
2 التحقق من الربيد اإللكرتوين
 قم مبراجعة الربيد اإللكرتوين الذي قدمته عند إنشاء حسابك يف الخطوة ١ .

 ستتلقى رسالة إلكرتونية من مكتب القبول الدويل بالجامعة. اتبع التعليامت يف
.الربيد اإللكرتوين لتأكيد عنوان بريدك اإللكرتوين

ERLI - Embry-Riddle Language Institute
إجراءات التقديم

1  إنشاء حساب
الخاص بك من هنا ERLI أنشئ حساب

3
 تسجيل الدخول

ERLI تسجيل الدخول لبدء التقديم من هنا

4  بلط موسر عفدو بلطلا لامكإ
ميدقتلا

 دوت يذلا يساردلا لصفلا رتخا .ديدج بلط ميدقت أدبا
 بجأ مث كباسح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم هيف قاحتلإلا

*رمحألا نوللاب ةملعملاو ةبولطملا ةلئسألا عيمج ىلع

 قرطلا ىدحإب يكيرمأ رالود $50 بلطلا موسر عفدب مق
:ةيلاتلا

(ينورتكلإ عقوم) .ةينامتئإ ةقاطب •
.ينورتكلإ ليوحت •

 Embry-Riddle Aeronautical University
 600 S Clyde Morris Blvd.
 Daytona Beach, FL 32114-3900
 ABA #: 121000248
 Account #: 2000036083549 
 Swift Code: WFBIUS6S
 For: Student name

 شيك مرصيف •

:يتم إرساله عىل العنوان الربيدي التايل
 Embry-Riddle Aeronautical University
 600 S Clyde Morris Blvd.
 Daytona Beach, FL 32114-3900

5
 ERNI  إعداد حساب 
سوف تتلقى رسالة بريد إلكرتوين تفيدك بإستالم طلب التقديم •
 لدفع الرسوم ERNIE استخدم حسابك يف املوقع الجامعي •

.الدراسية والرسوم األخرى
الخاص بك ERNIE قم بإعداد عنوان بريدك اإللكرتوين من حساب •

6 التقدم بطلب للحصول عىل 
 تفضل بزيارة موقع خدمات الطالب الدوليني عىل اإلنرتنت لطلب منوذج

I-20 األويل.

7  تفقد بريدك اإللكرتوين الجامعي 
ERAU

ERLI سوف تستلم رسالة تفيدك بالقبول يف الجامعة ملرحلة اللغة

8 دفع مقدم لرسوم حجز مقعد درايس 

 ادفع مبلغ 200 دوالر كرسم عربون لحجز مقعدك الدرايس بواسطة بطاقتك

:االئتامنية هنا

9
الخاص بك I-20 الحصول عىل منوذج

 (I-20) استخدم املوقع االلكرتوين التايل للبداية يف إجراءات شحن منوذج
.اىل العنوان الخاص بك يف بالدك

 و مستنداتك املالية وخطاب القبول من الربيد I-20 سوف تحتاج منوذج
 االلكرتوين الذي تلقيته ويفيدك بالقبول الجامعي، عندما تذهب إىل

.السفارة األمريكية يف بالدك للحصول عىل التأشرية

10  و تنفيذ قامئة ERNI الدخول إىل حساب
املهام

 يسمح لك بالوصول إىل املدفوعات املالية, الجدول ERNI حسابك يف
 و معلومات Canvas الدرايس , الربيد اإللكرتوين الجامعي و بوابة

SEVIS.  
 عندما يصبح حسابك جاهزا سرتى قامئة املتطلبات , تأكد من أن تُكمل

 .جميع املهام املطلوبة

11
SEVIS دفع رسوم 

SEVIS ادفع ($200 دوالر) قيمة رسوم

12 الحصول عىل التأشرية
 

 الخاص بك، قم بحجز موعد مع القنصلية I-20 عندما تستلم منوذج
 األمريكية يف بلدك للحصول عىل التأشرية. خذ نسخة من خطاب القبول

 I-20 الجامعي املرسل اىل الربيد اإللكرتوين الخاص بك و االصل من منوذج
.الخاص بك و مستنداتك املالية

13
التأمني الصحي

 سوف يتم دفع رسوم التأمني الصحي تلقائياً إال يف حال كان لديك تأمني صحي و يطابق الرشوط و

.الطلبات

 إذا كان لديك تأمني صحي خاص بك واستوىف املعايري التالية، ميكنك إرسال معلومات سياسة

 للمراجعة. من أجل املوافقة عىل التنازل، يجب أن تقوم FICZEN@erau.edu التأمني الصحي إىل

:سياسة التأمني الصحي الخاص بك مبا ييل

.أ. رقم مجاين لرشكة التأمني يف الواليات املتحدة األمريكية

 ب. التغطية التي يقدمها التأمني الخاص بك لألمراض واإلصابات واإلخالء الطبي والعودة بالجثة

 .إىل وطنك

.ج. تغطية تأمني صحي بحد أدىن 100,000 دوالر أمرييك و بحد أعىل 200,000 دوالر أمرييك

.د. قّدم املوقع اإللكرتوين الخاص برشكة التأمني

14 دفع الرسوم الدراسية
 حينام يتم إستالم املبلغ املدفوع $200 الخاصة برسوم حجز املقعد سوف

 تصبح مسجالً يف الحصص الدراسية بشكل مؤقت لتمكن الجامعة من إنشاء
 فاتورة بالتكاليف الدراسية. املبلغ املطلوب يف الفاتورة سيتضمن الرسوم
 الدراسية , و رسوم التأمني الصحي (كام تم توضيحه يف الفقرة 13) . كل

 ”student center“ الخاص بك  يف ERNI هذا سوف يظهر لديك يف حساب
 .”student account“ تحت

 يجب أن تدفع املبلغ املستحق عليك قبل بدء الدراسة بـ 15 يوما.ميكنك
.الدفع عن طريق البطاقة اإلئتامنية أو التحويل اإللكرتوين أو الشيك املرصيف

:كام ميكنك أيضا أن تضع خطة للدفع باتباعك للخطوات التالية
 من CAMPUS SOLUTION STUDENT CENTER عن طريق

.الرئيسية ERNI صفحة
.MY STUDENT ACCOUNT أنقر عىل ,  FINANCE تحت •
.ACCESS ACCOUNT أنقر عىل •
.PAYMENT PLANS – ENROLL NOW أخريا , أنقر عىل •

 حني تنخرط يف الخطة يجب عليك دفع $50 رسوم إىل جانب أول دفعة
.مالية

@sfsيف حال أنك احتجت إىل أي مساعدة تواصل مع مكتب املرشف عىل
erau.edu  أو اتصل عىل 0013862266280 التخاذ أي إجراءات أخرى 

.لعملية الدفع

15 تقديم النموذج طبي

 يجب عليك إكامل النموذج التايل إلثبات أنك تلقيت جميع اللقاحات
 املطلوبة. أكمل النموذج الطبي املوجود هنا. أرسل النموذج بعد إكامل إىل

.dbhealth@erau.edu عنوان الربيد اإللكرتوين

.إذا كان لديك سجالت طبية سابقة، يجب أن ترتجم إىل اللغة اإلنجليزية

 إذا كنت تفتقد بعض التطعيامت أو ال تستطيع إثبات التحصينات ، ميكنك
 الحصول عىل تلك اللقاحات يف بلدك قبل مغادرتك أو يف الواليات املتحدة،

.بعد وصولك إىل الجامعة

16
 دفع رسوم حجز السكن الجامعي

 إذا كنت ستعيش يف الحرم الجامعي، يجب عليك دفع وديعة لحجز السكن
:من هنا

17  ”Meal Plan“ رشاء خطة غذائية
ميكنك الحصول عىل معلومات بخصوص الخطة الغذاية من هنا

 اإذا كنت ترغب يف رشاء خطة غذائية , اخرت أحد الخيارات من رابط الصفحة
 السابق (خيارات الخطط الغذائية) ثم إتصل عىل 0013862267927  . أخرب

 الشخص الذي سريد عليك بأنك ترغب بالتسجيل يف أحد الخطط الغذائية.
 و الخطة التي ترغب ( Student ID ) سوف تحتاج لتقديم رقمك الجامعية

 .بها

18  إختبار تحديد املستوى
 يجب الحضور للجامعة يف وقت االختبار املحدد سابقاً. من فضلك راجع

ERLI جدول تقويم التواريخ واألوقات املحددة الخاص مبعهد

ERLI إنشاء حساب

 أدفع هنا

SEVIS موقع

 معلومات رسوم السكن

التقويم

ERNIE إنشاء حساب

I-20 طلب

I-20 موقع

ةيئاذغلا ططخلا تارايخ

 معلومات املستند الطبي

!أنت جاهز
!تهانينا
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