
 

الدارسين على نفقة وزارة في الواليات املتحدة العمانيين الى أعزائنا الطلبه 

 التعليم العالي والذين لديهم تأمين صحي عن طريق امللحقيه الثقافيه 

 

  07573A  بوليصه تأمين رقم   Cigna  من شركة الحاليالتأمين الصحي 

لطلبة الدراسات الجامعية  قامت امللحقية الثقافية بتوفير تأمين صحي موحد 

والدراسات العليا العمانيين فقط الدارسين واملبتعثين على نفقة وزارة التعليم 

 العالي 

ويجدد كل عام    2021اغسطس  31وحتى   2020سبتمير  1من  يبدأ التأمين

التأمين يقدم تغطية صحية ممتازه دون أن يدفع الطالب أي مبالغ تلقائيا 

شريطة ان يقوم الطالب   Co- Insurance ب وتسمى إضافية للعالج او للطبي

باستخدام أالطباء واملراكز الصحيه والتي تكون من ضمن شبكة التأمين اما اذا 

قام الطالب بزيارة طبيب او مركز صحي او مستشفى أو أي مقدم خدمة طبية  

آخر )مثل معامل الفحص و األشعة التشخيصية و العالج الطبيعي و خالفه(  

من قيمة الفاتوره  % 20ضمن شبكة التأمين فيتوجب عليه دفع ليس من 

العالجيه وتكون غير مسترده من قبل شركة التأمين وامللحقية لن تعوض 

 الطالب عن املبلغ لذا يرجى الحرص بإعتماد طبيب من ضمن شبكة التأمين .

هامــه   الصحية    ا: جدمالحظه  البطاقة  استخراج  االلكتروني بمجرد  املوقع  من 

وذلك بعدما يقوم الطالب بفتح حساب    الحالية   األكاديميةلشركة التأمين للسنه  

التأمين   شركة  الخدمات لدى  مكتب  على  الصحية  البطاقة  عرض  الرجاء 



تأمينكم من قبل امللحقية. ومن الضروري تعبئة اي   بالجامعة إلثبات  الصحية 

التأ  حمل  من  لإلعفاء  مطلوبة  بها مستندات  تدرس  التي  للجامعة  الصحي  مين 

عدم    Insurance Wavier ويسمى   ولضمان  لتأمينين  مبالغ  دفع  عدم  لضمان 

للفصل   Holdوجود   الطالب  تسجيل  يعيق  قد  مما  الطالب  حساب  على 

الطالب.      الدراس ي عاتق  على  ذلك  مسئولية  فصل وتقع  كل  هذا  عمل  ويجب 

 دراس ي . 

تأمين وعمل حساب لك وأستخراج بطاقة  يمكنك الدخول على موقع شركة ال

التأمين الصحي وايضا هناك فائده من الدخول على موقع شركة التأمين وهو 

 معرفة االطباء ومزودي الخدمه املعتمدين في منطقة سكن الطالب  

 

يرجى اتباع تعليمات الفيديو ادنا عن كيفية فتح الحساب وعن كيفية   

لتأمين الحصول على االطباء من ضمن شبكة ا  
 

a. Please click the video link: HOW TO FIND A DOCTOR 
b. CIGNA: HOW TO REGISTER VIDEO(ARABIC) 

 
 

 

 

 بخصوص استخدام غرفة الطوارئ : 

$ إذا  250مبلغ  سيكلف الطالب  إستخدام غرف الطوارئ لغير حاالت الطوارئ  

لم يلزم سرير املستشفى. لذا ننصح بمراجعة العيادة أو الطبيب أو مراكز  

https://sahouri.wistia.com/medias/ydtikfz6vv
https://sahouri.wistia.com/medias/pfxq09yru7


 قبل الذهاب لغرف   Urgent Care Centersالعناية العاجلة  
ً
في منطقتك أوال

ارئه جدا ال  للحاالت الط تخصص مراجعات غرف الطوارئ فقط  الطوارئ، إذ

سمح هللا. وامللحقية ال تعوض عن زيارة غرفة الطوارئ اذا لم تكن حاالت  

اضطراريه مثل / الحوادث التي ينقل بها الطالب لغرفة الطواري بسيارة 

االسعاف / الحاالت التي ال يستطيع املركز الصحي التعامل معها مثل الجروح  

ها من املركز الصحي لغرفة  التي بحاجة الى خياطة ويحول الطالب على اثري

يمكن للطالب التحدث بالصوت أو الفيديو وأذا كانت الحاله غير اضطرارية الطوارئ 

، و الذي عن طريقه يمكن  Cigna Wellbeingمع طبيب عن طريق تطبيق سجنا

الطبيب سيفيده إن كانت الحالة تستلزم الذهاب إلى  ساعة. 24التواصل مع طبيب 

 الطوارىء أو االنتظار حتى الصباح. غرفة 

  

  يرجى االطالع على املرفق للمزيد من املعلومات عن التطبيق.

 في الفيديو أدناه، يوجد شرح مفصل للطلبة عن كيفية إستخدام التطبيق. 

 

 TELEHEALTH ARABIC 

 

 

1. Do you know the difference between a Hospital Emergency Room and an 
Urgent Care Center? 

  

  URGENT CARE CENTER EMERGENCY ROOM 

https://sahouri.wistia.com/medias/suo9kz0xxc


AVERAGE 

VISIT TIME 

1 HOUR 4 ½ HOURS 

Co-pay $0 250$  
Where to 

go? 

Urgent care centers handle non-

life threatening situations, and 

many are staffed with doctors 

and nurses who have access to 

x-rays and labs onsite. 

Emergency rooms are meant fortrue 

medical emergencies and can 

handle trauma, x-rays, surgical 

procedures and other life 

threatening situations. 

What type 

of 

illness?   

• Flu and cold 

• Coughs and sore throat 

• High fevers 

• Vomiting, diarrhea, 

stomach pain 

• Cuts and severe scrapes 

• Broken bones 

• Minor injuries and burns 

  

• Allergic reactions to food, 

animal or bug bites 

• Broken bones 

• Chest pain 

• Continuous bleeding 

• Severe shortness of breath 

• Deep wounds 

• Weakness or pain in a leg or 

arm 

• Head injuries 

• Unconsciousness 

  

 

% من جيبه , هنا ننصح الطالب بإعتماد طبيب او مركز صحي من 20مساهمه 

ضمن شبكة التأمين لتالفي هذا االمر , ايضا ممكن لطبيب او ملركز صحي سواء  

داخل الجامعه او خارجها ان ال يقبل بطاقة التأمين الصحي الي سبب من  

جيه هنا بإمكان االسباب مما يتوجب على الطالب دفع كامل قيمة الفاتوره العال 

 من    الطالب استرجاع املبلغ من شركة التأمين

وفي هذه الحاله  ئة والذي سوف تجده على موقع امللحقيه الثقافيه خالل تعب

    الذي تكتبه على النموذجيتم ارسال شيك باملبلغ الى عنوان سكن الطالب 

 



 

 

In case you paid the medical cost for some reason How to file a 

claim:  

 

Fill the claim and  email to oman@sahouri.com with: 

1. Copy of the invoice/bill  

2. Copy of the receipts/proof of payment  

3. Insurance ID card 

4. Brief explanation 

5. Or contact 703-883-0500 or email 

oman@sahouri.com to assist you  

 

 

يمكن للطالب الرجوع للملحقيه بهذا االمر الخدمات التي ال يغطيها التأمين /  

 حيث كل حالة تأخذ على حدا 

 

 

.  

mailto:oman@sahouri.com
mailto:oman@sahouri.com


 

مالحظه : ال يوجد تأمين اسنان لكن بالتأمين الصحي  يمكن للطلبه التي تقل 

اعمارهم عن 19 عاما االستفاده من الحصول على عالج لالسنان لكن  

بتغطيه محدوده لذا على الطالب الذي لم يبلغ 19 عاما توقع حصوله على 

بطاقه لعالج االسنان على عنوان سكنه تختلف عن البطاقه الصحيه التي 

سوف يستخرجها من خالل موقع شركة التأمين ويمكنك التواصل مع  

امللحقيه والتحدث مع مسؤول قسم التأمين الصحي بامللحقيه ملزيد من 

 املعلومات  

 

مالحظه : قامت امللحقيه الثقافيه من خالل تجديد عقد التأمين الصحي - 

باستمرار حصول الطلبه على تغطيه لفحص النظر بمعدل مره واحده  

بالسنه باالضافه الى مبلغ 200 دوالر امريكي للنظارات الطبيه مع مراعاة  

 اختيار مزودي الخدمة من ضمن شبكة التأمين الصحي ) سيجنا(  

 

وجد من اجل راحة الطالب بالتمتع بصحه وعافيه تمكنه    مين الصحيان التأ 

: من اداء واجبه الوطني على اكمل وجه لذا ال تترددوا باالتصال مع   

 

Sahouri Insurance    صباحا   8.30  من الساعه  7038830500 هاتف

   oman@sahouri.comو ايميل امساءا  5.30وحتى الساعه 

Cigna insurance company 800.441.2668 ولخدمات الـــــــ 24 ساعه على  

mailto:oman@sahouri.com


الصحي والتعويضات   مسؤول قسم التأمينمراجعة االستاذ شمس الدين او 

. واضحةعن اي استفسارات او امور قد تجدونها غير املالية بامللحقية   

 

املميز الذي نفخر به دائما   األكاديميوالعافيه واالداء  بالصحةمع تمنياتنا لكم   

 

 مع تمنايتنا لكم بالصحه والعافيه  

 امللحق الثقافي  

 د. طالل بن محمد البلوش ي  

 

 
 


