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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0601317 رقم المادة عقـود التأميـن اسم المادة الدراسية
 العقود المسـماة للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

واألسس الفنيـة التـي يقـول عايعـا عقـد التـأمين ون ـأة تتضمن هذه المادة التعريف بقانون التأمين حسب مفاهيمه القديمة والحديثة     
 هذا العقد وتطوره وأنواع التأمين وخصائص كل نوع منعا وآراء فقعاء ال ريعة اإلسالمية في عقد التأمين.

 كما تتضمن هذه المادة دراسة الخطر في التأمين من حيث  روطه وأقساطه والمناصر التي تدخل في تحديده وعنصر المصاحة    
في عقد التأمين وخصائص عقد التأمين وآثار العقد والتزامات أطراف العقد والحاول القانوني والدعوى المبا رة والتقادل ثل دراسة عدة 

 .تطبيقات لعقد التأمين كالتأمين عاى السيارات والحرائق
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 حاام والقوانين وانأنممة المتعلقة بالتممينتعريف الطالب بالقواعد واال الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 قدرة الطالب عاى معرفة القواعد واالحكال والقوانين واألنظمة المتعقاة بالتأمين. 1.1
 قدرة الطالب عاى التعرف عاى كافة أنواع التأمين وما يترتب عايعا. 1.1
 رتب عايعا.تحايل عقود التأمين و روطعا وما يت 1.1

 يز عن اافة أنواع عقود التممينيتعريف الطالب بايفية التم الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرة عاى التمييز بين كافة أنواع عقود التأمين. 1.1
 عمايات ابرال وكتابة عقود التأمين.و توظيف معارات التفكير وتطبيقعا  1.1
 مين حسب مفاهيمه القديمة والحديثة.التعريف القانوني لاتأ 1.1

 تعريف الطالب بخصائص عقد التممين وآثاره والتزامات اطرافه الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 قدرة الطالب عاى معرفة خصائص عقد التأمين. 1.1
 تي يقول عايعا عقد التأمين.قدرة الطالب عاى تحديد اثار عقد التأمين والتزامات اطرافه، واالسس الفنية ال 1.1

 تعريف الطالب بخصائص ال عقد من عقود التممين/ والتطبيقات لهذه العقود الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 تمييز الطالب بين خصائص كل عقد من عقود التأمين. 1.1
 .التطبيقات القضائية لعقود التامين خاصة تأمين السيارات وضد الحريق 1.1

 الكتاب المعتمد:
 

 .1002عمان  –دار الثقافة  –د. عبد القادر العطير  – التأمين البري في الت ريع األردني -1

 المراجع العلمية:
 .2891-دار النعضة العربية  –د. خميس خضر –العقود المدنية المسماة )البيع واإليجار والتأمين(  -1

 2882 –بدون مطبعة  – المقارن الطبعة الثالثةدراسة في القانون والقضاء أحكال التأمين  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحمات المعتمد

11 
1 
1 
1 

 مضمون فكرة التممين والتعريف بعقد التممين.
 تطور التممين في انأردن.

 التنميم التشـريعي.
  12 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 ية للتممين وتقسيم التممين.انأسس الفن
 صور التممين البري ) انأشخاص وانأضرار (.

 التمييز بين انأضرار وانأشخاص.

 41 – 92ص 
 96 – 11ص 

 

11 
1 
1 
1 

 خصائص عقد التممين.
 مزايا وعيوب التممين.

 عقد إعادة التممين وصوره.

 111 – 21ص 
 11 – 11ص 
 69 – 61ص 

 

11 
1 
1 
1 

 لتراضي والمحل (.أراان عقد التممين ) ا
 الخطر وتعريفه وشروطه.

 تقسيـم الخطر.
  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 أنواعه . –القسط / تعريفه 
 مبلغ التممين وحدوده.

 شروطه ومصادره. –التعويض  –اإلتفاق 
  126 – 116ص 

19 
1 
1 
1 

 أطراف عقد التممين.
 المراحل التي يمر بها انعقاد عقد التممين.

 ملحق الوثيقة. –وثيقة التممين  –مذارة التممين 
  111 – 111ص 

14 
1 
1 
1 

 آثار عقد التممين من جانب المؤمن له.
 التزامات المؤمن له / تقديم البيانات الخاصة بالخطر.

 أخطار المؤمن عند وقوع الخطر. –دفع القسط  
  111 – 111ص 

16 
1 
1 
1 

 ن.آثار عقد التممين والتزامات المؤمن /دفع مبلغ التممي
 امتداد عقد التممين. –انقضاء عقد التممين 

 تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التممين.
  111 – 111ص 

12 
1 
1 
1 

تممين  –تممين المرض –صوره  –التممين على انأشخاص / ماهيته 
 اإلصابة.

 التمييز بين اإلصابة والمرض. –المحل في تممين اإلصابة 
 لى انأشخاص.المبادئ التي يقوم عليها التممين ع

  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 التممين على الحياة / ماهيته.
 المختلط. –على الوفاة  –صوره العادية / التممين على الحياة 

 .التكميلي –الشعبي  –صوره غير العادية / التممين الجماعي 
  111 – 111ص 
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11 
1 
1 
1 

 التممين على انأضرار / ماهيته.
 .التمييز بينه وبين انأشخاص

 .صوره
  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 التممين على الحريق / ماهيته وطبيعته.
 .تحديد انأضرار المشمولة بعقد التممين على الحرائق

 مدى مسؤولية المؤمن.
 

  112 – 114ص 

11 
1 
1 
1 

 التممين لحساب ذي المصلحة / ماهيته وتكييفه.
 شروطه.

 .اآلثار المترتبة عليه
  114 – 119ص 

11 
1 
1 
1 

 حلول الغير محل المؤمن له / انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه.
 آثار انتقال الملكية. –الشروط الواجب توافرها 

 .إفالس المؤمن له  –حلول الدائنيني أصحاب الحقوق الخاصة 
  114 – 119ص 

11 
1 
1 
1 

 التممين اإللزامي على المرابات / مجال تطبيق نمام التممين.
 بالتممين اإللزامي. انأخطار المشمولة

 جزاء مخالفة هذا النمام.
  141 – 191ص 

19 
1 
1 
1 

 

 حدود مسؤولية المؤمن.
 المسؤولية التضامنية  للمؤمن ومالك السيارة.

 

  161 – 141ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النمرية

 %11الم اركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني
 %11= االمتحان النعائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %11=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %11=  االمتحان النعائي

 

 11/11/1114 تاريخ االعتماد بارالداتور محمد خليل أبو اعتمدت من قبل رئيس القسم
 

 ادة()يتل تحديثعا في كل فصل دراسي وتعبأ من قبل مدرس الممعلومات إضافية: 
  رقم الماتب الدكتور رامي ابراهيل الزواهرة  مدرس المادة

 Rami.alzwahreh@zuj.edu.jo البريد االلكتروني -  الهاتف الداخلي

 الساعات الماتبية 
 األحد ، الثالثاء: 
 اإلثنين ، األربعاء:

 


