
 

 

 

 
  

• The code can only be used on 
individual courses and cannot be used 
for programs. 

• It cannot be used for PennX or 
StanfordX courses. It can be used for 
over 2500+ courses that are currently 
open. 

• It is set to expire at 9/30/2022 at 
11:59:59 UTC. 

• Coupon code :VISA15 . 

• Offer: 15% discount with meem credit 
card on courses at edX. 

• Validity: till 30th Sep 2022. 

ي الدورات   •
 
التعليمية  يمكنك استخدام الكود ف

امج   الفردية فقط، وال يمكن استخدامه للبر
 . ميةيالتعل 

 أو PennXلدورات الكود  ال يمكن استخدام •
StanfordXألكبر من  ه . يمكن استخدام

 . مفتوحة حاليا تعليمية  ة + دور 2500

ي  •
الساعة   2022/ 30/ 9تنتهي صالحية الكود ف 

  حسب التوقيت العالمي الموحد. 11:59:59

 . VISA15 كود الخصم:  •

% خصم مع بطاقة ميم االئتمانية  15العرض:   •
ي  التعليمية الدوراتعىل 

 . edX  ف 

 2022سبتمبر  30العرض ساري لغاية   •



 

 

  

• No 2 offers can be clubbed with each 
other. 

• You will get the 25% off or the offer on the 
website, whichever is higher. 

• Offer: 25% discount with meem credit card 
on all Udemy courses. 

• Validity: till 30th Sep 2022. 

 

 ا البعض. مهضال يمكن الجمع مع عرضين مع بع •
  خصم المعروض% او ال25ستحصل على خصم  •

 . أيهمها األعلى ،في الموقع
% خصم مع بطاقة ميم االئتمانية  25العرض:   •

ي  
 Udemyعىل جميع الدورات التعليمية ف 

 2022سبتمبر  30العرض ساري لغاية   •



 

 

 
  

• meem credit card holders receive 10% off an 
annual subscription to Coursera for Teams. 

• Offer is available on the first contract term 
purchase. 

• Subsequent renewals or purchases of 
additional licenses will be subject to then-
current list prices. 

• Offer pricing will apply for both annual and 
quarterly instalment payment options. 

• Recipient's credit card will be automatically 
billed after the first year upon renewal. 

• The recipient may cancel their renewal 
online through their Coursera for Teams 
account. 

• Offer is valid for new customers only. 

• This offer is non-transferable and cannot be 
combined with any other offer. 

• Subscription is subject to the terms and 
conditions of the Coursera Organizations 
Agreement 

• Landing Page: https://bit.ly/coursera_visa 

• Offer: 10% discount with meem credit card 
on courses on Coursera for Teams 

• Validity: till 30th Sep 2022 
 

بطاقة ميم االئتمانية عىل خصم  حاملو يحصل   •
ي 10

 
اك السنوي ف  Coursera% عىل االشبر

for Teams   

اء  للالعرض متاح   •  لعقد األول. لشر

يات الالحقة  تخضع التجديدات أو  • المشبر
اخيص اإلضافية ل  سعار القائمة آنذاك. ل للبر

سيتم تطبيق العرض عىل خيارات الدفع   •
 األقساط السنوية ورب  ع سنوية. ب

بطاقة االئتمان   استقطاع المبلغ منسيتم  •
الخاصة بالمستفيد تلقائيا بعد السنة األوىل  

 عند التجديد. 

ي عبر  •
  يستطيع المستفيد الغاء التجديد التلقائ 

ي ال
وئ  ي من خالل حساب  موقع االلكبر

 ه ف 
Coursera for Teams  . 

 العرض متاح للعمالء الجدد فقط.  •

هذا العرض غبر قابل للتحويل وال يمكن دمجه   •
 مع أي عرض اخر. 

اكيخضع  • وط اتفاقية  ل  االشبر لحكام وشر
 . Courseraمنظمات 

 : عرضصفحة ال •
https://bit.ly/coursera_visa 

% خصم مع بطاقة ميم االئتمانية  10العرض:   •
    Coursera for teamsعىل 

 2022سبتمبر  30العرض ساري لغاية   •
 

https://bit.ly/coursera_visa
https://bit.ly/coursera_visa


 

 

 
  

• Special offer for meem credit card holders. you 
receive a 10% discount on our prices. 

• The discount is automatically applied if you 
book through this page dedicated to Visa. 

• Please be aware that if you do not book 
through this page, you will not be entitled to 
the discount. 

• The meem credit card holders discount is not 
cumulative with any other promotions. 

• Offer: 10% discount with meem credit card on 
the British Council courses. 

• Validity: till 30th Sep 2022 

• Landing Page: https:// 
englishonline.britishcouncil.org/en/visa 

ميم االئتمانية،   بطاقة عرض خاص لحامىلي   •
 ٪ عىل أسعارنا. 10عىل خصم    تحصل

يتم تطبيق الخصم تلقائيا إذا قمت بالحجز من   •
ا.   خالل هذه الصفحة المخصصة لفبر 

بالحجز من خالل  يرجر االنتباه أنه إذا لم تقم   •
ي  خصص الصفحة الم

ة، فلن يكون لك الحق ف 
 الخصم. 

الخصم خاص بحامىلي بطاقة ميم االئتمانية وال   •
ويجية األخرى.   يمكن جمعه مع العروض البر

٪ مع بطاقة ميم االئتمانية  10العرض: خصم  •
ي دورات  

 .The British Councilف 

 2022سبتمبر  30العرض ساري لغاية   •

 //:https: عرضصفحة ال •
englishonline.britishcouncil.org/en/v

isa. 



 

 

 
 

• This code is only valid for meem credit card 
holders and is not transferable. 

• This code cannot be redeemed for cash or 
credit, is subject to the availability of spaces 
on the applicable course and must be used 
before 30 September 2022. 

• The offer only applies in respect of the 
specific 2U GetSmarter online short courses 
listed on the website. 

• Further terms and conditions applicable to 
all course registrations can be found on the 
GetSmarter website: 
https://www.getsmarter.com/terms-and-
conditions-forstudents 
For corporate rates contact GetSmarter 
directly at 
corporatetraining@getsmarter.com. 

• Please note the offer is not applicable in: 
Iran, Cuba, Syria, Sudan, North Korea, 
Crimea region of the Ukraine, Somalia, 
Russia 

• Coupon code /Landing Page: 2UESGSVISA15 

• Offer: Get 15% off on 2U GetSmarter Online 
Short Courses 

• Validity: till 30 Sep 2022 

ميم االئتمانية   بطاقةهذا الكود صالح فقط لحامىلي  •
 وغبر قابل للتحويل. 

يكون  نقدا أو ائتمانا، و  كود ال يمكن استبدال هذا ال •
الكود قابل لالستخدام عىل حسب المساحات  

ي 
 
الدورات المعروضة. يجب االستفادة  المتوفرة ف

 . 2022سبتمبر  30من العرض قبل  

 2Uينطبق العرض فقط عىل دورات •
GetSmarter   ة المدرجة ي القصبر

الموقع   ف 
ي 
وئ   .اإللكبر

وط واألحكام  اليمكن االطالع عىل  • مزيد من الشر
ي الدورات

عىل    المعروضة  المطبقة عىل التسجيل ف 
:  GetSmarterموقع 

-https://www.getsmarter.com/terms
forstudents-conditions-and 

كات الرجاء   للحصول عىل األسعار الخاصة بالشر
ة عىل    GetSmarterالتواصل مع  مباشر

corporatetraining@getsmarter.com 

: إيران وكوبا   • ي
يرجر المالحظة أن العرض ال يطبق ف 

ي  
وسوريا والسودان وكوريا الشمالية ومنطقة القرم ف 

 أوكرانيا والصومال وروسيا. 

 . 2UESGSVISA15كود الخصم:   •

% عىل  15مة  العرض: احصل عىل خصم بقي •
ة المقدمة من  ناألون الي دورات   2Uالقصبر

GetSmarter . 

 . 2022سبتمبر  30العرض ساري لغاية   •
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