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 تعليمات التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية
 2017لسنة 

 2016( لسنة 159( من نظام التأمين الصحي رقم)11الصادرة بمقتضى المادة) 
 2003( لسنة 176المعدل لنظام التامين الصحي رقم )

 
 (:1المادة )

)تعليمات التأمين الصحي للموظفين الصادرة بموجب نظام التأمين الصحي  تسمى هذه التعليمات
بموجب وذلك  1/1/2017تاريخ ، ويعمل بها اعتبارا من (2003 ( لسنة176رقم )

 .22/11/2016( تاريخ 7/2016/2017قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم )

 
 -(: التعريفات:2المادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إال إذا 
 :دلت القرينة على غير ذلك

 .جامعة البلقاء التطبيقية :  الجامعة
 رئيس الجامعة. :  الرئيس

 .ي التي يشكلها الرئيس حسب النظاملجنة التأمين الصح:    اللجنة
 هي المستشفيات، واألطباء، والصيدليات، والمختبرات، واألشعة المعتمدة.: الجهة الطبية

نظام التامين الصحي رقم  العامل في الجامعة المشترك في التامين الصحي وفقا ألحكام المشترك: 
 .وتعديالته، 2003لسنة  (176)

 المنتفع:
 بتأمين صحي أخر. ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمولزوج، أو زوجة المشترك،  -
األوالد الذذذين لذذم يكملذذوا سذذن الثامنذذة عشذذرة، أو الذذذين يتلقذذون دراسذذتهم فذذي الم سسذذات  -

 .والعشرين أيهما أسبق التعليمية حتى إكمال الدراسة، أو إكمال سن الخامسة

 .البنات العازبات غير العامالت -
 اإلصابة:

تعني إصابة جسدية طارئة غير قضائية حصلت للمشترك، أو ألي منتفذ  يشذمله التذأمين، علذى أن 
 تكون ناتجة بصورة مباشرة عن مسببات خارجية طارئة فقط.

 المعالجة:

 ،والشذذعاعي، والمعالجذذة الفيزيائيذذة والمخبذذري، : الفحذذا الطبذذي السذريري،طبية،وتشذذملالخدمذة ال
، وأي والمعالجة االختصاصية، والعمليات الجراحية، والوالدة الطبيعية، واإلقامذة فذي المستشذفيات

 .ليها هذه التعليمات داخل المملكةمعالجة أخرى تنا ع
 :نفقات المعالجة

أو  أخرى تنا عليها هذه التعليماتوأي نفقات  نفقات الخدمات الطبية األساسية والمعالجة الطبية،
 .القرارات الصادرة بمقتضاها

 خدمات المستشفى:

 تعني أي خدمات طبية تقدمها المستشفيات المعتمدة، المشمولة بالتأمين.

 التسعيرة:

التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة، أو نقابذة األطبذاء، باإلضذافة إلذى نسذبة الخصذم التذي تحصذل 
 عليها الجامعة.

 فية:الكش

أجور األطباء داخل العيادة المعتمذدة لذدى الجامعذة علذى أن ال تتجذاوز الحذد األدنذى لتسذعيرة نقابذة 
 .2008األطباء لسنة 
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 المعالجة خارج المستشفى:

ويقصد بها المعالجة في العيادات الخارجية للمستشفيات، أو العيادات الخاصة المعتمدة، التي تشمل 
 ية، وتكاليف المختبرات، واألشعة لنفس حالة المرض أو العجز.كشفية الطبيب، وأسعار األدو

 1 ذوي اإلختصاصات الطبية :
 تعني طب بشري / طب أسنان / دكتور صيدلة / صيدلي/ ممرض.و

 

 

 (: االشتراك في التأمين الصحي:3المادة)
تيذذذار الدرجذذذة )للمشذذذترك يكذذذون التذذذأمين الصذذذحي اختياريذذذا سذذذواء بالنسذذذبة لالشذذذتراك، أو اخ -أ

 (.والمنتفعين
لذم  في حال رغبة الموظف إشراك أبناءه في التأمين الصحي يشترط إشراك جمي  األبنذاء مذا  -ب

 يكن هناك استثناء حسب ما ورد سابقا.

 :إدخال الفئات التالية في التأمينيسمح ب -ج
ة والوالذذدين وضذذمن المسذذتخدم بذذاألجرة اليوميذذة وزوجتذذه وأوالده دون سذذن الثامنذذة عشذذر -1

 :التاليةالشروط 
 .كون تأمينهم بالدرجة الثالثة فقطي -

مهمذا بلتذت ال يحق لهم االستمرار في التأمين بعد انتهذاء الخدمذة ألي سذبب مذن األسذباب  -
 .مدة خدمتهم بهذه الصفة

جهذة مماثلذة وحسذب  العاملين علذى حسذاب مشذاري  البحذوع العلميذة، أو األمانذات، أو أي -2
 :الشروط التالية

يحذذق للعامذذل علذذى حسذذاب مشذذاري  البحذذوع العلميذذة ، أو األمانذذات، أو أي جهذذة مماثلذذة،  -
والمشترك في التأمين الصحي تأمين الزوجة واألبناء والوالدين وزوج المشتركة شريطة أن 

 بمقدار الضعف للمشترك وللمنتفعين.تكون رسوم االشتراك في التأمين الصحي 

مين بعد انتهذاء الخدمذة ألي سذبب مذن األسذباب مهمذا بلتذت ال يحق لهم االستمرار في التأ -
 .ذه الصفةمدة خدمتهم به

 أو الثالثة. أو الثانية، يكون تأمينهم بالدرجة األولى، -

سذذه( قيمذذة المسذذاهمة الشذذهرية )أو المشذذترك نف تتحمذذل الجهذذات التذذي تتذذولى دفذذ  رواتذذبهم -
 .مقدما

 سنوي.االشتراك في التأمين الصحي  -د

نون األول مذن العذام كذا (31)يبدأ االنتفاع من التأمين الصحي في بداية كل عذام وينتهذي بتذاريخ  -ه
 .نفسه

إلى نهاية شهر تشرين  في أول تشرين ثاني من كل عامطلبات االشتراك بالتأمين الصحي  تقدم -و
في حال عدم تقديم طلب اشتراك جديد للمشتركين سابقا يجدد لنفس المشذترك و،ثاني من كل عام، 

 والمنتفعين وبنفس الدرجة تلقائيا وال ينظر بعد ذلك في: 
 طلبات تبديل االشتراك من درجة إلى درجة أخرى.   -1
 طلبات إلتاء االشتراك.   -2

 طلبات االشتراك إال في الحاالت التالية:   -3
 ديدة.الج التعيينات -
 الموفد الذي يعود من بعثته ويباشر عمله في الجامعة. -
 الزواج الجديد. -
 المواليد الجدد.  -
التفذذرا العلمذذي أو يباشذذرون عملهذذم بعذذد انقضذذاء إجذذازة أعضذذاء هيئذذة التذذدريس الذذذين  -

 اإلجازات بدون راتب. 

                                                 
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020( أُضيفت بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) 1
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 بدون راتب. الموظفون الذين يباشرون عملهم بعد انقضاء إجازة -
 الدرجة عند تحويل الموظف من مياومة إلى عقد. تحويل -

وفي كل هذه الحاالت يدف  المشترك بدل االشذتراك اعتبذارا مذن تذاريخ اشذتراكه بالتذأمين الصذحي 
ويتم االشتراك خالل شهر واحد من تذاريخ التعيذين أو عذودة الموفذد أو الذزواج أو الذوالدة الجديذدة 

 .1وتناسب من المدة المتبقيةبنسبة على أن يستفيد من السقف السنوي 
( 3يجوز للجنة النظر في حاالت اشتراك جديذدة للمشذترك والمنتفعذين غيذر الذواردة فذي البنذد ) -ز

من الفقرة )و( من هذه المادة على ان يتم تسديد رسوم االشذتراك مذن بدايذة العذام ويكذون اشذتراكة 
من المدة د من السقف بنسبة وتناسب ساري المفعول اعتبارا من موافقة اللجنة على إشراكه ويستفي

 المتبقية من العام.
 

 (: انتهاء التأمين الصحي:4المادة )
وتطبذق  في الحذاالت التاليذة "(4باستثناء ما ورد في المادة )"مين الصحي تلقائيا أينتهي مفعول الت

 (6/2016/2017)مين الصحي الصادرة بموجذب قذرار مجلذس الجامعذة رقذم من تاريخ هيكلة التأ
  : 31/10/20162تاريخ 

 
 في حالة استقالة المشترك، أو إنهاء خدماته. -1
 .و المنتف في حالة وفاة المشترك، أ -2

ما لم يكذن لذه حذق االسذتمرار بالتذأمين بموجذب  انتهاء خدمة المشترك ألي سبب من األسباب -3
 .هذه التعليمات

معه، أو تقديم بيانات غير ي شكل من األشكال من قبل المشترك، أو المنتفعين لتأمين بأاإساءة  -4
وفي هذه الحالة يجب استيفاء كامل األقساط، ويتحمذل المشذترك جميذ  المسذ وليات  ،صحيحة
 . 3ة واإلدارية وقيمة العالجالقانوني

، وتق  على المشترك مس ولية اإلبالا عن لتأمين الواردة في بند التعريفاتزوال أحد شروط ا -5
طائلذة المسذ ولية القانونيذة والماليذة وتحملذه كامذل  زوال أي شرط من شروط التذأمين وتحذت

 . 4مهما كان مصدرها أو سببهانفقات المعالجة 
 ، ويطلذذب مذذن الموظذذف عمذذل بذذراءة ذمذذةهذذذه الحذذاالت يوقذذف التذذأمين الصذذحي وفذذي جميذذ  -6

  وبضمان:
 كفالة موظف على كادر الجامعة. -أ

مبالغ المالية سديد جمي  الأو تقديم كفالة عدلية من الجهات الرسمية تتضمن التزامه بت  -ب
وتكذون قيمذذة الكفالذة مسذذاوية لقيمذة سذذقف المستشذذفى  مين الصذذحيالمسذتحقة عليذذه للتذأ

مين الصذحي لجامعذة البلقذاء التطبيقيذة ومصذدقة مذن قبذل للمشترك وباسم التذأ بالدرجة
 .كاتب العدل ومعفاة من الرسوم حسب األصول

 .تقاعدي لم سسة الضمان االجتماعيالراتب ال -ج
 

 (: استمرارية التأمين:5المادة )
يحق ألي من الفئات التالية االشتراك في التأمين الصحي علذى أن يذدف  بذدل االشذتراك السذنوي  -أ

 :تهاء التأمين الصحي وبدفعه واحدةمقدما وقبل شهر من تاريخ ان

فذي المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة ألسذباب صذحية وفقذا للتشذريعات المعمذول بهذا  -1
تقذل مذدة اشذتراكه فذي التذأمين الصذحي عذن خمذس  الجامعة، ولزوجه وأوالده شريطة أن ال

 .سنوات

                                                 
 . 14/10/2020( تاريخ 1/2020/2021هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء الجامعية رقم ) (1
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم )هذه المادة بعد تعديلها  اصبحت هكذا (  2
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) (مضاعفة)( تم إلغاء كلمة  3
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) (مضاعفة)( تم إلغاء كلمة  4
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المشذذترك الذذذي انتهذذت خدمتذذذه بسذذبب إكمالذذه السذذن القانونيذذذة التذذي تذذنا عليهذذا األنظمذذذة  -2
تقذل مذدة اشذتراكه فذي  والتعليمات المعمول بها فذي الجامعذة ولزوجذه وأوالده شذريطة أن ال

 .ن عشر سنواتالتأمين الصحي ع

أو فقده للوظيفة المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي  -3
عشرة  خمس تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن ، شريطة أن الولزوجه وألوالده

 .سنة متصلة

 .وجة المشترك المتوفى ما لم تتزوجز -4

 لهم سن الثامنة عشرة.أوالد المشترك المتوفى إلى حين إكما -5
تحسب اإلجازة بدون راتب، وإجازة التفرا العلمي، واإلعارة التي يحصل عليها العاملون في  -ب

شذذريطة  ( مذذن الفقذذرة )أ( مذذن هذذذه المذذادة3الجامعذذة مذذن الخدمذذة المتصذذلة المشذذار إليهذذا فذذي البنذذد )
 .يه خالل تلك المدةات المترتبة علمين الصحي ودفعه االلتزامالتزامه باالشتراك في التأ

 : ستمرار في التأمين داخل المملكةيجوز للفئات التالية من المشتركين ومنتفعيهم اال -ج

 . ع الذي يقضي إجازة التفرا العلميعضو هيئة التدريس والباح -1

عضو هيئة التدريس والباحع والموظف المجاز بدون راتب أو المعار إذا كان يقضي  -2
 .اإلجازة أو اإلعارة داخل األردن هذه

 

 (: إثبات عمر المشترك أو المنتفع:6المادة )
 يعتمد دفتر العائلة لتحديد العمر بالنسبة لألردنيين وجواز السفر لتير األردنيين.

 

 (: المراجعات لنفس المرض:7المادة )
الطبيذب وعند نفذس ساعة األولى لنفس المرض ( 48) المراجعات لنفس المرض خالل ال -

 تكون مجانية. أو المركز الطبي
 تكون نصف الكشفية.المركز الطبي  المراجعة خالل عشرة أيام عند نفس الطبيب أو -
ب على نتائج الفحوصات المخبرية، وصذور األشذعة تكذون جل إطالع الطبيأالمراجعة من  -

 مجانية.
 

 اإلجراءات الطبية وصرف المطالبات: (:8المادة )
لتذذي لذذم يذذرد ذكرهذذا فذذي أحذذد التخصصذذات تقذذاس بمثيالتهذذا فذذي التخصصذذات اإلجذذراءات الطبيذذة ا

 لطبية الصادرة عن نقابة األطباء ما لم تكن مستثناة.األخرى كما وردت في الئحة األجور ا

 

 1 (: العقوبات:9المادة )
وتطبذذق مذذن تذذاريخ هيكلذذة التذذأمين الصذذحي الصذذادرة بموجذذب قذذرار مجلذذس الجامعذذة رقذذم 

 .31/10/2016تاريخ ( 6/2016/2017)
استنادا إلى األنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة وبناًء على توصية لجنذة التذأمين الصذحي توقذ  

مين اإلساءة للتذأ وأ، المنتف ( إذا ارتكب أي فعل من شأنه اإلخالل )المشترك عقوبات على الم من
 ً مختا وتحميذل الموظذف كافذة بموجب قانون العقوبات يحال الى المرج  القضائي ال يشكل جرما

 .2 المبالغ التي تحملها التأمين
 

 (: الموفدون:10المادة)
 .مالية المتعلقة بالبعثات العلميةال تطبق هذه التعليمات على الموفدين الذين تطبق عليهم األحكام ال

 

 :(: نسبة التحمل11المادة)

                                                 
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020رقم ) بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية اصبحت هذه المادة بعد تعديلهاهكذا  (1
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) (مضاعفة)( تم إلغاء كلمة  2
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 %(.25) المشتركة%( ،وللوالدين وزوج 15تكون نسبة التحمل للمشترك والمنتف  ) -أ

يتم دف  هذه النسب المذكورة أعاله من قبل المشذترك أو المنتفذ  مباشذرة للجهذة الطبيذة خذارج  -ب
 .)عيادات االختصاا في المستشفيات/ العيادات الخاصة المعتمدة( المستشفى

 في حال دخول المستشفى واإلقامة والمعالجة فيتم تحصيل النسب المشار إليها في البند )أ( من -ج
 راتب الموظف.

 .عن ثالثة أضعاف السقف المحدد في حالة وفاة المشترك يتم تتطية تكاليف عالجه بما ال يزيد -د

 
 (: السقف السنوي لتغطية تكاليف معالجة المشترك أو المنتفع: 12المادة)

 : د السقف السنوي على النحو التالييحد

 : مستشفى -1
 

 :مستشفى )المشترك أو المنتفع( -

 دينار              للدرجة الخاصة   18000
 دينار              للدرجة األولى   12000
 دينار               للدرجة الثانية   9000
 دينار              للدرجة الثالثة   7000

 

 :شفى )والدين وزوج المشتركة(مست -

 دينار               للدرجة الخاصة  15000
 للدرجة األولى دينار                10000
 دينار             للدرجة الثانية   8000

 دينار             للدرجة الثالثة   6000
 

 عيادات: -2
 (:المنتفع المشترك أوعيادات ) -

 دينار                      للدرجة الخاصة   1400
 دينار                      للدرجة األولى   1200
 دينار                      للدرجة الثانية   1000
 دينار                         للدرجة الثالثة   900

 

 )والدين وزوج المشتركة(: عيادات -

 دينار                      للدرجة الخاصة   1200
 دينار                      للدرجة األولى   1000
 للدرجة الثانية  دينار                        800
 دينار                      للدرجة الثالثة    600

 

 :(: المعالجة خارج الشبكة الطبية13المادة)
%( مذن قيمذة المطالبذة بعذد تذدقيقها حسذب تعليمذات التذامين الصذحي 30تتطي الجامعة مذا نسذبة )

معذززة بفذواتير مفصذلة  السارية المفعول ويجب أن تكون المطالبة التي يقذدمها المشذترك بأنواعهذا
وإيصاالت صادرة عذن األطبذاء والمستشذفيات والصذيدليات والمختبذرات موقعذة ومختومذة حسذب 

 األصول.
 

 جلسات العالج الطبيعي: (:14المادة )
 .عشر جلسة كحد أقصى للحالة الواحدة ( خمسة15تقوم الجامعة بدف  تكاليف )
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 (: القسط الشهري:15المادة )
المنتفعين من التأمين الصحي حسب  بالدينار( المترتب على المشترك أو) الشهرييكون القسط  -1

 :الدرجات كما يلي
 
 

 درجة أولى درجة ثانية ثالثة درجة
 

  درجة خاصة

6 8 10 25 
 

المذذذوظفين و أفذذذراد العائلذذذة 
باسذذذذذذتثناء الوالذذذذذذدين وزوج 

 لكل فرد مشتركةال

الوالذذذذدين وزوج المشذذذذتركة  50 25 21 17
 منهمالكل 

 

علذى أن ال تتجذذاوز قيمذة االشذذتراك الشذهري للمشذذترك ومنتفعيذه مذذن األبنذاء والزوجذذة نسذذبة  -2
% من إجمالي الراتب الشهري )كافة العذالوات والمكافئذات الثابتذة( للمشذتركين فذي الدرجذة 12

 (.1الثالثة فقط المشار إليها في البند )
مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبيذة يحق للموظف االشتراك في التأمين الصحي في  -3

( من تعليمات شمول العاملين في أي شذركة أو م سسذة بالتذأمين الصذحي المذدني 3وفق المادة )
 2004( لسذذذنة 83( مذذذن نظذذذام التذذذأمين الصذذذحي المذذذدني رقذذذم )31الصذذذادرة بمقتضذذذى المذذذادة )
 وتعديالته وعلى النحو التالي:

 

 السنويقيمة االشتراك  الفئة العمرية

 مجانا سنوات 6أقل من 

 دينار 50 سنة 19سنوات الى أقل من  6من 

 دينار 75 سنة 45سنة الى أقل من  19من 

 دينار 115 سنة 60سنه الى أقل من  45من 

 دينار 150 سنة فأكثر 60
 

 (: تغطية التأمين الصحي:16المادة )
غيذر مرخصذة لمزاولذة المهنذة الطبيذة، أو ال تشمل التتطية أية رسوم أو أتعاب تدف  أليذة جهذة  -أ

لعمليات تجرى مذن قبذل أطبذاء غيذر ذوي خدمات الطبية، أو أية أجور تدف  غير مرخصة لتقديم ال
( مذا لذم يذتم تشخصذيها مذن قبذل طبيذب )طبقذي، رنذين ،نذووي االختصاا أو إجذراء صذور أشذعة

 ا.اختصا
لذيس  ناحيذة طبيذة أو أيذة إجذراءاتال تشمل التتطية أية إجراءات تزيد عما هو ضروري مذن  -ب

 بناًء على توصية من اللجنة.لها عالقة بالحالة المرضية 
في حالة مخالفة تعليمات التأمين الصحي بصرف أدوية غير مشمولة بالتأمين أو صرف أدوية  -ج

واتير علذى تزيد عن حاجة المريض أو أي أجراء آخر ال حاجة لذه سذتقوم اللجنذة بتحميذل قيمذة الفذ
 . راف المشتركة بذلكاألط

( لكل مشترك أو منتف  اثنا عشر لجهات الطبية المعتمدة )العياداتتحدد عدد الزيارات السنوية ل -د
 -:زيارة( باستثناء 12زيارة )

زيارة( باإلضافة الى عدد الزيذارات المذذكورة  9الحوامل خالل فترة الحمل تسعة زيارة ) -1
 زيارة(.  21أعاله ليصبح المجموع واحد وعشرون )
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 زيارة(. 18، ثمانية عشر زيارة )دون سن السادسة األطفال -2

التقيد بصرف الوصفة الطبية لألمراض المزمنذة حسذب تقريذر األخصذائي المعذالج بحيذع  -3
 .أعالهالكمية المطلوبة بشكل شهري باإلضافة الى عدد لزيارات المذكورة  تصرف

فذي حذذال زيذادة تكلفذة أي إجذذراء طبذي معمذول لذذدى أي طبيذب أخصذائي فذذي العيذادات ولمذذرة  -هـ 
 .من السقف السنوي المحدد للمستشفىدينار( يتم التتطية  200واحدة سنويا قيمته تتجاوز )

الجذذة فذذي وحذذدات العنايذذة المركذذزة للمرضذذى الذذذين ثبذذت اصذذابتهم تتطذذي الجامعذذة تكذذاليف المع -و
( حسذذب تسذذعيرة وزارة الصذذحة المعتمذذدة وبمذذا اليزيذذد عذذن السذذقف السذذنوي 19بمذذرض الكوفيذذد )

 -لتتطية تكاليف معالجة المشترك أو المنتف  على النحو التالي :
 % للمشترك واألبناء والزوجة .75 -ت
 . 1% للوالدين وزوج المشتركة60 -ع

 :(: حاالت اإلدخال17المادة )
أو إجراء أي معالجة تتطلب أخذ موافقة مسبقة إال مذن يتم إدخال أي حالة مرضية للمستشفى  ال -أ

ين الصذحي فذي بيذة فذي الذدائرة الفنية/وحذدة التذأمقبل مسذ ولي الموافقذات ذوي اإلختصاصذات الط
 .2الجامعة

مسذذ ولي الموافقذذات الطبيذذة فذذي الذذدائرة الفنيذذة / وحذذدة التذذأمين  يجذذب الحصذذول علذذى موافقذذة -ب
 .3دينار ( 100الصحي ذوي اإلختصاصات الطبية في حال زيادة تكاليف المعاجة عن مبلغ )

ين الصذحي الحذق فذي إعطذاء مدير الذدائرة الفنيذة / وحذدة التذأمين الصحي أو لمدير وحدة التأم -ج
د )أ( و )ب( مذن هذذه المذادة فذي حذال عذدم الذرد علذى إتصذاالت الموافقات الطبية الواردة في البنو

 .4الجهات الطبية أو عدم توفر من يرد على إتصاالت الجهات الطبية 

 :العالج داخل عيادات الجامعة (:18المادة )
%( 15يادات الجامعة مقابل دف  )من جمي  الخدمات الطبية المقدمة داخل عيستفيد المشتركون  -أ

 .العالجمن قيمة 
 .الجامعة بدف  قيمة العالج كاملة يجوز لتير المشترك االستفادة من عيادات -ب

 

 :إتباعها عند حدوث أي حالة مرضية (: الخطوات الواجب19المادة )
ى يجب إبراز نمذوذج التذأمين الصذحي مذ  إبذراز بطاقذة عند مراجعة أي طبيب أو مستشف .1

 .التأمين الصحي
بمراجعذذذة قسذذذم  النمذذذاذج الطبيذذذة مذذذن قبذذذل الموظذذذف نفسذذذهيشذذذترط الحصذذذول علذذذى دفتذذذر  .2

 . 5اإلشتراكات/دائرة اإلشتراكات والعقود الطبية

تقوم الجهة المعالجة بإرسال المطالبات المالية خالل أسبوعين من بدايذة الشذهر الذذي يليذه  .3
 إلى الجامعة.

 

 (: االستثناءات:20المادة )
 -:ناتجة عما يلي أو معالجة أو خدمةال يدف  أي تعويض عن عجز 

إيذاء النفس التعمدي أو محاولة ذلك، سواء أكان المشترك  االنتحار أو محاولة االنتحار أو .1
 . أو المنتف  صحيح العقل أم لم يكن

اإلصابة الناتجة عن اشذتراك المشذترك أو المنتفذ  فذي الحذرب المعلنذة أو غيذر المعلنذة أو  .2
اإلرهذذاب أو العصذذيان أو المذذ تمرات غيذذر االضذذطرابات المدنيذذة أو الشذذتب أو التمذذرد أو 

                                                 
 . 14/10/2020( تاريخ 1/2020/2021أضيفت بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء الجامعية رقم ) 1
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) تعديلهااصبحت هذه المادة بعد هكذا  ( 2
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم )اصبحت هذه المادة بعد تعديلها ( هكذا  3
 . 15/1/2020( تاريخ 4/2019/2020)( أضيفت بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء التطبيقية رقم  4
 . 14/10/2020( تاريخ 1/2020/2021هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء الجامعية رقم ) ( 5
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الشرعية أو أعمال العنف، أو الحرب األهلية أو الثورات أو أي من العمليات شبه الحربية 
 .1أو تسمم جماعي أو حوادع جماعية يتسبب فيها طرف مباشر والكوارع الطبيعية

 

رياضذذذية اشذذذتراك المشذذذترك أو المنتفذذذ  بسذذذباو السذذذيارات أو أي نذذذوع مذذذن السذذذباقات ال  .3
 األخرى. 

المرافذذق إال فذذي الحذذاالت المرضذذية التذذي تسذذتدعي وجذذود مرافذذق )ومنهذذا حذذاالت األطفذذال  .4
 المرضى دون سن الثانية عشر(.

اعي أو التلوع الكيمذاوي، ويسذتثنى مذن هذذا المشذترك اإلشعاعات الذرية أو التلوع اإلشع .5
 . عاعي أو الكيماويقة بالعمل اإلشالدوائر أو المراكز التي لها عالالذي يعمل في 

 .العقلية وحاالت التسمم باألدوية اإلدمان على الكحول أو المخدرات والم ثرات .6
اتجة عن حادع غير مسذتثنى مذن التذأمين، وحصذل أثنذاء ال إذا كانت نالجراحة التجميلية إ .7

 . سريان مفعول التأمين
الفحوصات العامة، والنقاهة والعناية في المنتجعات، والمياه المعدنية، وغيرها مذن أمذاكن  .8

 الراحة. 
األطراف االصذطناعية وأجهذزة السذم  والنظذر والعدسذات الخارجيذة بأنواعهذا إال مذا يذتم  .9

% 50لذة يتحمذل المشذترك بقرار من الرئيس بناءا على توصية مذن اللجنذة وفذي هذذه الحا
 من قيمتها.

صذذابات العمذذل لمذذن يذذتم تأمينذذه فذذي الضذذمان االجتمذذاعي عذذن إصذذابات العمذذل وأمذذراض إ .10
 المهنة.

األجهزة الطبية والصذناعية المسذاعدة الخارجيذة إال مذا يذتم بقذرار مذن الذرئيس بنذاءا علذى  .11
 . % من قيمتها50للجنة وبنسبة تحمل توصية من ا

 .تصحيح طول أو قصر أو انحراف النظر بأية وسيلة من الوسائل .12

 معالجة األسنان ماعدا الخل  وأمراض الفم واللثة. .13
األدوية غير المرخصة من قبل م سسة التذاء والذدواء األردنيذة األردنيذة أو غيذر مسذعرة  .14

 . ة الصيادلةمن قبل نقاب
الحمل وهشاشة العظذام والحذاالت المرضذية األمالح المعدنية إال في حاالت )الفيتامينات و .15

 (.بل الطبيب المختابتقرير طبي من قالمزودة 
 اء والدواء األردنية.كدواء من م سسة التذ غسوالت الفم بكافة أشكالها إال ما يتم إدراجه .16
 .بكافة بأنواعهاالمنشطات الجنسية  .17
 .اإلجهاض أو اإلسقاط غير المشروع .18
 حاالت العقم بأشكاله كافة. معالجة .19
 .المواد التذائية خارج المستشفيات .20
 .ضراتهاالمواد التجميلية ومستح .21
 الزيارات المنزلية من قبل األطباء للمرضى. أجور .22
فذال أحذد والديذه أو أشذقائه أو أوالده إذا كان الطبيب المعالج هو الم من نفسه أو زوجه أو  .23

 .لكشفية المقررة على تلك المعالجةتدف  ا
بالتشذذخيا المرضذذي ية والطبقيذذة التذذي لذذيس لهذذا عالقذذة الفحوصذذات المخبريذذة واإلشذذعاع .24

العذزل  أو الحجذرج بالراحة أو في دور النقاهة أو االستجمام والحجز في مصذحات والعال
 .الصحي

 .جهة تلتزم بدف  تكاليف المعالجة الحوادع القضائية إذا كان هنالك .25
 .ف بها علميا لمعالجة حالة المريضاإلجراءات الطبية غير المعتر .26
 األمصال والمطاعيم إال ما يتم اعتماده من قبل للجنة. .27

                                                 
 . 14/10/2020( تاريخ 1/2020/2021( هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب قرار مجلس جامعة البلقاء الجامعية رقم ) 1
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 .ات التحليل النفسيجلس .28
 .موان  الحمل بأشكاله كافة .29

 .ة، وتركيب الحلق للمولودلمولود الذكرالختان ل .30

     ا لم تتحول إلى غدد وزوائد مرضية.الزوائد اللحمية والتدد الجلدية م .31
 المستلزمات غير الطبية )أثناء اإلقامة داخل المستشفى(. .32
من قبل  صرفها بناء على تقرير طبي الهرمونات إال في الحاالت المرضية التي يستوجب .33

 الطبيب المختا.
األمذذذراض الوراثيذذذة والتشذذذوهات الخلقيذذذة إال فذذذي بعذذذض الحذذذاالت التذذذي قذذذد يذذذنجم عنهذذذا  .34

 .تطيتها وحسب تقرير الطبيب المختامضاعفات مرضية فيجوز للجنة الموافقة على ت
 .بليةالثواليل المه السيالن/ الزهري/ /األمراض الجنسية التالية: اإليدز .35
 األمراض واألورام السرطانية ومضاعفاتها )الخبيثة(. .36
 .عن حالة مرضية مستثناة من التأمين معالجة أي مضاعفات ناتجة عن خطأ طبي أو .37

 

 (:21المادة )
اتخذاذ القذرارات المناسذبة بخصذوا الحذاالت التذي يذرى أنهذا  –بناءً على تنسيب اللجنذة –للرئيس

 .التعليماتر منصوا عليها في هذه ضرورية وغي
 

 (:22المادة )
 .تأمين الصحي للعاملين في الجامعةتلتي هذه التعليمات أي تعليمات سابقة تتعلق بال

 


