تتميز جامعة عمان األهلية بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لطلبتها ،وانطالقا من هذا المبدأ يستفيد
كل طالب مسجل في الجامعة ومنتظم في الدراسة الفصلية من التأمين الصحي في الجامعة منذ لحظة تسجيله
وانتظامه في الدراسة وحتى تخرجه ،وفقا ألسس ومعايير معتمدة رسميا وعلى أعلى مستويات الرعاية
وأرقاها وأينما كان الطالب في جميع انحاء المملكة األردنية الهاشمية.
العالج المجاني يشمل:
 الكشف والتشخيص السريري والفحص المخبري في عيادة الجامعة. الكشف والفحص المخبري واألدوية في المستشفيات الخاصة المعتمدة لدى الجامعة وبحد اقصى للحاالتالباطنية  500دينار والجراحية ألف دينار.

المراكز والمستشفيات المعتمدة للعالج على حساب التأمين بعد موافقة
مسبقة من الدائرة الطبية هي:
 .1مستشفى الحرمين
 .2مستشفى دار السالم
 .3مستشفى فلسطين
 .4عيادة الريان /شارع الجامعة
 .5مستشفى البيادر التخصصي
 .6مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء طلبة الزرقاء
خصم خاص لطلبة الجامعة:
يمنح الطلبة خصما خاصا في المراكز المعتمدة من الجامعة وغير المشمولة بالتأمين الصحي مثل عيادات
األسنان والعالج الطبيعي والبصريات.
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عند اصدار هوية الطالب يعتبر مؤمن طبيا على أن تكون الهوية صالحة للفصل الدراسي
المسجل فيه وال يجوز للطالب مراجعة أي جهة أخرى إال في الحاالت الطارئة.
الطالب يتمتع بحق المراجعة والتشخيص والعالج المجاني داخل عيادة الجامعة.
تتولى دائرة الخدمات الطبية األشراف على التأمين الصحي حيث تتم مراجعة المستشفيات
المعتمدة من قبل الجامعة وعمل الفحوصات المخبرية واألشعة بتحويل من دائرة الخدمات
الطبية.
في الحاالت الطارئة يتمتع الطالب بحق مراجعة قسم الطوارئ في المستشفيات والمراكز
المعتمدة حسب القائمة المذكورة وتقديم الهوية الجامعية واحضار تقرير طبي وفاتورة بالتكلفة
ليتم دفعها من قبل الجامعة خالل أسبوع من تاريخ الفاتورة وتعتبر المطالبة بعد أسبوع الغية.
اإلجازات المرضية تعتمد خالل ( )24-48ساعة من تاريخ اإلجازة على أن تكون صادرة من
طوارئ المستشفيات المعتمدة وغير معتمدة ،وال تعتمد أي إجازات مرضية الصادرة من
العيادات الخاصة والحكومية.
يتوفر مندوب على مدار الساعة لإلشراف على الطلبة في المستشفيات خالل العطل.
يتمتع الطالب بتغطية طبية من الدرجة الثالثة داخل المستشفيات المعتمدة فقط وفي حالة رغبة
المرض بالحصول على درجة أعلى يتحمل الفرق مباشرة
ال يجوز للطالب المطالبة بأي فاتورة مدفوعة لمستشفيات أو مراكز أو عيادات غير معتمدة

الحاالت غير مشمولة بالتأمين الصحي:
 جميع األمراض المشمولة قبل سريان التأمين. أعمال العنف والمشاجرات وااليذاء الشخصي (بقصد وبدون قصد) ،والحوادث خارج الجامعة األمراض الجنسية واألمراض التجميلية. األمراض الناشئة عن اإلدمان على الكحول والمخدرات ،واألمراض العصبية والنفسية ،وأمراضالغدد الصماء.
 التصوير الطبقي والمغناطيسي والعالج الطبيعي ،باستثناء الحاالت االضطرارية التي يوافقعليها طبيب العيادة في الجامعة.
 طب وجراحة الفم واألسنان واللثة ،وقصر النظر والعدسات ،وأدوات السمع واألطراف الصناعية. -حاالت الحمل والوالدة ،والهرمونات والفيتامينات والمقويات.

