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 القانون الخاص :مـــقسال

 

 2102-2102من العام الجامعي  الثانيــــــل: الفص

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 501224: رمز المادة عقود التأمينالـمــــادة: 

 العقود المسماةة أو/ والمرافقة: المتطلبات السابق السنة الرابعةمستوى المادة: 

 ساعات 2الساعات المعتمدة:  02،54 – 00،04موعد المحاضرة: 

  
 

 عضو هيئة التدريس 
 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم المكتب 

 وموقعه

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

   استاذ مساعد د. بسام الطراونه

B_Trawneh@philadelphia.edu.jo 

  

Bassam_taraeneh@yahoo.com 

 :وصف المادة

ام  ونشأة عقد التأمين بشكل ع  تتناول هذا المادة التعريف بعقد التأمين حسب مفاهيمه القديمة والحديثة و األسس التي يقوم عليها      

هذا العقد وتطوره في المجتمعات األجنبية والعربية وأقسام التأمين وخصائص كل قسم , وآراء فقهاء الشريعة اإلسالمية بعقد التأمين 

 بشكل عام .

 كما تتضمن المادة  دراسة الخطر في التأمين من حيث شروطه , ودراسة القسط , والعناصر التي تدخل في تحديده . وعنصر      

المصلحة في كل من التأمين على األشياء , وعلى األشخاص , وخصائص عقد التأمين وإبرامه من الناحيتين الفنية والقانونية , إضافة 

الى ذلك تتضمن الدراسة أيضًا : آثار العقد وإلتزامات المؤمن له والمؤمن طبقًا لعقد التأمين , والحلول القانوني والدعوى المباشرة 

 االضافة للتعرض لموضوع التأمين على الحياة والتأمين االلزامي.بوالتقادم .

 :أهداف المادة

 تزويد الطلبة بالمعرفة األساسية و المتقدمة في عقود التأمين والنصوص القانونية الخاصة بها . .1

لى التعلم و تطبيق تنمية مهارات الطلبة الذهنية والعملية في مواضيع التأمين واإلجراءات الخاصة بها  وتطوير قدرتهم ع .2

 المعرفة النظرية على الحاالت الواقعية العملية .

 تطوير مهارات الطلبة في كتابة المقاالت والتقارير واألوراق البحثية النظرية والتطبيقية في مواضيع التأمين . .3

 .  للمستجدات تمكين الطلبة من العمل بروح الفريق الواحد واالتصال بفعالية مع اآلخرين واالستجابة السريعة .5

 

 مكونات المادة:  

 ------------------------------------------الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر(  .1

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 د. عبد القادر عطير البري في التشريع  التأمين

 

 

 دار الثقافة

 

 

2112 
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 -----------------------------------------------------------المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (---------------------------------------------------------------القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------دليل دراسة المادة )إن وجد(   .4

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(   .5

 ن والتدرب على صياغتهامناقشة بعض مواضيع عقود التأمي

 إجراء زيارة ميدانية واستضافة محاضر خارجي

 غرفة متعددة األغراض

 تقديم ورقة بحثية

 

 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 العالمة عدد المحاضرات أسلوب التدريس

 المحاضرات النظرية

51 01 

   ت الميدانيةمختبر الكمبيوتر والزيارا

 4 5 حلقات النقاش والحوارات

 01 5 الواجبات والتمارين )مكتبية ، صفية( )فردية ، جماعية (

 4  كلمة كحد أعلى (  2111لبحوث والمقاالت ى واوراق العمل  ) ا

 011 50 المجموع

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 لهذه المادة أن يكون قادرًا على : يفترض بالطالب بعد دراسته   مخرجات التعليم:  

 الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية  -1

 / توضيح المبادئ والمفاهيم األساسية والمتقدمة في مسائل التأمين . 1أ

 / إظهار معرفة متقدمة ومتخصصة  في عقود التأمين وشروطها وتطبيقاتها القضائية . 2أ

 / إدراك الموضوعات ذات العالقة بتشريعات التأمين والتي تتجاوز البعد القانوني كالمواضيع االجتماعية واالقتصادية وغيرها  4أ

 / اإللمام بالمؤسسات والشركات ذات العالقة بتشريعات التأمين والتعرف إلى أعمالها . 5أ

 ي ومصادر المعرفة القانونية .نون/ اإللمام بأساليب وطرق ومناهج البحث العلمي والقا 6أ

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 2

 / إظهار مقدرة على تطبيق المعرفة النظرية على الحاالت والمسائل الواقعية والمفترضة . 1ب

 رفة وأداء المهارات العملية ./ البحث في تشريعات التأمين الستخراج المعلومات الداعمة للمع 4ب

 / إظهار مقدرة على نقد وتحليل النصوص التشريعية ذات العالقة بالتأمين . 6ب

 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  3

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 ل المعلومات اإللكترونية بأفضل وأحدث الوسائل ./ استخدام مهارات التقنية الحديثة واستعما 1د

/ اإلعداد المسبق ألداء المهاام وإدارة الوقاب بدقاة وعلاى درجاة مان المساؤولية وتقيايم القادرات الشخصاية واالساتفادة مان الت ذياة               6د

 الراجعة

 مين ./ إظهار مقدرة على أيجاد الحلول المنطقية للمسائل الحقيقية والمفترضة في مسائل التأ 1ج



 / إظهار مقدرة على صياغة وإعداد عقود التأمين وكافة الوثائق القانونية ذات العالقة بهذا المجال . 5ج
 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة  21  االمتحان األول

 عالمة  21  االمتحان الثاني

 عالمة 51 االمتحان النهائي  

التقاااااااارير و/أو األبحااااااااث / الواجباااااااات /  

 المشاريع / االمتحانات القصيرة   

 عالمة  4 

 عالمات 4 

 عالمة 011 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 بها  إسناد الحقوق الفكرية ألصحا 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

الدراسي وعلى  الفصل( ساعات لكل أسبوع من أسابيع 2( أسبوعا بواقع )02( ساعة دراسية موزعة على )50من ) المادة كونتت

 النحو التالي:

 مالحظات الموضوع التاريخ األسبوع

 األول
  وتطوره وموقف الشريعة االسالمية التأمين /نشأته  

  فوائد التأمين   الثاني

  تقسيمات التأمين   الثالث

  االسس  الفنية للتأمين وضماناته  الرابع

  اعادة التأمين  الخامس

 االمتحان االول خصائص عقد التأمين  السادس

  اركان عقد التأمين /الداخلي والمحل والسبب   السابع

  طر/ القسط في عقد التأمين الخ  الثامن

  اداء او تعويض التأمين  التاسع

  المصلحة التأمينية في التأمين على االشياء واالشخاص   العاشر

 االمتحان الثاني التزامات المؤمن له   الحادي عشر

  التزامات المؤمن وحقه بالرجوع على الغير   الثاني عشر

  انقضاء عقد التأمين   الثالث عشر

  التأمين االلزامي على المركبات لصالح الغير   الرابع عشر

  عقد التأمين على الحياة   الخامس عشر

  عقد التأمين ضد الحريق  السادس عشر



 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 :سياسة الحضور والغياب

 

% مان السااعات المقاررة للماادة بادون عاذر مرضاي أو قهارع يقبلاه عمياد الكلياة إذ يترتاب             15ر مان  ال يسمح للطالب بالت ياب أكثا  

 اعتبار الطالب منسحبًا من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفرًا

 .في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهرع

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

 0800مبادئ التأمين التجاري واالجتماعي / إبراهيم علي إبراهيم / دار النهضة العربية 

 0800األحكام العامة لعقد التأمين / محمد حسام محمود لطفي / دار الثقافة للطباعة  والنشر 

 احكام التأمين / محمود فرج

 لميةالدوريات الع 

 مجلة نقابة المحامين االردنية

 مجلة القانون

 الجريدة الرسمية / األردن

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

www.law.cornell.edu/topics/insurance.html 

www.catalaw.com/topics/insurance.html    
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