
  

  التأمين الصحي للطلبةتعليمات 

  في جامعة الزرقاء 
  

    اوتعديالته 1994لسنة ) 6(رقم 
 

  
  

    



  في جامعة الزرقاءالتأمين الصحي للطلبة تعليمات 

  وتعديالتها 1994لسنة ) 6(رقم 

 ،"تعليمات التأمين الصحي للطلبة في جامعة الزرقاء  "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .تاريخ إقرارها من مجلس األمناء من اويعمل به

مـــا لـــم تـــدل القرينـــة علـــى  ،يـــة المعـــاني المخصصـــة لهـــا أدنـــاهتيكـــون للكلمـــات اآل  ):2(المادة 
  .خالف ذلك

    .جامعة الزرقاء   :ةـــالجامع  
  : المشتـركون  

  
ن لنيـل أيـة درجـة جامعيـة أو و المسـجل همطلبة الجامعـة جمـيع

  .همجميع والمسائيةالدراسات الخاصة  و طلبة شهادة
  .رسم االشتراك في التأمين الصحي   :مــــالرس  
المستشــفى الــذي تعتمــده الجامعــة ألغــراض التــأمين الصــحي    :ىــالمستشف  

  .للطلبة
  .رئيس جامعة الزرقاء  : ســـالرئي  
بالتعاقـد  أي مركز أو عيادة صحيـة تابعة للجامعـة مباشـرة أو  : زـــالمرك  

  .معها
  .الطبية والتأمين الصحيالخدمات دائرة مدير   : رــــالمدي  

  .همجميع االشتراك في التأمين الصحي إجباري لطلبة الجامعة المسجلين    .أ   ):3(المادة 
  .وتسجيل المواد يسري مفعول التأمين فور تسديد الرسوم الجامعية    .ب   
 واختيــــاري ،خــــالل الفصــــل الصــــيفي إجبـــاري للطلبــــة المســــجلين االشـــتراك    .ج   

وفـــي هـــذه الحالـــة األخيـــرة يـــدفع  ،للطلبــة غيـــر المســـجلين فـــي هـــذا الفصــل
  .فقط رسوم التسجيلهؤالء الطلبة 

نهايــة و يشــمل التــأمين لكــل فصــل المــدة الواقعــة بــين يــوم تســجيل الطــالب     .د   
  .اليوم السابق للفصل الذي يليه

  :يتيحدد الرسم على الوجه اآل  ):4(المادة 
  .وال يجوز استرداده ،الرسوم الجامعيةيدفع الرسم مقدمًا ضمن     .أ   
  .ال يعفى من الرسم أي طالب مهما كانت األسباب    .ب   

 ،تشمل المعالجة وفق أحكام هذه التعليمات الخـدمات المتـوافرة فـي عيـادة الجامعـة  ):5(المادة 



 ،والمخبريـــة ،والفحــوص الشــعاعية ،والعمليــات الجراحيــة ،فــي المستشــفى واإلقامــة
وفقــــًا ومعالجــــة اللثــــة  ،وحشــــوها ،وقلعهــــا ،والفحــــص الســــريري لألســــنان ،واألدويــــة

  .للبوليصة والعقد مع إحدى شركات التأمين الصحي
والجراحــة  ،وتقــويم األســنان ،ال يشــمل التــأمين تركيــب األســنان الصــناعية    .أ   ):6(المادة 

وأجهـزة  ،وموانـع الحمـل ،والتوليـد ،وتركيـب األطـراف الصـناعية، التجميليـة
واألمـراض  ،والقطع الطبية المسـاعدة ،واألجهزة ،والنظارات الطبية ،السمع

واألمــــــراض المزمنــــــة الســــــابقة لاللتحــــــاق  ،والتشــــــوهات الخلقيــــــة ،الوراثيــــــة
  .بالجامعة

مـــن أحكـــام الفقـــرة الســـابقة يشـــمل التـــأمين مـــا ينـــتج عـــن حـــوادث  اســـتثناءً     .ب   
واألعمال ،والمشــــاغل ،يصــــاب بهــــا الطلبــــة أثنــــاء عملهــــم فــــي المختبــــرات

  .أثناء قيامهم بواجباتهم الجامعية ،الميدانية
ال تــدخل الحــوادث القضــائية فــي التــأمين الصــحي التــي بهــا طــرف مباشــر     .ج   

ـــــت فـــــي  ،أو ســـــبب ـــــرئيس الب ـــــة عـــــدم وجـــــود طـــــرف مباشـــــر فلل وفـــــي حال
  .مديرالبناًء على تنسيب  ،الموضوع

اقة التأمين الصحي التي تصدرها عمادة شؤون تتم المعالجة والمعاينة بموجب بط  ):7(المادة 
  .الطلبة في مطلع كل فصل دراسي

مـــن خـــالل التعاقـــد مـــع شـــركة التـــأمين، األطبـــاء، والمستشـــفيات،  ،تعتمـــد الجامعـــة  ):8(المادة 
  .والمختبرات، والصيدليات في المحافظات التي يوجد فيها طلبة الجامعة

وبتحويـل  ،عـن طريـق عيـادة الجامعـة المعتمـدة الجهة الطبيـة تتم مراجعة     .أ   ):9(المادة 
  .رسمي من الطبيب على النموذج المقرر

يســتثنى مــن ذلــك الحــاالت الطارئــة والمســتعجلة التــي توافــق عليهــا اللجنــة     .ب   
  ساعة من حدوثها 24وخالل  ،الطبية المعتمدة

مراعاة ما ورد فـي ،  مع يقرر أطباء المستشفى الخدمة العالجية الالزمة للمشترك  ):10( المادة
  .عقد بوليصة التأمين الصحي مع شركة التأمين

، كمـــا هـــو فـــي الدرجـــة الثالثـــة همجمـــيع تكـــون اإلقامـــة فـــي المستشـــفى للمشـــتركين  ):11(المادة 
 منصــوص عليــه فــي عقــد بوليصــة التــأمين الصــحي مــع شــركة التــأمين المعتمــدة، 

فر أســـرة فـــي الدرجـــة الثالثـــة تتحمـــل الجامعـــة فـــرق التكـــاليف اوفـــي حالـــة عـــدم تـــو 



وفي حالة رغبة المشـترك اإلقامـة بدرجـة أعلـى يـدفع المشـترك  ،للدرجة الثانية فقط
  .فرق التكاليف حسب لوائح المستشفى

اســتعمالها يعــرض نفســه  يســيءوكــل مشــترك  ،بطاقــة التــأمين الصــحي شخصــية  ):12(المادة 
   .للمسؤولية القانونية

 ،رئيس الجامعة الحاالت التي ال تنطبق عليها نصوص هـذه التعليمـات إلىتحال   ):13(المادة 
  .برأي المختصين االستئناسللبت فيها بعد 

 


