
 
   وزارة التربیة والتعلیم

 ………مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة 
 
 

 
 

 فى شأن االستفادة من نظام التأمین االختیارى 
 على الطلبة ضد الحوادث 

 
 

 -:الطلبة المستفیدون من ھذا النظام 
 

أمین یستفید من ھذا النظام جمیع الطلبة والطالبات الذین یسددون سنویا االشتراكات المقررة للت
 -:االختیارى على الطلبة ضد الحوادث وقدره خمسون قرشا فقط لجمیع المراحل وھم 

طالب المدارس الرسمیة بمراحل التعلیم األساسى ، الثانوى العام والفنى ، والمدارس الفنیة نظام الخمس   -
 .سنوات 

 .طالب المدارس الخاصة المجانیة والخاصة بمصروفات من مختلف المراحل والنوعیات  -
 .أطفال الحضانة الملحقین بمدارس التعلیم األساسى الرسمیة والخاصة  -

 . جمیعھا مع تمتعھم بكافة مزایا التأمین خاصةویعفى من سداد االشتراك طلبة مدارس التربیة ال
 
 .حاالت االستفادة من النظام : أوال 

 مبلغ التأمین المستحق الحالة
 

وفاة الطالب أو إصابتھ بعجز كلى مستدیم أو جزئى 
 .نتیجة لحادث مستدیم 

 -:متى توافرت الشروط التالیة 
 .أن یقع الحادث للطالب أثناء تواجده بالمدرسة  -
 .أثناء الرحالت أو المعسكرات الدراسیة  -
اط العلمـــــــــــ  ـى ــــ  ـبس  بب ممارس  ة أوج  ھ النش -

 .أو الریاضى 
خالل ذھ اب الطال ب إل ى المدرس ة أو إل ى مك ان              -

ھ دون توقـــــ  ـف ــــــــ  ممارس  ة النش  اط أو عودت
 .أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبیعى 

أثن  اء تأدی  ة الطال  ب لم  ران علم  ى أو عملـــــــ  ـى   -
أو تدریب خالل العطالت الرسمیة أو بع د انتھ اء      

 .العام الدراسى 
  -:وال یستحق التأمین 

 .إذا وقع الحادث نتیجة انتحار أو إصابة متعمدة  -
د انتھ   اء الع   ام  خ   الل العط   الت الرس   میة أو بع      -

 .الدراسى 

 
ستدیم فى حالة الوفاة أو اإلصابة بعجز كلى م •

یستحق الطلبة فى جمیع المراحل تأمینا قدره ستة 
 .آالف جنیھ 

ف  ى حال  ة اإلص  ابة بعج  ز جزئ  ى مس  تدیم وال  ذى     •
یح دده المجل  س الطب  ى المخ تص یس  تحق الطال  ب   
تأمین  ا یق  در عل  ى أس  اس نس  بة ھ  ذا العج  ز وف  ى     

 حدود القیمة السابقة 

 

 * شـــــــــادات إر



 -:حاالت یجوز فیھا االستفادة من النظام : ثانیا 
 

  المستحقالمبلغ الحالة
 
تدیم ــــــــ وفاة الطالب أو إصابتھ بعجز كلى مس-١

ة مع تخلف شرط من شروط أو  وفاتھ وفاة طبیعی
 .استحقاقھ للتأمین

 
 
 إصابة الطالب بأمراض ال یتوافر عالجھا –أ / ٢

یة ـــــــــــدات الصحة المدرســــــــبالمجان بوح
 .تشفیات الحكومیة سأو الم

 
 
 

از تعویضى ـــــــ احتیاج الطالب لتركیب جھ-  ب 
 . طرف صناعى أو

 
 
 
 
 

 
یجوز صرف أعانھ اجتماعیة السرة الطالب من  •

ذلك بعد تحرى الظروف وفائض حصیلة التأمین 
االجتماعیة بحیث ال تتجاوز قیمة االعانھ قیمة 

 .التأمین المقرر فى حالة الوفاة 
 
یجوز أن تساھم حصیلة التأمین فى نفقات العالج  •

بمبلغ ال یتجاوز نصف القیمة التى یقررھا 
القومسیون الطبى العام وبحد أقصى قدره نصف 
قیمة التأمین المقرر فى حالة العالج بالداخل 
وقیمة التأمین المقرر كلھ فى حالة العالج 

 .بالخارج 
یة تكون المساھمة فى تركیب األجھزة التعویض •

واألطراف الصناعیة حسب ظروف كل حالة 
ومالبساتھا وفى ضوء تقریر الجھة الطبیة 

 .المختصة 
  -:ملحوظة 

بموجب شیكات ) أ ، ب (   یتم الدفع فى الحالتین 
 .تصدر لصالح دور العالج أو التصنیع مباشرة 

 
 
ولى أمر الطالب / ظام التأمین االختیارى على الطلبة ضد الحوادث یحق لوالد تحقیقا لالستفادة من نو   

ذج طلب الحصول على الخدمة الذى یتفق ما ن أحدالمشترك فى ھذا النظام التقدم الدارة المدرسة الستیفاء
 -: وحالتھ والمتمثلة فى 

 .المدارسنموذج طلب صرف تأمین الحوادث لطلبة وطالبات  -
 . إعانة اجتماعیة للطلبة من فائض التأمین ضد الحوادث ل على الحصونموذج طلب -
نموذج طلب المساھمة فى نفقات العالج وتركیب األجھزة التعویضیة واألطراف الصناعیة للطلبة  -

 .المنتفعین بنظام التأمین ضد الحوادث 
 
 
 یة والمدارس التابعة لھا  بمدیریات التربیة والتعلیم بالمحافظات وإداراتھا التعلیمت تعلنرشاداھذه اإل* 

 
 

 
 
 

 


