تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة مؤتة /الجناح المدني
صادرة بمقتضى المادة ( )36من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة  2018وتعديالته
وبموجب قرار مجلس الجامعة رقم ( )2021/2020/10تاريخ 2021/2/22
المادة ( :)1تسمم م هذه التعلي ات "تعلي ات التأمين الصممممطل ل لام ةامعم م تمج ال اام ال ل "
ويع ل بها اعتاارا ً من تاريخ إقرارها.
المادة ( :)2يكون للكل ات والعاارات التاليم ال عا ل ال ط دة لها أد اه ،إل إذا دلت القريامممم عل غير
ذلك :
ال امعم:
الرئيس:
الل ام:
ال شترك:
الشتراك:
رسوم الشتراك:
العيادات وال ستش يات العامم:

ةامعم م تم
رئيس ال امعم.
ل ام التأمين الصطل التل يشكلها الرئيس.
ال الب ال س ل فل ال امعمم لايمل أي شمهادة أو درةم ماصوص
عليهما فل امام ماا الم رةمات العل يمم وال وريمم والشممممهمادات فل
ال امعم.
الشتراك فل التأمين الصطل فل ال امعم.
رسم الشتراك ال صلل ال قرر للتأمين المصطل ل لام ال امعم
العيادات وال راكز الصطيم وال ستمممش يات العامم التابعمممم لل هم
ال تعاق معها.

المادة (:)3
أ .الشمممتراك فل التأمين الصمممطل فل ال امعم إةااري ل يع ال لام ال سم م لين فيهممممممما لايل إح ى
ال رةات أو الشهادات وفق اام ماا ال م رةات العل يممم وال وريممم والشهادات فل ال امعم ،ول يُع
أي طالب من رسم الشتراك مه ا كا ت األسااب.
ب .يسمري م عول التأمين الصمطل عل ال شمترك فور تسم ي ه الرسموم ال امعيم لل صمل الذي سم ل في
ب ا فيها رسممم الشممتراك فل التأمين الصممطل إل هايم اليوم السممابق لل صممل الذي يلي حسممب التقويم
ال امعل ،ولغايم أخر يوم فل فصل التورج بالاسام لل الب الوريج.
ج .يعتار ال الب ال سمم ل فل بر امج ال راسممات العليا م ماا ً صممطيا ً فل ذلك ال صممل الذي ي فع في
رسوم است راريم التس يل.
المادة ( :)4الشتراك فل التأمين الصطل إةااري لل شتركين ال س لين لل واد خالل ال صل ال راسل
(األول أو الثا ل أو الصمي ل وي و لل الب الشمتراك فل التأمين الصمطل خالل فصمل التأةيل ،وفل
هذه الطالم يلتزم ب فع رسم الشتراك فقط عا إت ام إةراءات التأةيل.
الماادة ( :)5مع مراعماة ال مادة ( 9من همذه التعلي مات ،تشمممم مل ال عمال مم وفق أحكمام همذه التعلي مات مما
يلل:
أ .ال عال م فل مركز صطل ال امعم وفق اإلمكا ات ال توافرة في .
ب .الوم ممات ال ايمم التل تقم مهما ال راكز وال سممممتشمممم يمات العماممم التمابعمم لل همم ال تعماقم معهما،
وتشم م ل ال عايام ال ايم ،والع ليات ال راحيم ،وال طوص الشمممعاعيم ،وال واريم ،واإلقامم،
واألدويم ،وفق أحكام هذه التعلي ات.

ج .معال م األسماان مم ن اإلمكا ات ال توافرة فل مركز صمطل ال امعم وال سمتشم يات العامم
التابعم لل هم ال تعاق معها.
د .فل حال ع م توافر ال سمتشم يات وال راكز الصمطيم التابعم لل هم ال تعاق معها ،لل شمترك أن
يراةع ال سممممتشمممم يات وال راكز الصممممطيم التابعم للو مات ال ايم ال لكيم ،عل أن تتط ل
ال امعم كامل الا قات ،شري م أن تكون الطالم عالةيم مش ولم بهذه التعلي ات.
المادة (:)6
أ .تتم مراةعم ال سمتشم يات العامم التل تشم لها هذه التعلي ات بتطويل من مركز صمطل ال امعم
أثااء ال وام الرس ل.
ب .عل الرغم م ما ةماء فل ال قرة (أ من همذه ال مادة ي و مراةعمم العيمادات وال سممممتشمممم يمات
العمامم التل تشمممم لهما هذه التعلي ات والتابعم لل هم ال تعاق معها خالل الع ل وخارج أوقات
الم وام الرسمممم ل لل مامعمم ،أو إذا كما مت الطمالمم طمارئمم أو تت لمب العالج ال اماشممممر ولم يكن
ال شترك داخل ال امعم أثااء ال وام الرس ل.
المادة ( :)7ت فع ال امعم قي م الوصمم ات ال ايم ال صممروفم لل شممترك من العيادات وال سممتشمم يات
العماممم التمابعمم لل همم ال تعماقم معهما إذا لم تكن متوافرة بعم خت هما ( بعم م توفر العالج من قامل
ال سمتشم ويتم عرممها عل الل ام بع تصم يقها من مركز صمطل ال امعم ،شمري م أن تكون الطالم
عالةيم وليست من م ن الستثااءات الواردة فل ال ادة ( 9من هذه التعلي ات.
الماادة ( :)8تكون القماممم فل ال سممممتشمممم يمات العماممم التمابعمم لل همم ال تعماقم معهما فل الم رةمم الثمالثمم،
ويتط ل ال شترك الا قات الزائ ة ال ترتام عل اختياره ل رةم أعل .
المادة (:)9
أ .ل يش ل التأمين الصطل لل لام ما يلل:
 .1ال راحم الت يليم غير العالةيم.
 .2الطوادث القضمائيم التل لها مسماب وحوادث السمير والت هور وما ياتج عاها من عالةات
ومراةعات.
 .3التقويم والزراعم والتركيب والتلايس لألساان.
 .4ال تطار أوإيذاء الا س التع ي أو مطاولم ذلك سمواء أكان ال شمترك صمطيا العقل أم لم
يكن.
 .5معمال مم إدممان الكطول أو ال وم رات وال ثرات العقليمم األخرى وكمل مما ياتج عاهما من
حوادث أو إصابات.
 .6راعم األعضاء وتركيب األطراف الصااعيم.
 .7معال م العقم وموا ع الط ل ورعايم الطامل قال وبع الولدة والتولي .
 .8أةهمممممزة المممممسم ع والااارات ال ايم والع سمات ال ايم الالصمقم الواصمم بقصمر الاار
وعالج سوء ال كسار بالليزر أو الليزك.
 .9حب الشمممااب والكري ات الت يليم والشممماماو وال هو ات الواصمممم بالوقايم من أشمممعم
الش س ومع ون األساان.
 .10الهرمو ات وال اعيم بأ واعها.
ب .يسمتثا من أحكام ال قرة (أ من هذه ال ادة ما ياتج عن حوادث يصماب بها ال الب ال شمترك
أثااء تكلي بع ل من قال ال امعم أو م ارسمممت ألي شممماط طالبل تاا ال امعم ،أو أثااء
ع ل ال الب فل ال وتارات واألع ال ال ي ا يم دون إه ال أو قص ما .

المادة ( :)10ل يعالج ال شممممترك خارج األردن إل إذا تعذر عالة داخل الردن باا ًء عل تاسمممميب
الل ام ال ايم العليا ال وتصممم والتل يشممكلها الرئيس لهذه الغايم وبقرار من م لس الع اء ،وفل هذه
الطالم تط د ال امعم الط األعل لقي م مساه تها فل هذا العالج .
المادة (:)11
أ .تكون ال عال م شمموصمميم ول ي و إع اء الهويم ال امعيم ألي شممول أخر لالسممت ادة ماها
فل العالج ،وكل من يسملء اسمتع الها يعرن سم لل سم وليم القا و يم ويطول إل ال لس
التأديال.
ب.
-1
-2
-3

ي ق ال شترك حق فل الست ادة من التأمين الصطل فل الطالت التاليم:
فصل من ال امعم ألي ساب من األسااب.
إذا فق مقع ه فل ال امعم.
إذا كان م ةالً ل راست وغير مس د لرسوم الشتراك فل التأمين الصطل.

ج .تقوم ع ادة شم ون ال لام وبالتاسميق مع وح ة القاول والتسم يل بتزوي ال هات ال عايم فصمليا ً
بأسم اء ال لام الوري ين وال صمولين وال ةلين (غير ال سم دين لرسمم الشمتراك فل التأمين
الصطل لع م ش ولهم بالتأمين.
المادة ( :)12أحكام عامم.
أ .فل حال ع م توفر العالج فل مركز صمطل ال امعم أو صمي ليات ال سمتشم يات العامم التابعم
لل هم ال تعاق معها يقوم ال الب (ال شترك باآلتل:
 -1ختم وص م العالج من قال صي لم ال ستش لايان ع م توفر العالج أو الا يل عا .
 -2تق يم الوصم م م إل الصمممي ل ل فل مركز صمممطل ال امعم لوت ها بع م توفر العالج أو
ب يل .
 -3تتم ال صمممادقم عل الوصممم م من قال م ير مركز صمممطل ال امعم أو من ي ومممم فل
ال ركز.
 -4يقوم ال شترك بشراء العالج من الق اع الواص.
 -5يقوم ال شممممترك بتقم يم ال ماتورة مرفق معهما الوصمممم مم وكرتو م العالج إل ل امم التمأمين
الصمطل لل لام ،ومن ثم ترسمل ال واتير ال عت ة من قال الل ام إل وح ة الشم ون ال اليم
بكشوف رس يم ليتم صرفها حسب األصول.
ب .تتط ل ال امعم مالغ ( 30دياارا ً فقط من ث ن العالج الا سل للوص م الواح ة كل شهر.
المادة ( :)13لل امعم فل حال تط لت أيم قات لعالج وتغ يم أي مشمترك بسماب حادث قضمائل أن
تطمل مطمل ال شممممترك فل م مالامم ال سمممم ول عن الطمادث بالتعوي فل ح ود ما تط لتم ال امعم من
قات معال م ،وعل ع ادة شم ون ال لام مسم وليم متابعم تا يذ ما تق م بالتاسمميق مع دائرة الشم ون
القا و يم.
المادة ( :)14يات م لس الع اء باا ًء عل تاسممميب ل ام التأمين الصمممطل فل الطالت التل لم يُال
عليها فل هذه التعلي ات.
الماادة ( :)15تلغل همذه التعلي مات أيمم تعلي مات أو قرارات سممممابقمم تتعلق بمالتمأمين الصممممطل لل لامم
ال يين فل ةامعم م تم.

