أرسع وأسهل طريقة

لدفع التكاليف
الدراسية
الدولية
يسعدنا أن نقدم لكم خدمة  WU® GlobalPayالخاصة مبنصة الطالب ملساعدتكم عىل دفع تكاليف الدراسة بالعملة التي
تختارونها ودون أية مصاريف إضافية أو تأخري.

ادفع الرسوم الدراسية
واملصاريف األخرى ذات
الصلة برسعة

ميكنك الدفع إلكرتونياً أو
بواسطة تحويل مرصيف أو
شخصياً

ت َتبّ ْع املبالغ املدفوعة واستلم
تحديثات الحالة بواسطة
الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين1

اعتمد عىل خدمة  WU® GlobalPayلصالح الطالب ملساعدتك عىل دفع املبالغ الدراسية برسعة وسهولة.
ادفع النفقات الدراسية بعملتك املحلية2

ادفع بسهولة بفضل خيارات اللغات املتعددة

تفادى املصاريف واألعباء املالية املرتفعة عند تبديل العملة األجنبية
الدولية عىل مستوى املرصف3

اطّلع عىل السعر وخيارات الدفع ُمسبقاً بفضل أداة مقارنة األسعار

اعرف بالضبط املبلغ الذي تدين به ليك تصل املبالغ املدفوعة كامل ًة

متتع براحة البال بفضل استخدام
نظام الدفع املفضل لدينا

ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة:
https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/stmargarets#!/

دفع املصاريف الدراسية الدولية

ليس من الرضورة أن يكون
ذلك مكلّفا أو معقّدا ً
الذهاب إىل
1

2

https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/stmargarets#!/

أدخل التفاصيل
• اخرت البلد الذي تدفع منه وأدخل التفاصيل الخاصة بعملية الدفع
• اخرت طريقة الدفع املفضلة لديك
• أدخل تفاصيل الطالب وأكّد هوية الشخص الذي يقوم بالدفع
ادفع املبلغ
استكمل عملية دفع املصاريف الدراسية:
إلكرتونياً
استلم تعليامت الدفع إلجراء تحويل
مايل شخيص

بواسطة تحويل مرصيف
استلم تعليامت الدفع للعمليات املرصفية اإللكرتونية أو
الدفع املبارش عن طريق املرصف

شخصياً
اخرت واحدا من مز ّودي
الخدمات املتعددين

Malaysia
Online Banking

3

تَت ّب ْع هذه العملية
ميكنك إجراء الدفع ثم تَتبّ ْع هذه العملية إلكرتونياً أو بواسطة رسائل التحديث النصية1
كل يشء سهل بفضل خدمة  WU® GlobalPayالخاصة مبنصة الطالب.
نظام الدفع الشامل املفضل لدى مؤسستكم.

قسم الخدمات ومساعدة الطالب:
الربيد اإللكرتوينstudentinquiries@westernunion.com :
رقم الهاتف1.877.218.8829:
©  Western Union Holdingsجميع الحقوق محفوظة2017 .
الغربية حلول األعامل يونيون هي فرع من رشكة ويسرتن يونيون .وتقدم خدمات يف كندا من قبل مخصص البيت إلك ،وهي رشكة
داخل قسم حلول ويسرتن يونيون األعامل.
خصيصا لألغراض اإلعالمية فقط وال ينطوي بأي شكل من األشكال عىل أي التزامات يلتزم بها أحد الطرفني.
تم إعداد هذا املنشور
ً
للبنود والرشوط السارية .كام أن هذا املنشور ال يتضمن أي إقرارات أو ضامنات أو رشوط  WUBSوتخضع العالقة القامئة بينك وبني
من أي نوع رصيحة أو ضمنية.
* إذا بالعملة املحلية الخاصة بك غري متوفرة ،يرجى تحديد عملة بديلة أو الخيار الدوالر األمرييك .سوف تتلقى كل الفوائد املذكورة
أعاله مبا يف ذلك أي رسوم الخدمات املرصفية من آليانت أو ويسرتن يونيون لحلول األعامل ،ونرش أرسع من الدفعة إىل حساب
الطالب ،واملدفوعات املشار إليها بشكل كامل.
سائر الشعارات والعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسامء التجارية املشار إليها يف هذه املادة هي ملك ألصحابها.
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 1عندما يختار صاحب الدفع ذلك مع إمكانية دفع تكاليف خدمة الرسائل النصية والبيانات.
 2ال تكون كافة العمالت متوفرة نظرا للقوانني املرصفية املعمول بها .ميكنك الدفع بعملة أخرى إ ْن تعذّر عليك استخدام عملتك املحلية.
 3ميكن أن تنجر عن هذه العملية تكاليف بنا ًء عىل رشوط محدودة وخاصة.
* مالحظة :ال تكون كافة العمالت متوفرة نظرا للقوانني املرصفية املعمول بها .ميكنك الدفع بعملة أخرى إ ْن تعذّر عليك استخدام عملتك املحلية.

