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  تعليمات التأمين الطبي للطلبة
  في جامعة البلقاء التطبيقية 

  
تسمى هذه التعليمات تعليمات التأمين الطبي لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية، ويعمل بها اعتباراً من   ):1(المادة 

ويستفيد من التأمين الطبي الطالب المسجل في أي فصل دراسي بما فـي   كل عام دراسي، ايةبد
في العطلة بين الفصـلين   الصحيذلك الفصل الدراسي الصيفي ويستفيد الطلبة أيضاً من التامين 

  .بشرط أن يكون مسجالً في الفصل الذي يليه
  

  :التعريفات  ):2(المادة 
صصة حيثما وردت، إالّ إذا دلت القرينة على غير يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخ

  :ذلك

  .جامعة البلقاء التطبيقية  :الجامعــة
  .رئيس الجامعة  :الرئيــس
لجنة  التأمين الصحي التي يشكلها الرئيس حسب نظـام التـأمين الصـحي      :اللجنـــة

  .2003للموظفين لسنة 
المختبرات واألشعة المعتمـدة مـن   هي المستشفيات واألطباء والصيدليات و  :الجهة الطبية

  .الجامعة لمعالجة الطلبة 
  .، أو الكليات التابعة لها)المركز(أي عيادة طلبة في الجامعة   :عيادة الطلبة
  .جميع طلبة الجامعة المسجلين  :المشـتـرك

  
الحالة المرضية التي تستدعي اإلدخال الفـوري للمـريض ألي مستشـفى      :الحاالت الطارئة

  .لمعالجة الفورية إليقاف الخطر عن حياته او إلزالة هذا الخطر إلجراء ا
الفحص الطبي السـريري والمخبـري والشـعاعي    : الخدمة الطبية وتشمل   :المعالجة 

والمعالجة الفيزيائية والمعالجة اإلختصاصية والعمليات الجراحية واإلقامـة  
داخـل  في المستشفيات وأي معالجة أخرى تنص عليهـا هـذه التعليمـات    

  .المملكة
تعني االصابة الجسدية الطارئة غير قضائية حصلت للمشترك على أن تكون   : الحادث 

  .ناتجة بصورة غير مباشرة عن مسببات خارجية طارئة فقط 
    

  .التعليمات المالية النافذة في الجامعة ات للمشترك حسباالشتراك يتم تحديد رسوم  ):3(المادة 
من حيث الكشف الطبـي او  طلبة من جميع الخدمات الطبية المقدمة داخل عيادة الطلبة يستفيد ال  ):4(المادة 

األدوية او الفحوصات المخبرية المتوفرة في عيادة الجامعة على ان يتحمل الطالب مـا نسـبته   
  .من قيمة المعالجة %) 20(

وجـب نمـوذج معالجـة مـن     قيمة أي معالجة إال اذا كانت محولة بم الصحيال يشمل التأمين   ):5(المادة 
  .الجامعة باستثناء الحاالت الطارئة

 
في الكليات التي ال تتوفر فيها عيادة فيتم التحويل عن طريق شؤون الطلبة، وحسـب النمـوذج     ):6(المادة 

  .المعد لهذه الغاية
%) 80(والعالج في العيادة الخارجية بنسبة حاالت دخول المستشفى  الصحييغطى التأمين  -1  ):7(المادة 

 .وتكون اإلقامة درجة ثالثة فقط
 .مباشرة ألي جهة طبية بعد االنتهاء من المعالجة %) 20(يتم دفع نسبة التحمل  -2
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 تكاليف عشر جلسات للعالج الطبيعي كحد أقصـى للحالـة الواحـدة    الصحييغطي التأمين   ):8(المادة 
  .باستثناء االصابات الرياضية 

  
  :رياضيين وتشمل الطلبة بجميع المستويات كما يليإصابة الطلبة ال  ):9(المادة 

يستفيد الطلبة الرياضيون من جميع الخدمات المقدمة في عيادة الطلبة مجاناً من حيـث    .أ 
  .الكشف الطبي واألدوية أو الفحوصات المتوفرة في العيادة

معالجـة داخـل وخـارج    الخاص بإصابات الطلبة الرياضيين  الصحييغطي التأمين   .ب 
  .وتكون اإلقامة بالدرجة الثالثة فقط%). 100(بنسبة المستشفيات 

إلصابات الطلبة الرياضيين مسجالً فـي   الصحييشترط أن يكون المستفيد من التأمين   .ج 
 .الرياضية في الجامعة إحدى منتخبات األلعاب 

  
  :التاليةينتهي العمل بالتأمين الطبي للطلبة في الحاالت   ):10(المادة 

  .التخرج من الجامعة -1
  .الفصل من الجامعة ألي سبب من األسباب -2
، أو السماح ألشخاص آخرين باالستفادة منه، وفي هذه الحالة الصحيإساءة استخدام التأمين  -3

 .يحول الطالب إلى لجنة تأديب الطلبة
  

ـ  ) 6(مع مراعاة ما ورد في المادة   ):11(المادة  ب إتبـاع الخطـوات   عند حدوث أي مرض أو إصـابة يج
  :التالية
  .الكلية التابع لهاإذا حدث المرض أثناء الدوام الرسمي يجب مراجعة عيادة   .أ 
إذا حدث المرض أو اإلصابة خارج أوقات الدوام الرسمي يكتفى بإبراز بطاقة الطالب   .ب 

  .ونموذج المعالجةالجامعية 
ج جديـد إالّ بعـد   يقوم الطالب بإحضار النسخة الخاصة لشؤون الطلبة وال يسلم نموذ  .ج 

، وفي حال فقدان النموذج ألي سـبب كـان    من النموذج السابقالثانية إرجاع النسخة 
  .يدفع الطالب خمسة دنانير غرامة ليتمكن من الحصول على نموذج جديد 

  
  .ال تتحمل الجامعة أي معالجة خارج الجهات الطبية المعتمدة لدى الجامعة لمعالجة الطلبة   ):12(المادة 

  
 :االستثناءات   ):13(المادة 

من نظام التـأمين الصـحي   ) 19،18،17(أي حالة مرضية منصوص عليها في المادة  -1
 ) .83/2004(المدني رقم 

  .طب وجراحة الفم واألسنان، أو أية معالجة لها عالقة باألسنان -2




א�������� 

 

 
140  

اي اجراءات تشخيصية (وتشمل ،معالجة العقم ومضاعفاتهم  حاالت الحمل واإلجهاض -3  
ية معروفة الكتشاف اسباب العقم او المساعدة على االنجاب او خصوبة الحمـل ،  اوطب

امراض الطمث والتكيسات على المبيض ، منع الحمل بكافـة اشـكاله ، فحوصـات    
 .اكتشاف الحمل ، معالجة اضطرابا الهرمونات الجنسية وفحوصاتهم 

و مسبب معروف اال التي فيها طرف مباشر االحوادث القضائية االصابات الناتجة من  -4
 .اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول 

وترميمية غير وظيفية واالطراف الصناعية اال اذا كانت ناتجـة عـن   جراحة تجميلية  -5
 .حادث غير مستثنى من التأمين او حصل اثناءسارية مفعول التأمين 

اعدة الخارجية والمشدات بانواعها وجميع االجهزة المس) خارج المستشفى(لوازم طبية  -6
. 
مواد تجميلية ومعالجة حب الشباب ، سقوط الشعر ، الصلع ، النمش ، التغيرات فـي   -7

 .لون الجلد ، تخفيف الوزن بجميع انواعه وغسوالت الفم 
 .الفيتامينات واالمالح المعدنية اال في الحاالت المرضية التي ال يتم المعالجة اال بها  -8
، حاالت ادرا البول ، االمراض الجنسية ، الضعف الجنسي والمنشطات  ختان المولود -9

 .الجنسية 
 .االمراض السرطانية بعد االجراءات التشخيصية وكذلك غسيل الكلى  -10
 .تصحيح البصر بجميع انواعه وفحص النظر  -11
  

  
  

  

  

  

  
  


