجل االجتماعية الخدمات رسوم الطالب دفع  إذا

 الخدمات رسوم دفع لو حتى الرياضية، األلعاب غرفة الى أو/و الرياضية للصالة الدخول بدورة يستطيع لن

 أطر في والتوجيه الخصوصية الدروس النفسي، اإلرشاد مشاهدة الدورات الدراسية، خدمات غرفة(.اإلجتماعية

 ومكتبة الخارجية والملخصات، الدورات بنك االمتحانات السيارات، لموقف للحصول على إذن السحب مختلفة،

 المعدات تأجير ، التوزيع المختلفة الطالبية بطرق عن المشاريع للمنظمات المساعدة في اإلعالن. اإلستعارة

 تذاكر. الطالب إشراك مجاالت في الفورية واالستجابة المعنية، المشاريع والدعم االقتصادي لتنفيذ اللوجستية

 الرياضية، األحداث وعرض العام، مدار على الفعاليات من والعديد الموسيقية، حفالت الطالب، ليوم مخفضة

 حفظ فاكسميلي، - المختلفة اللوجستية الطالب، المحاضرات واألعياد. الخدمات رابطة ترعاها التي والرحالت

 مع لقاءات تنظيم البلدية، مسؤولي االستفسارات أمام للخدمات االحتياطية،  الوطني، والمعاشات للتأمين  الملفات

والتصوير في بيت  ةلطباعا مركز في خصم  الدراسي، لعاما بداية في الجامعي الحرم في البلديات مسؤولي

التكلفة في سينما "نيقاتيف". خدمات مختلفة  مخفضة السينما عروض ،محام مع أولي تشاوري الطالب، اجتماع

 .الدراسي العام خالل الخدمات من ذلك غير إلى. السنة افتتاح هديةو في موقع رابطة الطالب على اإلنترنت

 

 ء المدفوعات اإلجتماعية:بإلغا إشعار

 أقصاه موعد وفي مبكر وقت في إذا تم اإلبالغ عن ذلك االجتماعية الخدمات عن بالتخلي للطالب يسمح. 1

2015/09/16. 

 في باستطاعتهم اإلعالن عن ذلك ،(الشتوي الدراسي الفصل) الطالب الذين يتم قبولهم للجامعة بشكل متأخر. 2

 .2015/10/15 يتجاوز ال الحق وقت

 .2016/10/02 أقصاه موعد اإلعالن في الربيع، فصل في الجامعة في المقبولين للطلبة يجوز. 3

 اإللغاء نموذج: الطالب حسابات لقسم اإللكتروني الموقع على هو الذي البيان على على الطالب التوقيع

 .االجتماعي



 البريد عبر أو 6472971-08 رقم كسفا الطالبية، الحسابات لقسم البريد في بك الخاص بيان تقديم يمكنك

 Heshbons@bgu.ac.il: اإللكتروني

  

 :الرياضية الصالة في االشتراك ثمن دفع

 . المستوى عالمية بأدوات مجهز. الرياضي المركز على الذي يسلط الضوء هو بدنية، لياقة مركز

تشمل: السير  التي الرياضية التمارين غرفة ،القوة أجهزةغرفة : غرف أربع اكهن بدنيةال لياقةال مركزفي 

 .الحرة لألوزان وغرفتين دراجاتوأجهزة رياضية و ،الكهربائي

 

 ساعات عمل قسم اللياقة البدنية:  

 .18:00-07:00: يوم الجمعة الوسبت .   23:00-05:30: الخميس-االثنين  وايام  24:00-12:00: االحد

 شيكل.  500جيل للسنة الحالية للطالب : للتس

 شيكل فقط.  350السعر من شهر ابريل هو 

الطالب المعني في االنضمام للمعهم التمرن علية تسليم ورقة طبية عى مصدقية في التمرن والقدرة على التمرن 

 من قبل دكتور . 

  . الورقة الطبية ممكن طباعتها من موقع االنترنت 

 ورقة القسط والورقة الطبية يجب تسليمها للمعهد . وبدون التسجيل للمعهد ال يمكن الدخول . 

 ال يمكن ارجاع حساب . الطالب الذي يلغي تسجيلة 
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