
ن مذكرة الطلبة الدولي�ي
ي مؤسستك

 بمجرد وصولك إىل فرنسا وبعد تسجيلك �ف
، تابع اإلجراءات لإلستفادة من التكفل   للتعليم العاىلي

بتكاليف الصحة خالل مدة دراستك:

 قم بتسجيل نفسك ع�ب الموقع
ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR

ورية قم بإدخال المعلومات ال�ن
• اللقب

• اإلسم/األسماء
• تاريــــخ الميالد
• بلد الميالد

ي
و�ف • العنوان اإللك�ت

ي فرنسا
يدي �ف • العنوان ال�ب

• رقم الهاتف

ورية قم بإيداع وثائقك اإلثباتية ال�ن
• جواز سفر/بطاقة تعريف

• بطاقة إقامة
 • نسخة كاملة من شهادة الميالد/

مستخرج من شهادة الميالد مع
ي القنصلية)

النسب )وثيقة تنجز �ن
• شهادة تمدرس للسنة الجارية

• شهادة رخصة األبوين )- 16 سنة)
(IBAN( الرقم الدوىلي للحساب البنكي •

• وثائق إضافية يتم تحديدها حسب البلد األصلي

قم بتحميل شهادتك المؤقتة
ي الضمان اإلجتماعي

لإلنخراط �ن

قم بإيداع الوثائق اإلثباتية
ي حسابك الشخصي

الناقصة أو غ�ي المطابقة �ف

... قم بتحميل شهادتك النهائية
ي الضمان اإلجتم اعي 

 لإلنخراط �ف

  تقوم بفتح حسابك
ameli الشخصي
ameli.fr ع�ب الموقع

ameli أو التطبيق

يمكن لك أن تأخذ تأمينا صحيا تكميليا
ف عن المرض جزءا من تكاليف يعوض التأم�ي

ف  ي تأم�ي
الصحة، لذلك فإنه ينصح باإلنخراط �ف

صحي تكميلي ليكون التعويض أحسن.
إذا كانت مداخيلك ضعيفة، فإنه بفضل

ي  ف الصحي التكميلي التضام�ف التأم�ي
،(Complémentaire santé solidaire( 

ي معظم الحاالت.
سوف ال تسدد تكاليف الصحة �ف

تقوم بملء وإعادة استمارة
(Vitale( بطاقة فيتال

عند استقبالها مع تقديم
 وثائقك اإلثباتية

• صورة تعريف حديثة
• وثيقة تعريف

بمجرد أن تتل�ت رسالة تمنحك رقم
... (NIR( الضمان اإلجتماعي الفرنسي

  قم بإنشاء
حسابك الخاص

 عندما يكتمل انخراطك، تقوم بإجراءات تكميلية لكي يتم تعويضك بصفة أسهل وأرسع

ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR الموقع

etudiant-etranger.ameli.fr

ف عن المرض، يجب عل كل طالب دوىلي   لإلستفادة من التأم�ي
نت المعد لذلك:  جديد أن يسجل نفسه ع�ب موقع اإلن�ت

ية واإلسبانية - ومتاح الدخول بفضل ف ي المخصص - متوفر بالفرنسية واإلنجل�ي
و�ف   يمثل ذلك الموقع اإللك�ت

ف عن المرض. ف الطلبة األجانب والتأم�ي ا ب�ي ف   مساعدة بلغة الماندرين واللغة العربية، فضاءا متم�ي

حاجة إىل مساعدة؟ 
Besoin d’aide  العنوان ،etudiant-etranger.ameli.fr ي الموقع

ح الموجود �ف  اطلع عل ال�ش
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ي مكان إقامتك.
ف عن المرض الموجود �ف أنت تابع لصندوق التأم�ي

بهذا اإلجراء مرة واحدة فقط عند وصولك يتم القيام.

تقوم بت�يــــح طبيب معالج
ي  عند أول فحص ط�ب

ي فرنسا.
لدى طبيب �ف

https://etudiant-etranger.ameli.fr/
https://assurance-maladie/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-financieres/complementaire-sante-solidaire-rien-payer-dans-la-plupart-des-cas
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
https://www.youtube.com/watch?v=3YkcXZwZHzA&t=0s&list=PLOw7W72Ail26IfqqKOT9Dxw2jdp0HUgb6&index=2

