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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
    LAW419رقم ورمز المساق:  عقود التأمين اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اختياري متطلب تخصص  المساق: نوع

  منسق المساق: LAW314 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☒       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق
ن إن هذا المساق يتضمن التعريف بالتأمين، وتطوره التاريخي، وأنواعه، وأركانه، وصوره م

االلزامي واالختياري(، )والتأمين على األشخاص والتأمين من االضرار، حيث: )التأمين 

 .والتأمين ضد المسؤولية(

 أهداف المساق

.التأمين بعقد وتفصيلية معمقة نظريةبدراسة  الطالب إحاطة. 1  

.الطالب عند القانونية للقواعد التطبيقي الجانب وتطوير تنمية  .2 

 .التأمين عقود صياغة على الطالب قدرة تنمية. 3
 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: التأمين لعقد الناظمة القانون  أحكامعلى  بدقة تعرف الطالبي أن. 

CLO2: ة يكون الطالب قادرا على تحليل النصوص القانونية واألحكام القضائية ذات الصل أن
 بموضوعات المساق.

CLO3: سليما تطبيقا العملية الوقائع على القانونية القواعد قيطبت قادرا على الطالب يكون  أن. 

 

 

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
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      X CLO1 
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 المساق يمو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 كتابي  امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 5 بيتي واجب  (1نشاط )

 2 10 اختبار كتابي قصير  (2نشاط )

  (3نشاط )
استخراج قرارات قضائية 

ترتبط بموضوعات المساق 
 في المحاضرة ومناقشتها

5 
2 

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 كتابي  امتحان نهائي

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
مففن حيففث: المفهففوم، الفففرق بففين عقففد التففأمين وكففل مففن عقففدي  بالتففأمين التعريففف -

 .المقامرة والرهان
 محاضرتين وجاهي

 

 محاضرة غير متزامنة : التأمين في المملكة االردنية الهاشميةوتطورها التأمين فكرة نشأة

 2االسبوع 
 التأمين فوائد

 محاضرتين وجاهي
 

 محاضرة غير متزامنة .الخاص االختياري  التأمين: ثانياا . االجتماعي التأمين: أوالا : التأمين قسيمات

 3االسبوع 
 محاضرتين وجاهي األضرار من والتأمين األشخاص التأمين التجاري: التأمين على-

 
 محاضرة غير متزامنة التأمين التعاوني-

 4االسبوع 

 التأمين ضمانات
 وجاهيمحاضرتين 
 

. ثانيا: ريةاالختيا التأمين إعادة: أوال: التأمين إعادة طرق : المفهوم. التأمين إعادةعقد 
 حداا  يتجاوز الذي للخطر التأمين إعادةثالثا:  االتفاقية أو اإلجباري  التأمين إعادة
 .الخسارة من حداا  جاوز فيما التأمين إعادة. رابعا: معينا

 محاضرة غير متزامنة
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 5االسبوع 
 الفائض ةاتفاقيثانيا:  النسبية الحصة باتفاقية التأمين إعادةاوال:  التأمين إعادة صور

 محاضرتين وجاهي
 

 محاضرة غير متزامنة التأمين عقد خصائص. التأمين عقد ماهية

 6االسبوع 
 التأمين عقد في لتراضيا

 وثيقة ملحق. التأمين وثيقةالتأمينية المؤقتة.  التغطية مذكرة

 محاضرتين وجاهي
 

 محاضرة غير متزامنة 

 7االسبوع 
 التأمين عقد في لمحلا

 محاضرتين وجاهي
 

 محاضرة غير متزامنة القسط عبءو  الصافي القسطالتأميني من حيث:  القسطالمؤمن ضده.  الخطر نواعأ

 8االسبوع 
 محاضرتين وجاهي االداء. مقدار تحديدمن حيث: المحل، وتحديد المقدار  المؤمن أداء -

 
 المصلحة، األضرار من التأمين في لمصلحةمن حيث: المفهوم. ا التأمينية المصلحة

 .األشخاص على التأمين في
 محاضرة غير متزامنة

 9االسبوع 
 محاضرتين وجاهي له المؤمن التزامات: التأمين عقد آثار -

 
 محاضرة غير متزامنة 

 10االسبوع 
 محاضرتين وجاهي بدفع القسط واإلفصاح عن المعلوماتالتزامات المؤمن: االلتزام 

 
 محاضرة غير متزامنة الحلول بدعوى  الغير على بالرجوع المؤمن حق

 11االسبوع 
 الفففدعاوى  تقفففادم. فسفففخه أو مدتفففه بانتهفففاء العقفففد انقضفففاء: التفففأمين عقفففد انقضفففاء -

 التأمين عقد عن الناشئة
 محاضرتين وجاهي

 

 محاضرة غير متزامنة التعريف بنظام التأمين االلزامي الموحد، ومدى الزاميته، ونطاقه

 12االسبوع 
 محاضرتين وجاهي اإللزامي التأميننظام ب المشمولة االضرار -

 
 محاضرة غير متزامنة االضرار المستثناه من نظام التأمين االلزامي  

 محاضرتين وجاهي التأمين االلزامي من حيث:حق الرجوع بموجب نظام  - 13االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 أوال: حق المضرور بالرجوع على طرفي عقد التأمبن أو المتسبب بالحادث. 
 ثانيا: حق المضرور بالرجوع على المؤمن له أو المتسبب بالحادث
 محاضرة غير متزامنة ثالثا: حق المضرور بالرجوع على المؤمن بموجب الدعوى المباشرة

 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي رابعا: رجوع المؤمن له على المؤمن. خامسا: رجوع المؤمن على المؤمن له 

 
 محاضرة غير متزامنة سادسا: رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الحادث

  تحول العقد والغائه 15االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 
 محاضرة غير متزامنة 

  النهائيةمتحانات اسبوع اإل 16االسبوع 
 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
  2015مان، ع-دار الثقافة التأمين البري في التشريع، ،القادر العطيرعبد د.  المرجع الرئيس

 2016د. غازي أبو عرابي، أحكام التأمين،  المراجع االخرى 
  

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
% من مجموع الساعات المخصصة 15تشترط المواظبة للطالب وال يسمح له بالتغيب عن أكثر من 

  .إال بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكليةللمساق 
 حل األنشطة وتسليمها بالوقت المحدد لذلك األنشطة

 التسليم المتأخر للواجبات
سبة من وفي حال التأخر في تسليمها سيحسم نالتقيد بتسليم الواجبات المعطاة في الموعد المحدد لها 

 .روبما يتناسب مع مدة التأخي للواجب العالمة المخصصة

 االمتحانات
االختبار النصفي سيحدد من قبل عمادة الكلية في جدول يعلن عنه أما االختبار النهائي فحسب 

 الجدول الذي سيصدر عن دائرة القبول والتسجيل/قسم االمتحانات.

 االستاللو  الغش
في يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش 

 .االمتحان أو الشروع أو االشتراك فيه
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 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


