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تعـــــليمــــــات  التأمين الطبي لطلبة الجامعة األردنية

املادة )1(: تسمــى هذه التعليامت » تعليمــات التأمني الطبي لطلبة الجامعــة األردنيــة« ويعمــل بها اعتباراً من بــداية العــام 

الجامعي 2005/2006.

املادة )2(: يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املخصصة لها فيام ييل إال إذا دلت القرينة عىل غري ذلك.

 الجامعـــة : الجامعة األردنية.

 املستشفى: مستشفى الجامعة األردنية.

 املشرتكون: جميع طلبة الجامعة املسجلني لنيل أية درجة  أو شهادة علمية.

 الطالب املسجل : هو الطالب الذي سّجل ودفع الرسوم الجامعية.

 رسم االشرتاك: رسم االشرتاك املقرر للتأمني الطبي للطلبة.

 الفصل الدرايس: هو الفصل الدرايس األول أو الفصل الثاين أو الفصل الصيفي.

املادة )3(:أ- االشرتاك يف التأمني الطبي إجباري لجميع طلبة الجامعة املسجلني فيها لنيل أي درجة أو شهادة علمية.

ب-)2( اســتثناء مــام ورد يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة يســمح ملــن يرغــب مــن الطلبــة غــري املســجلني يف الفصــل الصيفــي باالشــرتاك بالتأمــني 

الطبــي رشيطــة أن يدفــع الطالــب )رســم االشــرتاك( خــال فــرتة التســجيل عــىل مــواد الفصــل الصيفــي الــذي يرغــب يف االشــرتاك بالتأمــني فيــه.

ــوم  ــة الي ــى نهاي ــدرايس وحت ــوم األول للفصــل ال ــاراً مــن الي ــة ورســم االشــرتاك اعتب  ج- يــري مفعــول التأمــني ملــن ســّدد الرســوم الجامعي

ــه. ــذي يلي ــدرايس ال الســابق للفصــل ال

املــادة )4(: أ- يدفــع الطالــب رســم االشــرتاك املقــرر مــع الرســوم الجامعيــة وال يجــوز اســرتداد هــذا الرســم وال يعفــى أي طالــب منــه مهــام 

كانــت األســباب.

ب- يدفع الطالب مبلغ دينار واحد بدل تصديق كل تقرير طبي صادر عن جهة خارج الجامعة.
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املادة )5(: تشمل املعالجة وفق أحكام هذه التعليامت ما ييل:

 أ- املعالجة يف عيادة الطلبة ضمن اإلمكانات املتوافرة فيها مبا فيها معالجة األسنان.

 ب- الخدمــات املتوافــرة يف املستشــفى مــن عيــادات خارجيــة وإقامــة يف املستشــفى أو عمليــات جراحيــة والعمليــات الجراحيــة الســنية ومعالجــة 

القنــوات القلبيــة وفحــوص شــعاعيه ومخربيــه وأدويــة وضمــن اإلمكانــات املتوافــرة فيــه فقــط.

املادة )6(: أ( ال يشمل التأمني الطبي للطلبة ما ييل:

 1- الحوادث القضائية إال إذا كان املسبب مجهوالً ويف هذه الحالة يعرض املوضوع عىل الرئيس للبت فيه.

 2- املعالجة التجميلية باستثناء ما ينتج منها عن األمراض والحوادث والحروق.

 3- األطراف االصطناعية إال إذا كانت ناتجة عن حادث أثناء تسجيل الطالب.

 4- معالجة العقم وموانع الحمل واإلخصاب خارج الرحم.

 5- رعاية الحامل قبل وبعد الوالدة والتوليد.

 6- تقويم األسنان وزراعتها.

)AIDS( 7 - متازمة العوز املناعي املكتسب 

-8 زراعة األعضاء.

 9 - أجهزة السمع والنظارات الطبية والعدسات الطبية الخارجية بأنواعها واألجهزة الطبية املساعدة.

 10- عاج سوء االنكسار بالليزر أو الليزك.

 11 - اإلصابات والحوادث واألمراض الناتجة عن تناول الكحول واملخدرات ومحاوالت االنتحار.

 12- أدوية حب الشباب والصابون والشامبو والدهونات الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس ومعجون األسنان.

 13- املطاعيــم بأنواعهــا باســتثناء تلــك التــي يقــر مجلــس لعمــداء فيهــا خــاف ذلــك ب( اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة يشــمل 

التأمــني الطبــي مــا ينتــج عــن حــوادث يصــاب بهــا الطلبــة أثنــاء عملهــم يف املختــربات واملشــاغل واألعــامل امليدانيــة أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم دون 

إهــامل منهــم، عــىل أن تتــم املعالجــة يف املستشــفى.

املادة )7(: تتم املعاينة واملعالجة مبوجب البطاقة الجامعية السارية املفعول.

املادة )8(: يسمح للطلبة املوجودين يف محطة البحوث الزراعية يف الغور، باملعالجــــة يف املراكز الصحية التابعة لــوزارة 
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الصحــة، وذلــك يف األيــام واألوقــات التــي ال يوجــد فيهــا الطبيــب يف عيــادة الطلبــة يف املحطــة، ويغطــي التأمــني الطبــي نفقــات املعالجــة كاملــة 

مبوجــب إيصــاالت رســمية مــن املركــز الطبــي. ويف حالــة عــدم توافــر العاجــات الازمــة يف هــذه املراكــز يتــم رصفهــا مــن الصيدليــات الخاصــة ويف 

هــذه الحالــة يتحمــل التأمــني الطبــي أمثــان هــذه األدويــة، مقابــل إيصــاالت رســمية مــن تلــك الصيدليــات.

املادة )9(: أ ــ تتم مراجعة املستشفى عن طريق عيادة الطلبة يف الجامعة وبتحويل رسمي من الطبيب عىل النموذج املقرر 

مع بيان أسباب التحويل، ويعود الطالب إىل عيادة الطلبة بعد الوصول إىل التشخيص وتقرير نوع العاج للمتابعة.

ـــ يســتثنى مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة الحــوادث والحــاالت التــي تســتدعي اإلدخــال للمستشــفى أو العــاج  الفــوري يف قســم الطــوارئ      بـ 

يف املستشــفى أثنــاء العطــل وخــارج أوقــات الــدوام الرســمي.

   جـ- يقدم املستشفى يف نهاية كل شهر تكاليف معالجة الطلبة منظمة حسب النموذج املعتمد املرفق

املادة )10(: تكون اإلقامة يف املستشفى لجميع الطلبة املسجلني يف الدرجة الثالثة ويف حالة عدم توفر أرسّة يف الدرجـة 

الثالثة يتحمل املستشفى فرق التكاليف للدرجات األخرى.

املادة )11(: تكون املعالجة شخصية وال يجوز إعطاء البطاقة الجامعية ألي شخص آخر، وكل من ييسء استعامل البطاقة 

يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.

املادة )12(: يبت مجلس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.


