
  طرق الدفع
 

  الدفع عبر اإلنترنت:
 

يتم الدفع عبر اإلنترنت من خالل حساب يو أكسيس الخاص بالطالب وتكون سارية المفعول لدى إجراء 
  أيام في األسبوع. 7الدفع. علماً بأن يو أكسيس متاح على مدى 

 
  *قم بتسجيل بالدخول إلى يو أكسيس  .1
  "كويك باياذهب إلى في قسم الشؤون المالية، انقر فوق " .2
  اكتب المبلغ الذي تنوى دفعه .3
  اختر طريقة الدفع إما "إيشيك" أو "بطاقة االئتمان" .4
  امأل المعلومات المناسبة .5
  قم بإرسال، وسوف يتم إرسال إليك عبر البريد االلكتروني .6

 
فيجب على هذا الطالب إعطائك حرية الوصول من خالل حساب ضيف.  إذا كنت تدفع بالنيابة عن طالب، 

والطالب هم الوحيدون القادرون على إنشاء حسابات الضيف من خالل مدير الضيف الموجود في يو 
  أكسيس لديهم.

 
  الدفع بواسطة إيشيك

 
ي. وسوف إن الدفع بواسطة إيشيك عبارة عن الدفع بواسطة شيك إلكتروني من خالل نظام كوييك با  

تأكد من  ال توجد رسوم خدمة الستخدام "إيشيك". تحتاج إلى تقديم رقم حسابك المصرفي ورقم التوجيه.
صحة جميع المعلومات. إذا كانت المعلومات غير صحيحة مما أدى إلى فشل الدفع، فسوف يتم احتساب 

  دوالر أمريكي عن الشيك المعاد، وسوف يتم قيدها على الحساب. 25.00مبلغ 
 

يجب أن يكون الحساب المصرفي المستخدم في اإليشيك من حساب مدخرات شخصية أو حساب  مالحظة: 
  شيكات بالدوالر األمريكي.  

 
  الدفع بواسطة بطاقه ائتمان

 
تقبل جامعة أريزونا بطاقات االئتمان أمريكان إكسبريس وماستركارد وفيزا أو بطاقات الخصم.   

هناك رسوم خدمة غير قابلة لالسترداد قدرها  باعتبارها بطاقات ائتمان. ويتم التعامل مع بطاقات الخصم 
وعند إجراء دفعة بواسطة البطاقة وتلقي بطريق  مقابل استخدام بطاقة االئتمان أو بطاقة الخصم. 2.5٪

الخطأ "غير مقبول"، اتصل برقم خدمة العمالء الموجود على بطاقتك إلخطارهم بأنك تسدد دفعة صالحة 
  السماح بتحصيل الرسوم. واطلب

 
 



  الدفعات عن طريق البريد:
 

الشيكات، الشيكات السياحية، وأوامر الدفع، وشيكات الصراف هي المدفوعات الوحيدة المقبولة عن   
  طريق البريد. ولن يقبل مكتبنا أية شيكات مؤرخة بتاريخ سابق. أرسل مدفوعاتك إلى العناوين التالية: 

 
USPS Delivery:      FedEx/UPS Delivery: 
P.O. Box 28820      1303 E. University Blvd Box 3 
Tucson, AZ 85726-8820     Tucson, AZ 85719-0521 
 

  الدفع بواسطة شيكات: 
 

  قم بتضمين المعلومات التالية مع أي دفع يتم بواسطة شيك:  
 

 أن يكون الشيك ألمر جامعة أريزونا  
 توباً على الشيكأن يكون رقم هوية الطالب مك  
 تحقق من أن المبلغ المكتوب بالحروف يتوافق مع المبلغ المكتوب باألرقام  

 

  المدفوعات الشخصية:
 

 شيكات أو نقداً لحسابنرحب بحضورك الى مكتب بورسار للقيام شخصيا بالدفع بواسطة جعل   
  مساء كل يوم من أيام األسبوع. 4الطالب الخاص بك. يتوقف المكتب عن قبول المدفوعات في الساعة 

 
  العنوان: 

University Services Building  
888 N Euclid Ave. 

STE #106 
Tucson, AZ 85719-0521 

 

  إخالء المسئولية بشأن الحواالت البرقية:
 

التحويالت البرقية لدفع حساب الطالب الخاص بك. إذا كنت طالبا دوليا  ال تقبلإن جامعة أريزونا   
وطلب البنك الذي تتعامل معه الحصول على معلومات التحويل الورقي، فاطلب من البنك إجراء كمبيالة بدال 

 من ذلك.  تأكد من أن طلب الكمبيالة يتم بالدوالر األمريكي ويدفع من خالل مؤسسة مصرفية أمريكية.
 
 
 
  
  


