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 :المادةوصف 

تتناول هذه المادة التعريف بالخطر وأنواعه وكيفية استخدام التأمين كوسيلة لالحتياط ضد المخاطر ، ثم 

التعريف بعقود التأمين المختلفة وتشمل تأمين السيارات، والحوادث الشخصية، والتأمين البحري، والحريق، 

، والتأمين الصحي، والضمان االجتماعي واألسس القانونية لعقد والتأمين المصرفي، والتأمين على الحياة

التأمين وكيفية احتساب قسط التأمين . كذلك التعريف بمعنى إعادة التأمين والطرق المختلفة المتبعة في 

 .عمليات إعادة التأمين
 

 :المادةأهداف 

 التعرف على مفهوم الخطر وأنواعه وقياسه وطرق إدارته .1

 ئ القانونية األساسية للتأمينالتعريف بالمباد .2

 التعرف على أنواع التأمينات المختلفة باإلضافة إلى التأمينات االجتماعية .3

 التعرف على المصطلحات الرئيسية باللغة االنجليزية قراءة وكتابة .4

 التعرف على  آلية ومبررات إعادة التأمين .5

 مكونات المادة:

 نشر(الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة ال* 

 التأمين وإدارة المخاطر)النظرية و التطبيق(
 ججج

 2010، االردن –عمان ، دار وائل للنشر، أ. د. حربي عريقات ، د. سعيد عقل
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 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 

 ال يوجد
 

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 
 

  (نطبقدراسية ودليل المختبر )حيث يالواجبات الدليل 
 

 

 طرق التدريس:

 

 حماضرات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغريها
 

 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

 لة بين أنواع بوالص التأمين المختلفة من حيث الشروط والتغطياتالمفاض .1

 القدرة على إدارة المخاطر التي تواجة االفراد والشركات .2

 قراءة وفهم شروط بوالص التأمين .3

 فهم كيفية إعادة التأمين  .4

 القدرة على دراسة وفهم مراجع التأمين باللغة االنجليزية .5

 

 

 أدوات التقييم:

 و عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرةتقارير قصيرة و/ أ 

 اختبارات قصير 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
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عملية االقتباس من أي كتاب أو أي مرجع مستخدم في األوراق البحثية المقدمة يجب أن يتم ذكره 

 من خالل الورقة المقدمة

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 
 

 

 لفصل الدراسيعلى أسابيع ا المادةتوزيع مواضيع 

 

 
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع  األسبوع 

 

 الفصل األول:

  -:الخطر

 مفهوم الخطر 

 مصادر الخسارة والعوامل المساعدة 

 العوامل المساعدة للخطر 

 الحادث 

 الخسارة المادية 

(1) 

 

 تصنيف الخطر 

 وفرهرررررا فررررري الخطرررررر الشرررررروط التررررري يجرررررب ت

 يمكن التأمين ضده ىحت

(2) 

 

 :إدارة الخطر- 

  مفهوم و أهداف إدارة الخطر 

  آلية إدارة الخطر 

  تقييم الخسائر المحتملة 

  المختلفة لمواجهة األخطار الطرق 

(3) 

 

 الفصل الثاني:

 مفاهيم التأمين ووظائفة :-التأمين-  

 تعريف التأمين 

 كيف يعمل التأمين 

 وظائف التأمين 

(4) 

 

   -وظائف شركات التأمين :

 التسعير 

 االكتتاب 

 اإلنتاج 

 تسوية المطالبات 

 االستثمار 

 إعادة التأمين 

(5) 

 االمتحان األول

 الفصل الثالث:

 -الألركان األساسية لعقد التأمين:

 عقد التأمين 

 اطراف التعاقد 

 قسط التأمين 

(6) 
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 مدة التأمين 

 مبلغ التأمين 

 االستثناءات 

 المالحق 

 اإلقتطاعات 

 

 المبادئ القانونية األساسية في الخطر والتأمين:- 

 مبدأ منتهى حسن النية 

 مبدأ المصلحة التأمينية 

 مبدأ التعويض 

 مبدأ الحلول في الحقوق 

 المشاركة 

 السبب القريب 

 شروط انعقاد عقد التأمين 

 السمات القانونية المميزة لعقود التأمين 

(7) 

 

 الفصل الرابع:

 -لمسؤولية المدنية:أخطار ا

 مفهوم المسؤولية المدنية 

 انواع أخطار المسؤولية المدنية 

 المسؤولية المدنية وثيقة تأمين 

(8) 

 

 -الحريق وتأمينات الممتلكات العامة:

 التأمين من الحريق 

 التأمين من السرقة 

 تأمبن المنازل الشامل 

 تأمين التقود والمجوهرات 

 التأمين من خيانة األمانة 

 ن المصرفي الشاملالتأمي 

 التأمين الهندسي 

 تأمين النقل 

  الطيران تأمين 

 

(9) 

 

 الفصل الخامس:

 -:البحريلتأمين ا

 تاريخة وتطورة -التأمين البحري 

  التأمين البحرياهمية 

  التأمين البحريانواع 

  التأمين البحرياجراءات التعاقد في 

  التأمين البحريانواع وثائف 

 االخطار والخسائر البحرية 

 أنواع الخسائر البحرية 

 شروط العوارية العامة 

 اجراءات التعويض 

 

(10) 
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 االمتحان الثاني

 الفصل السادس:

 -تأمين المركبات البرية )السيارات(:

 أخطار السيارات 

 وثيقة التأمين اإللزامي 

 التكميلي 

  وثيقة التأمين الشامل 

 إجراءات تأمين السيارات والتعويض 

(11) 

 

 

 الفصل الثامن:

 -تأمين اإلسالمي:ال

 انواع التأمين اإلسالمي 

 ميخصائص التأمين اإلسال 

 الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني 

  مبادئ التأمين التعاوني 

 إعادة التأمين اإلسالمي 

(12) 

 

 الفصل الحادي عشر:

 -الضمان االجتماعي:

 أهداف التأمين اإلجنماعي 

 لضمان التامينات التي يشتمل عليها قانون ا

 اإلجتماعي األردني

  الفئات المشتركة بقانون الضمان اإلجتماعي

 األردني

 اإلشتراكات 

 المنافع التأمينية 

  التأمين ضد الشيخوخة الوجوبي والمبكر والدفعة

  الواحدة

(13) 

 

 الفصل السابع:

 -إعادة التأمين:

 مفهوم إعادة التأمين 

 اهداف إعادة التأمين 

 وظائف إعادة التأمين 

 مل التي تؤثر في تقدير المبلغ المحتفظ بهالعوا 

 طرق اعادة التأمين 

(14) 

 

 االفصل الثاني عشر:

 -لتأمين الصحي:

 تصنيفات التأمين الصحي 

 برامج التأمين الصحي 

 التأمين الصحي في األردن 

 التي يعاني منها نظام التأمين الصحي  مشاكلال

 في األردن

 التأمين الصحي الجماعي 

 لتخفيف تكلفة العناية الطبية األساليب المتبعة 

 آلية الحصول على الخدمات الطبية المختلفة 

(15) 

نموذج 

امتحان 

 )اختياري(

 عرض االبحاث المقدمة من قبل الطلبة 
(16) 

االمتحان 

 النهائي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

 .                 لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقةالطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين  هليمعدل ما يحتاج إ

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غراب الطالرب أكثرر مرن ومن مجموع الساعات المقرررة للمرادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كران الغيراب بسربب المررض او أمرا إذلتقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلرك المادة)فرفرا،(، ا

لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرر  المرادة ، يعتبرر منسرحبا، مرن تلرك المرادة وتطبرق عليرة أحكرام 

 . االنسحاب

  

 

 الكتبو  عـالمراج
 

 (التأمين وإدارة المخاطر)النظرية و التطبيق
 ججج

 2008 االردن –عمان  -دار وائل للنشر, د. حربي عريقات ، د. سعيد عقل . أ
 2000، اتحاد المصارف العربية، التأمين وإدارة الخطر،  رياض بطشون

 

 

 المجالت العلمية
1. Journal of Finance 

2. Journal of Business & Economics 
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