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 تعليمات التأمين الصحي في جامعة مؤتة 
 ( 11صادرة عن مجلس الجامعة استنادًا إلى نص المادة )

 2003( لسنة 40من نظام التأمين الصحي رقم )
 

تسمى هذه التعليمات " تعليمات التأأمين الصأحي فأي جامعأة مؤتأة لسأنة  –( 1المادة )
 " ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها. 2004

 

يكأأأاال اراأأأترال فأأأي التأأأأمين الصأأأحي وارنسأأأحا  منأأأ   أأأ    اأأأهر  –( أ 2دة )الماااا
 كاناال األو  من كل عام .

 يكاال اراترال في التأمين الصحي ا تياريًا للعاملين في الجامعة.  -            
ر ينظأر فأأي البأات اراأأترال فو إلأافة المنتدعأأين يعأا التأأاريخ الأأاارد  -ج           

 ( ياستثناء الحارت التالية :2( من المادة )في الدقرة)ف
 التعيينات الجاياة . .1
 المافا الذي يعاد من يعثت  وباار عمل  في الجامعة . .2
 المااليا الجاد. .3
 الزواج. .4
فعضأأأاء هياأأأة التأأأاريس الأأأذين يبااأأأروال عملهأأأم يعأأأا العأأأادة مأأأن  .5

إجأأأأأأأارة التدأأأأأأأرج العلمأأأأأأأي فو ااجأأأأأأأارة دوال راتأأأأأأأ  فو ااعأأأأأأأارة فو 
لأأأم يكانأأأاا م أأأتركين فأأأي التأأأأمين الصأأأحي  أأأ    ارنتأأأاا  إ ا

  لك.
الماظدأأأأاال الأأأأذين يبااأأأأروال عملهأأأأم فأأأأي الجامعأأأأة يعأأأأا انقضأأأأاء  .6

 ااجارة دوال رات  فو ااعارة فو ارنتاا .
فأأأي الحأأأارت المسأأأتثناة الأأأااردة فأأأي الدقأأأرة )ج( مأأأن هأأأذه المأأأادة يأأأاف   -د            

تراك  فأي التأأمين الصأحي الم ترل با  اراترال اعتبأارًا مأن تأاريخ ااأ
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علأى فال يأتم اراأترال  أ      أة فاأهر مأن تأاريخ التعيأين فو العأأادة 
 للعمل فو الاردة الجاياة فو الزواج.

يصأأنا العأأاملاال فأي الجامعأأة ألتأأرا  التأأأمين الصأأحي إلأأى الداأأات  -( أ3المااادة )
 التالية :

رتين فاأة )ف( وت أمل فعضأأاء الهياأة التاريسأأية والمحالأرين المتدأأ .1
والماظدين من الارجة الرايعة فما فاق وما يعادلها مأن المأاظدين 

 يالروات  المقطاعة فو العقاد.
 فاة ) ( وت مل يقية العاملين في الجامعة.  .2

 

 يكاال با  اراترال في التأمين الصحي  على النحا التالي : - 
              

 آلخرينالمنتفعين ا األوالد الزوجة/الزوجات المشترك الفئة
 الوالدين/البنات العازبات

 دنانير لكل منهم10 دنانير10 دينار40 ف
 
 
 
 
 
 

 دينار لكل منهم 60
 دنانير لكل منهم7 دنانير5 دينار20   

 
يقتطأ  بأا  اراأترال السأناي المسأتح  علأى الم أترل والمنتدعأين علأأى  -(4الماادة )

 ة واحاة.فقساط اهرية من رات  الم ترل ول  فال رت  تساياه دفع
 يسمح يإد ا  الداات التالية في التأمين الصحي : -(5المادة )

 روجة وفورد المبعاث فو المافا الذين يقيماال في المملكة . .1
أأأار إلأأأى    .2 عضأأا هياأأأة التأأأاريس المجأأار إجأأأارة تدأأأرج علمأأي  والمع 

جامعة حكاميأة فو جهأة رسأمية  والمنتدعأين معأ  إ ا كأاال  يقضأي 
) تأم تعأايل نأص المأادة يماجأ  قأرار  لكأة.هذه ااجارة دا أل المم
 (20/11/2013( تاريخ 2013/2014-3مجلس الجامعة رقم )

روجأأأأة وفورد عضأأأأا هياأأأأة التأأأأاريس المجأأأأار إجأأأأارة تدأأأأرج علمأأأأي    .3
 المقيمين دا ل المملكة.
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الماظا المعار فو المنتا  فو المجأار إجأارة دوال راتأ  إ ا كأاال   .4
فال يساد جميأ  مأا تتحملأ  يقضي هذه ااجارة دا ل المملكة على 

الجامعأأأة عأأأن السأأأنة كاملأأأة فأأأي بأأأاايتها ور يحأأأ  لأأأ  اسأأأترداد هأأأذا 
 البا  .

 

 يصرف للم ترل والمنتدعين يطاقة للتأمين الصحي   -( أ6المادة )
إ ا فقأأأأأات البطاقأأأأأة فو تلدأأأأأإ فعلأأأأأى الم أأأأأترل إبأأأأأ ج دا أأأأأرة اأأأأأؤوال  -            

لأأة لقأأاء دفعأأ  مبلأأ  حسأأ  العأأاملين بأأذلك  طيأأًا وتصأأرف لأأ  يطاقأأة باي
 ما ها متد  علي  م  الجهة المؤمن معها.

فأأي حالأأأة رتبأأأة الم أأترل إل أأأاء اراأأأترل عليأأة تسأأأليم البطاقأأأات إلأأأى  -ج           
 دا رة اؤوال العاملين وتعباة النما ج المعتما.

 

إ ا اسأأتاعإ الحالأأة المرلأأية المعالجأأة لأأاا جهأأة تيأأر الجهأأة المتعاقأأا  -(7المااادة )
لتقأأأأايم  أأأأامات التأأأأأمين الصأأأأحي  تعأأأأر  الحالأأأأة علأأأأى لجنأأأأة  معهأأأأا

التأمين الصحي لتقايم التاصيات المناسأبة ي أأنها إلأى ر أيس الجامعأة 
  رتخا  القرار المناس  .

 

فأأأي حالأأأة عأأأام إمكانيأأأة المعالجأأأة فأأأي الجهأأأة المتعاقأأأا معهأأأا للتأأأأمين  -( أ8الماااادة )
 أأأأأرا دا أأأأأل الصأأأأأحي تتحمأأأأأل الجامعأأأأأة ندقأأأأأات المعالجأأأأأة فأأأأأي جهأأأأأة ف

المملكأأأة   ويأأأتم  لأأأك يقأأأرار مأأأن الأأأر يس بنأأأاًء علأأأى تنسأأأي  مأأأن لجنأأأة 
 التأمين الصحي لمن األسس التالية :

 عام وجاد الطبي  ار تصاصي المناس  . .1
عام تاافر اامكانات الدنيأة فو العأ ج الأ رم فأي الجهأة المتعاقأا  .2

 معها.
قريأأر ابأأي فأأي الحأأارت الطار أأة التأأي تقأأارها اللجنأأة بنأأاًء علأأى ت  .3

 مدصل.
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تتحمأأل الجامعأأة ندقأأات إقامأأة المرافأأ  للم أأترل فو المنتدأأ  المأأري   - 
دا أأأأل المملكأأأأة إ ا كانأأأأإ حالتأأأأ  الصأأأأحية تقتضأأأأي  لأأأأك بنأأأأاء علأأأأى 

 تاصية الطبي  المعالج وماافقة اللجنة .
يسأأتديا مأأن المعالجأأة  أأارج المملكأأة الم أأترل فو المنتدعأأاال الم أأار  -ف(  9المااادة )

  ( من نظام التأمين الصحي.  /4( من المادة )1،2إليهم في البنا )
تأأأأتم معالجأأأأة الم أأأأترل فو المنتدأأأأ  المأأأأؤمن صأأأأحيًا  أأأأارج المملكأأأأة  -              

يقأأرار مأأن الأأر يس وتنسأأي  مأأن لجنأأة التأأأمين الصأأحي بنأأاء علأأى 
 اللجنة الطبية المعتماة . تاصية

تتالى اللجنة متايعة حالة الم أترل فو المنتدأ  ف نأاء ع جأ  يحيأ   -ج
تقأأأام لهأأأا التقأأأارير الطبيأأأة و لأأأك لرفأأأ  التاصأأأيات المناسأأأبة ي أأأأنها 

 إلى الر يس .
 

 تتحمل الجامعة ندقات المعالجة  ارج المملكة على النحا التالي : –( 10المادة )
المعالجة سأااء كانأإ فأي مست أدى فو  ( من تكاليا%90نسبة ) .1

فأأأأي عيأأأأادات  ارجيأأأأة   وتكأأأأاال إقامأأأأ  المأأأأري  فأأأأي المست أأأأدى 
حسأأ  درجأأة تأمينأأ  إر إ ا كانأأإ حالتأأ  الصأأحية تسأأتاعي تيأأر 
 لأأأأك وفأأأأي جميأأأأ  الحأأأأارت يأأأأتم صأأأأرف المبأأأأال  التأأأأي سأأأأتتحملها 
الجامعأأأة يماجأأأ  فأأأااتير مصأأأاقة حسأأأ  األصأأأا  تاافأأأ  عليهأأأا 

 . لجنة التأمين الصحي 
فجأأأأأار سأأأأأدر المأأأأأري  الم أأأأأترل فو المنتدأأأأأ  يالارجأأأأأة المحأأأأأأادة  .2

للم أأأأأأترل فأأأأأأي تعليمأأأأأأات ارنتقأأأأأأا  والسأأأأأأدر المعمأأأأأأا  بهأأأأأأا فأأأأأأي 
الجامعأأأأة وللر يس الماافقأأأأة بنأأأأاًء علأأأأى تنسأأأأي  اللجنأأأأة علأأأأى في 

 فجار إلافية تقتضيها حالة المري  الصحية .
فجأأار سأأدر المرافأأ  للمأأري  إ ا كأأاال المأأري  صأأ ير السأأن فو  .3

عي حالتأ  وجأاد  مرافأ  حسأ  مأا تاصأي يأ  لجنأة التأأأمين تسأتا
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الصحي وتكاال درجة سدر المراف  هي ندأس درجأة الم أترل فأي 
 التأمين سااء كاال المري  م تركًا فو منتدعًا.

ع وة سدر كاملة عن كأل ليلأة يقضأيها الم أترل المأري   أارج  .4
المست دى يماج  اهادة  طية من المست دى والطبيأ  المعأالج 

رف هذه الع وة وف  نظام ارنتقا  والسدر المعما  بها فأي وتص
 الجامعة .

ع وة سدر كاملة عن كأل ليلأة يقضأيها الم أترل المأري   أارج  .5
 المست دى انتظارا للسدر إيايًا لماة فقصاها   ث ليالي .

تأأاف  لمرافأأ  المأأري  عأأ وة سأأدر كاملأأة عأأن كأأل ليلأأة يقضأأيها   .6
وتكأأاال مسأأاوية لعأأ وة الم أأترل يمرافقأأة المأأري   أأارج المملكأأة 

 المنصاص عليها في نظام ارنتقا  والسدر .
 

إ ا كاال الم ترل  ارج المملكة واحتاج إلأى معالجأة فاريأة فعليأ  فال  -( أ11المادة )
يعلأأم فقأأر  سأأدارة فو قنصأألية فردنيأأة فو فال يعلأأم  الجامعأأة بأأذلك فأأي 

 فقر  فرصة ممكنة .
ذه الحالأأأة فال يحصأأأل علأأأى تقريأأأر ابأأأي مأأأن علأأأى الم أأأترل فأأأي هأأأ -             

المرجأأ  الطبأأي الأأذي تأأالى معالجتأأ  وفال يصأأاق هأأذا التقريأأر وفأأااتير 
المعالجة من السدارة فو القنصلية األردنية فو فية جهة ترعى مصالح 

 األردنيين ليقامها إلى الجامعة .
 :تساهم الجامعة في ندقات هذه المعالجة على النحا التالي  -ج          

 ( إ  كاال الم ترل المري  في مهمة رسمية .%100نسبة ) .1
 ( إ ا كاال الم ترل في إجارة  اصة .%75نسبة ) .2

 

( مأأأن ندقأأأات المعالجأأأة فو التأأأأمين %90تسأأأاهم الجامعأأأة بنسأأأبة ) -( أ12الماااادة )
الصأأأحي لعضأأأا هياأأأة التأأأاريس الأأأذي يمضأأأي هأأأا و عا لتأأأ  إجأأأارة 

ا مسأاهمة الجامعأة فأي في التدرج العلمي  ارج المملكة على فر تزي
 حا  من األحاا  على : 
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 ( دينار في العام الااحا لألعز .500) .1
( دينار في العام الااحا للمتزوج   اريطة فال يكاال تير 1500) .2

مأأؤمن عليأأ  وففأأراد عا لتأأ  صأأحيًا مأأن الجهأأة التأأي سأأاف يقضأأي 
إجارة التدرج العلمي فيها  وفي حالة فال يكاال مؤمنًا من الجهأات 

ا  أأأارج األردال عليأأأ  تزويأأأا الجامعأأأة يصأأأارة عأأأن العقأأأأا األ أأأر 
 المبرم م  تلك الجهات.

تأأأاف  الجامعأأأة مسأأأاهمتها الأأأااردة فأأأي الدقأأأرة )ف( مأأأن هأأأذه المأأأادة  - 
يماجأأ  فأأااتير صأأادرة عأأن الجهأأة المؤمنأأ  فو الجهأأة التأأي تالأأإ 
المعالجة  فو ل راء باليصة تأمين  صحي   وفأي هأذه الحالأة يأتم 

اليصة علأى إر تزيأا قيمتهأا عأن المبأال  المأذكارة فأي دف  قيمة الب
 الدقرة )ف( من هذه المادة .

 
تساهم الجامعة بثمن النظأارة الطبيأة للم أترل فأي التأأمين  الصأحي   -( 13المادة )

والذي فمضى    ة سناات في الخامأة فأي الجامعأة فقأا بنأاًء علأى 
 التالي : تاصية من الجهة الطبية المتعاقا معها وعلى النحا

(    أأأأين دينأأأأارًا مأأأأن  مأأأأن النظأأأأارة 30مبلأأأأ  ر يزيأأأأا علأأأأى ) .1
 الطبية ولمرة واحاة فقا ايلة  امة الم ترل في الجامعة.

( دينأأار عنأأا تبأأايل العاسأأات ولمأأرة 15مبلأأ  ر يزيأأا علأأى )  .2
 واحاة كل سنتين .

 
تأأأأمين تل أأأي هأأأذه التعليمأأأات في تعليمأأأات فو قأأأرارات سأأأايقة متعلقأأأة يال –( 14الماااادة )

 الصحي للعاملين في الجامعة.
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