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 الحكومة البريطانية رسوم وذلك لفرض توجه الوزارة باالستفادة القصوى من الخدمات الصحية الوطنية
الحصول على مقابل سنة دراسية إسترليني لكل جنيه  475اجبارية على الطالب ومرافقيهم رسوم مقدارها 

 .خالل فترة االبتعاث( NHS)الوطنية العالج في المستشفيات التابعة للخدمة 
شروط الحصول على التامين 

 .مستمرا  ان يكون الصرف .  
 .يكون المرافق مستمرا  ان   .
نوع التأشيرة  : 
 (.NHS)المجانية يستحق العالج المجاني في الخدمات الصحة ( Tier 4) تأشيرة طالب .  
ال يستحق العالج المجاني في الخدمات الصحة ( or Short stay C-VISITOR )أشهر  6زائر تأشيرة  . 

 .المجانية
ال يستحق العالج المجاني في الخدمات الصحة (  Student Visitor)دراسة لستة أشهر أو أقل تأشيرة  ·

 .المجانية
 يتعرض الطالب لمسائالت قانونية اذا لم يتم دفع كافة الرسوم العالجية قبل مغادرته بريطانيا و التقدم بطلب

 .تأشيرة جديدة
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 يمكن للمبتعث التقدم للملحقية بطلب تغطية تكاليف الخدمة العالجية، على أن تكون الحالة 
ويمكن التقدم بذلك عن طريق . اللوائح المنظمة لعالج المبتعثينتغطيه المرضية ضمن ما 

معه مسوغات مرفقا  ( الطبي او طلب ضمان مالي صحيالتأمين  -استفسار )طلب 
:الطلب على النحو اآلتي  

 

  (الملحقية قبل من عنه التعويض وسيتم) وحديث رسمي طبي تقرير•

 موقعا   التقرير يكون أن على المرضية، الحالة تشخيص تفاصيل يتضمن

 الصحية الرعاية مؤسسة من ومختوما   المعالج الطبيب من

 التي الزمنية الفترة تتضمن مفصلة عالجية خطة و تحويل خطاب•

 المطلوبة والتكلفة العالج يحتاجها

 الطبيب واسم بها االتصال وبيانات الصحية الرعاية مؤسسة/العيادة اسم•

 المعالج

 االطالع يمكنك و الصحي المالي بالضمان االلتزام تعهد إرفاق من التأكد•

   (YxFEsc/gl.goo//:https) التالي بالرابط عليه
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 ماالي وبناء على ذلك، وبعد إقرار هذه التفاصيل، ستصدر الملحقية الثقافية خطاب ضمان
علمااا  بااأن سااداد هااذه . موجااه لمؤسسااة الرعايااة الصااحية لتغطيااة تكاااليف العااالجصااحي 
ساايكون عاان طريااق الملحقيااة الثقافيااة مباشاارة ( العمليااات الجراحيااة أو العااالج)التكاااليف 

للمستشاافيات أو العيااادات وبعااد إصاادار خطاااب الضاامان المااالي بناااء علااى التقرياار الطبااي 
بالعالج في حدود مبلغ الضمان االلتزام وبيان التكلفة الذي أقرته الملحقية، وعلى المبتعث 

 .الصادرالمالي 
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محال اققاماة الاى ( GP)يلزم على كال مبتعاث ومرافقياه التساجيل لادى أقارب طبياب عاام •
وذلك لالستفادة من الخادمات العالجياة العاماة والحصاول علاى خطااب تحويال ل خصاائي 

(Referral Letter) ذلكاستدعت الحالة الصحية اذا 
 المتحدةلدى الطبيب العام في المملكة خطوات التسجيل •

طبيااب عااام موجااود قاارب عنااوان السااكن ، ماا  ضاارورة أقاارب التسااجيل  بالااذهاب عنااد يااتم 
 . جواز سفرالتأشيرة وبطاقة البيومترك و بخطاب يثبت عنوان السكن و صورة من تزويدهم 
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 التابعة للخدمات الطبية الوطنية إذا كنت ( ) التقدم على هذه االستمارة والتي تتواجد في جميع العيادات بامكانك

 :  تعاني من االمراض التالية
 ويحتاج الى متابعة مستمرة لتبديل الكيس ( فغر القولون بعد إزالة جزء من األمعاء بعد امراض مزمنة)ناسور دائم

 .  وتفريغه
قصور في الغدة الكظرية 
االمراض المتسببة من قصور في الغدة النخامية 
 أو االنسولين باالدويةمرض السكري والمحتاج الى عالج 
كسل في الغدة الدرقية 
 الوهن العضلي الوبيل 
 كسل في الغدد الجارية 
الصرع والذي يحتاج الى عالج دائم 
 إعاقة جسدية مستمرة مما يعني أنك ال تستطي  الخروج دون مساعدة شخص آخر 
المصابين بالسرطان ويعانون من: 
عالج مرض السرطان 
عالج االثار الجانبية لعالج السرطان 
  آثار لمرض السرطان 
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  المتحدة المملكة في NHS لـ التابعة المستشفيات بأسماء قائمة لمعرفة
 عليها االطالع يمكن (اقلكتروني الموق  وعنوان المدينة اسم متضمنة)

 ال المستشفى لزيارة حاجة هناك كان حال في للسكن مستشفى أقرب لمعرفة
 :التالي الرابط على اضغط .هللا قدر

 المتحدة المملكة في المستشفيات بأسماء قائمة 
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 5000الحد األقصى لتعويض تكاليف الحمل والوالدة£ 
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 على إضافية تكاليف دف  ذلك يتطلب فلن العالج، قكمال آخر أسنان طبيب إلى  المعالج الطبيب من المريض تحويل تم إذا
 .الحالي للطبيب بدفعها المريض قام والتي مجموعتك تكاليف

 فسيتحمل  ذلك، على المريض وافق و ( NHS)  الوطنية الصحة خدمة ضمن يعمل ال خاص أسنان طبيب إلى تحويلك تم إذا
 .الخاص الطبيب قبل من المطلوبة التكاليف باقضافة الحالي األسنان لطبيب المجموعة تكاليف دف  المريض

 
 العقل ضرس خل •
 ل سنان االشعاعية والصور اللثة في وعملية اللثة وعالج األسنان حشو•
 والمعدني البورسلين األسنان تاج تركيب تكاليف•
 والفكين الوجه تصيب التي واألورام الفكين وكسور المحشورة واألضراس األسنان خل •
 العيادات، أو للمستشفيات مباشرة الثقافية الملحقية طريق عن سيكون العالج أو الجراحية العمليات تكاليف سداد بأن علما  •

 .الملحقية تقره بالتكلفة وبيان طبي تقرير على بناء مالي ضمان إصدار وبعد
 عنها بدال   جسور وتركيب األسنان خل •

 
//:www.nhs.uk/Servicehttps-)يمكنك البحث عن عيادة أسنان عبر الرابط التالي 

3Search/Dentists/LocationSearch/ ) على حسب المدينة بعد إدخال الرمز
 .البريدي
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 وهللا الموفق
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