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 ساعات معتمدة( 3)  (   إدارة التأمين 2107291)

الخطر ، وكيفية إدارته،  يتطرق هذا المساق إلى ماهية

كما  مخاطر المصارف من منظور تأميني، إدارةو

تحديد قسط التأمين، مفهوم التأمين، و إلىيتطرق 

والمبادئ القانونية لعقد التأمين، ووظائف شركات 

التأمين، كما  إعادةالتأمين، مع التركيز على وظيفة 

بعض أنواع التأمين مثل التأمين  إلىيتطرق المساق 

ضد أخطار النقل، والتأمين ضد أخطار الحريق. كما 

يوضح أوجه االختالف بين شركات التأمين التعاوني 

كات التأمين التجاري،  وأخيرا ً يلقي المساق وشر

الضوء على التنظيم الحكومي للتأمين وخاصة في  

األردن، ويقدم لمحة عامة عن المشكالت التي يعاني 

ويشمل منها قطاع التأمين في األردن والوطن العربي، 

 المساق تقديم حاالت دراسية في التأمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2107291)   Insurance Management (3 

Cr) 

This course deals with the nature of risk, 

how it is managed, and managing the 

risks of banks from an insurance 

perspective. It also deals with the concept 

of insurance, determining the insurance 

premium, the legal principles of the 

insurance contract and the functions of 

insurance companies.  The course also 

covers some types of insurance such as 

insurance against transport risks, and 

insurance against fire risks.  It also shows 

the differences between cooperative 

insurance companies and commercial 

insurance companies. Finally, the course 

sheds light on the government regulation 

of insurance, especially in Jordan, and 

provides an overview of the problems 

experienced by the insurance sector in 

Jordan and the Arab countries. The course 
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includes the many case studies in 

insurance. 

 


