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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال
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 تأمٌنالخطر والإدارة توصٌف ممرر 
  

I. عن الممرر:  معلومات عامة 

 نٌالخطر والتأمإدارة  :اسم الممرر 1

 STA 4126 رمز الممرر ورلمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل الثانً –المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسً: 4

 + الرٌاضة المالٌة اءحصاإلمبادئ  المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(: 5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(: 6

 )عام + شعبة التسوٌك( إدارة األعمالبكالورٌوس  درس له الممرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر: 8

 انتظام أسلوب الدراسة:  9

 فصلً نظام الدراسة: 11

 السٌاغً أحمدبد الكرٌم لاسم ا.د. ع      معد)ي( مواصفات الممرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر: 

 

II. :وصف الممرر 

من خالل منالشة المعلومات  تأمٌنالخطر والدار  العلمٌة والعملٌة إل األصولتعرٌف الطالب ب إلىٌهدف هذا الممرر 
اطر وعلى وجه الخصوص والمنظمات وطرق التعامل مع تلن المخ األفرادٌة للمخاطر التً ٌتعرض لها اسااساأل
 ه المختلفة لتعوٌض نتائج تلن المخاطر عند حدوثها.أنواعب تأمٌنال

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من درااسة الممرر اسوف ٌكون الطالب لادراً على أن:
a1تأمٌنالخطر وال دار  ٌة إلاسااس. ٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم األ  
a2 تأمٌنالخطر والدار  . ٌشرح المراحل المختلفة إل  
b1  ه المختلفةأنواعب تأمٌنالتعامل مع المخاطر مع التركٌز على  ال أاسالٌبطرق و  ٌحدد 
b2   األعمالٌحلل  وٌفاسر البٌانات المتعلمة بالمخاطر فً مختلف منظمات 
b3 لل تكلفة ممكنةوٌختار الطرٌمة )الطرق( المنااسبة وبأ تأمٌنالخطر والدار  ٌمارن بٌن الطرق المختلفة إل 
c1  الخطر اكتشافاً ولٌااساً وتحلٌالً وتفاسٌراً إدار  ٌاستخدم التمنٌات والبرنامج الجاهز  فً التطبٌك العملً لعملٌات 
c2  ًالخطر إدار  لحل المشاكل التً ٌواجهها عند تطبٌك عملٌات   تأمٌنالخطر والإدار  ٌوظف النماذج الناجحة ف
 تأمٌنوال
d1 األعمالمن أفراد ومنظمات  تأمٌنالخطر والإدار  ٌٌن بعملٌات ٌتواصل مع المعن 
d2  وحل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها. تأمٌنالخطر والإدار  ٌتخذ المرارات الصحٌحة للتعامل مع 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 aوالفهم: : المعرفة 
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a.1 
ٌة اسااسبالمفاهٌم األ   ٌظهر المعرفة والفهم

  تأمٌنالخطر وال دار  إل
A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات
ة حصائٌواالدوات اإل اسالٌبواأل

 الماستخدمة فً مختلف الدرااسات.

a.2 

ٌصف مجموعة من المعارف العامة  A2 تأمٌنالخطر والدار  المراحل المختلفة إلٌشرح 
جاالت العلمٌة والتطبٌمٌة المرتبطة فً الم
وٌتعلم كٌفٌة ااستخدام أهم  حصاءاإلبعلم 

ة فً تحلٌل حصائٌوأشهر الحزم اإل
 البٌانات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
التعامل مع المخاطر  أاسالٌبطرق وٌحدد    

 ه المختلفةأنواعب تأمٌنمع التركٌز على  ال
B3  ٌاستخلص كافة المعلومات عن

األرلام والبٌانات للظواهر  مدلوالت
 المختلفة وٌمترح المعالجات المنااسبة لها.

b.2 
ٌحلل  وٌفاسر البٌانات المتعلمة بالمخاطر فً   

 األعمالمختلف منظمات 
B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة

 وٌطوعها لفهم وحل المشكالت. 
 

b3 

الخطر دار  ٌمارن بٌن الطرق المختلفة إل
الطرٌمة )الطرق( المنااسبة  وٌختار تأمٌنوال

 وبألل تكلفة ممكنة 

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال
ومعالجة وتحلٌل البٌانات بااستخدام الحزم 

االاستنتاجات  إلىة للوصول حصائٌاإل
 والتنبؤات الدلٌمة. الصحٌحة

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
طبٌك ٌاستخدم التمنٌات والبرنامج الجاهز  فً الت

ً ولٌااساً إدار  العملً لعملٌات  الخطر اكتشافا
 وتحلٌالً وتفاسٌراً 

C4 ة حصائٌٌاستخدم تمنٌات البرامج اإل
الجاهز  فً تحلٌل البٌانات للظواهر 

 المختلفة.

c.2 
الخطر إدار  ٌوظف النماذج الناجحة فً 

لحل المشاكل التً ٌواجهها عند تطبٌك   تأمٌنوال
 أمٌنتالخطر والإدار  عملٌات 

 C2 ة فً حصائٌاإل اسالٌبٌوظف األ
صٌاغة المشكالت التطبٌمٌة والتفاعل معها 

 المرار.  اتخاذو

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

d.1 
الخطر إدار  ٌتواصل مع المعنٌٌن بعملٌات 

 األعمالمن أفراد ومنظمات  تأمٌنوال
D2  ٌجٌد مهار  االتصال والتأثٌر

لتحاسٌن وا اآلخرٌنوالتفاوض مع 
 والتطوٌر الماستمر لمهارته الفردٌة.

d.2 
إدار  ٌتخذ المرارات الصحٌحة للتعامل مع 

وحل المشاكل المختلفة التً  تأمٌنالخطر وال
 ٌواجهها. 

D3  ٌتخذ المرارات الصحٌحة لحل
المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال 

 العمل.

 

IV. مٌٌمربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والت 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة أوال: ربط مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   مخرجات الممرر / المعرفة والفهم

a1 .ٌظهر المعرفة والفهم 
 دار  ٌة إلاسااسبالمفاهٌم األ   

  تأمٌنالخطر وال
a2  . ٌحدد وٌشرح المراحل
  تأمٌنالخطر والدار  تلفة إلالمخ

 

 المحاضرات 
المنالشات والعصف الذهنً 

 الراسومات والفٌدٌوهات
 الحاالت الدرااسٌة )العملٌة(

عرض  وشرح شرائح 
 الباوربوٌنت

 االختبارات
 تمٌٌم العروض 

تمٌٌم ماساهمات الطالب فً المنالشات 
 والحوارات الفصلٌة

 أثناءاإلجابة على األاسئلة المفاجئة 
 اضراتالمح
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 التدرٌس والتمٌٌم ااستراتٌجٌة ثانٌا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب

 b1  أاسالٌبطرق و  ٌحدد 
التعامل مع المخاطر مع التركٌز 

 ه المختلفةأنواعب تأمٌنعلى  ال
 

 المحاضرات 
المنالشات والعصف الذهنً 

 الراسومات والفٌدٌوهات
 الحاالت الدرااسٌة )العملٌة(

ض  وشرح  شرائح عر
 الباوربوٌنت

 االختبارات التحرٌرٌة. المزمنة والمفاجئة 
 المنالشة والحوارات الشفهٌة. -
 والتكالٌف الفردٌة نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
 درااسة الحاالت. -
 تمٌٌم البحوث والتمارٌر. -

b2   ٌحلل  وٌفاسر البٌانات
المتعلمة بالمخاطر فً مختلف 

 األعمالمنظمات 

 محاضرات ال
المنالشات والعصف الذهنً 

 الراسومات والفٌدٌوهات
 الحاالت الدرااسٌة )العملٌة(

عرض وشرح شرائح 
 الباوربوٌنت

 االختبارات التحرٌرٌة. المزمنة والمفاجئة 
 المنالشة والحوارات الشفهٌة. -
 والتكالٌف الفردٌة نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
 درااسة الحاالت. -
 والتمارٌرتمٌٌم البحوث  -

b3  ٌمارن بٌن الطرق
الخطر دار  المختلفة إل

وٌختار الطرٌمة  تأمٌنوال
)الطرق( المنااسبة وبألل 

 تكلفة ممكنة 

 المحاضرات 
المنالشات والعصف الذهنً 

 الراسومات والفٌدٌوهات
 الحاالت الدرااسٌة )العملٌة(

عرض  وشرح شرائح 
 الباوربوٌنت

 مفاجئة االختبارات التحرٌرٌة. المزمنة وال
 المنالشة والحوارات الشفهٌة. -
 والتكالٌف الفردٌة نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
 درااسة الحاالت. -
 تمٌٌم البحوث والتمارٌر -

 

             التدرٌس والتمٌٌم:                                          ااستراتٌجٌة ثالثا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التموٌم ااستراتٌجٌة    التدرٌس ااستراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة 

c1  ٌاستخدم التمنٌات
والبرنامج الجاهز  فً 

إدار  التطبٌك العملً لعملٌات 
ً ولٌااساً  الخطر اكتشافا

 وتحلٌالً وتفاسٌراً 

المحاضرات )شرح وتوضٌح 
 تلن التمنٌات(
 التعلم الذاتً 

 ام الفردٌة والجماعٌةالمه
 التدرٌبات العملٌة

االختبارات التحرٌرٌة المفاجئة والفصلٌة 
 والنهائٌة

 تمٌٌم األبحاث والتكالٌف 
 المالحظة الشخصٌة

 تمٌٌم الحاالت النظرٌة والعملٌة

c2  ٌوظف النماذج الناجحة
  تأمٌنالخطر والإدار  فً 

لحل المشاكل التً ٌواجهها 
ر  إداعند تطبٌك عملٌات 

 تأمٌنالخطر وال

المحاضرات )شرح وتوضٌح 
 تلن النماذج(
 التعلم الذاتً 

 المهام الفردٌة والجماعٌة
 التدرٌبات العملٌة

االختبارات التحرٌرٌة المفاجئة والفصلٌة 
 والنهائٌة

 تمٌٌم األبحاث والتكالٌف 
 المالحظة الشخصٌة

 تمٌٌم الحاالت النظرٌة والعملٌة

 

                                                            التدرٌس والتمٌٌم: ااستراتٌجٌة م الممرر )المهارات العامة( برابعا: ربط مخرجات تعل

 التموٌم ااستراتٌجٌة  التدرٌس ااستراتٌجٌة  مخرجات الممرر 

d1  ٌتواصل مع المعنٌٌن
الخطر إدار  بعملٌات 

من أفراد ومنظمات  تأمٌنوال
 األعمال

 الطالبٌة العروض
 الحوارات والمنالشات

 جماعات العمل 
 بطالة مالحظات األداء 

 االختبار النهائً
 منالشة وتمٌٌم األبحاث

 المالحظة الشخصٌة
التعرف على لدرات الطالب على عرض 

 وشرح المفاهٌم المتعلمة بالممرر

d2  ٌتخذ المرارات الصحٌحة
 تأمٌنالخطر والإدار  للتعامل مع 

 لمختلفة التً ٌواجهها وحل المشاكل ا

 العروض الطالبٌة
 الحوارات والمنالشات

 جماعات العمل 

 االختبار النهائً
 منالشة وتمٌٌم األبحاث

 المالحظة الشخصٌة
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التعرف على لدرات الطالب على عرض  بطالة مالحظات األداء 
 وشرح المفاهٌم المتعلمة بالممرر

 

V. العملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة و 
 الساعات المعتمدة لها.   و

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرلم
وحدات/ 

 موضوعات الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم الممرر

1 
ٌة اسااسالمفاهٌم األ

 للخطر

المعانً الماستخدمة   -المعنى اللغوي
  تأمٌنفً علم الخطر وال

المفاهٌم   -والعلوم ذات العاللة 
الخطرتعرٌف  -الرئٌاسة للخطر   

1 3 a1+a2 

الخطرإدار   2  b2+ b3+ c2 3 1 المفهوم والتعرٌفات 

الخطر إدار   3  
 –تمهٌد  –الخطر   إدارمراحل 

 المرحلة األولى اكتشاف الخطر 
1 3 

a1+a2+b1 + 
b2+ b3+ c2 

الخطرإدار   4  
الخطر المرحلة الثانٌة إدار  مراحل 

المٌاس النوعً  –لٌاس الخطر 
 للخطر

1 3 
a1+b1+ b3+ 

c2+ d1 

الخطرإدار   5  
الخطر المرحلة الثانٌة إدار  مراحل 

رالمٌاس الكمً للخط –لٌاس الخطر   
1 3 

a1+a2+b1 + 
b2+ b3+ c2 

الخطرإدار   6  
الخطر دار  درااسة الطرق المختلفة إل

 واختٌار الطرٌمة )الطرق المنااسبة( 
1 3 

a1+b1+ b3+ 
c2+ d1 

7 
 تأمٌننشأ  ال

 وتطوره 

 تأمٌنارتباط ال –فكر  التعاون 
 –االلتصادٌة  نشطةبالتطور األ

التطور   تأمٌنال أنواعتطور 
مفهوم  –فً الٌمن  مٌنتأالتارٌخً لل
تأمٌنوتعرٌفات ال  

1 3 

a1+a2+ b1+ 
b2+ b3+c1 + 

c2 

تأمٌنمبادئ ال 8  
  تأمٌنمبادئ تتعلك بمابلٌة الخطر لل 
  -مبادئ لانونٌة  -
 

1 3 
a1+b1+ b3+ 

c2+ d2 

تأمٌنمبادئ ال 9  

 تأمٌنال أنواعمبادئ تنطبك على كل 
ات العامة تأمٌنمبادئ تخضع لها ال -

على الحٌا   تأمٌنالفمط )غٌر 
ات محدد  المٌمة(تأمٌنوال  

1 3 

a1+a2+ b1+ 
b2+ b3+c1 + 
c2 

تأمٌنال أنواع 11  

 ات العامةتأمٌنال -على الحٌا   تأمٌنال
عناصر  -على الحٌا (  تأمٌن)غٌر ال 

-على الحٌا  تأمٌنوثٌمة أو عمد  ال  
 

2 6 

a1+a2+ b1+ 
b2+ b3+c1 + 
c2 

11 
لٌاس الخطر فً 

لى الحٌا ع تأمٌنال  
جداول الحٌا  وكٌفٌة حاساب 

على  تأمٌناالحتماالت العاللة بال
1 3 

a1+a2+ b1+ 
b2+ b3+c1 + 
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 c2 الحٌا 

12 
على  تأمٌنال

الحرٌك وإعاد  
تأمٌنال  

 أنواععلى الحرٌك و تأمٌنتعرٌف ال
 – تأمٌنمفهوم إعاد  ال –وثائمه 
تأمٌنإعاد  ال أاسالٌب  

2 6 
a1+a2+ b1+ 
b2+ b3+c1 + 
c2 
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VI.  التدرٌس: ااستراتٌجٌة 

 المحاضرات)نظرٌاً وااستخدام العروض التمدٌمٌة(. -

 المنالشة والحوار)الحوار والمنالشة مع الطالب فً لاعة المحاضر (. -

 التعلم الذاتً)أبحاث وأوراق عمل حول بعض مواضٌع الممررات(. -

 ت معٌنة(.أشكاالالعصف الذهنً)طرح تاساؤالت حول  -

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة)تكالٌف فردٌة وجماعٌة لبعض التمارٌن والحاالت العملٌة(. -

 درااسة الحالة)تطبٌمات عملٌة على بعض الحاالت(. -

 الحل المنااسب(. إلىحل المشكالت)توضع الماسألة فً صور  مشكلة ثم ٌُطلب من الطالب الوصول  -

 ش عمل(العمل فً فرٌك)تكلٌف بحلمات نماش وور -
 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

مجموعات وتكلٌفهم  إلىتماسٌم الطالب  1
الخطر فً إدار  أبحاث حول تطبٌك  إعدادب

 فً الٌمن األعمالأحد منظمات 

+ a1+a2 +b1 
b2+ b3+c1+c2 

 

 11 الاسابع

 إحدىتكلٌف كل طالب بدرااسة تحلٌل  2
التً تصدرها الشركات  تأمٌنوثائك ال

العاملة فً الاسوق الٌمنٌة وممارنتها بمبادئ 
 التً تم درااستها فً الممرر تأمٌنال

+ a1+a2 +b1 
b2+ b3+c1+c2 

 

 11 العاشر

 21   المجموع 

 

VIII. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التموٌم النهائً
خرجات التً الم

 ٌحممها

1 

من األاسبوع  الواجبات والتكالٌف 
 الثانً

21 21%  

+ a1+a2 
+b1 
b2+ 

b3+c1+c2 

2 
 الاسابع اختبار منتصف الفصل

11 11%  
a1+a2+b1 
+ b2+ b3+ 

c2 

3 
االاسبوع  االختبار النهائً

 األخٌر
01%  01%  

a1+a2 
+b1+ b2+ 
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

b3+c1 + c2  

  %100 100  المجموع 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

دار  النظرٌة  والتطبٌمٌة إل اسس( " األ2115العامري ) أحمدأ.د/ عبد الكرٌم لااسم الاسٌاغً و د/ منصور  .1
للنشر  األمٌنوالضمان االجتماعً والصحً("، مركز  األشخاصات تأمٌن: الجزء األول : )  تأمٌنالخطر وال
 صنعاء. الٌمن. -والتوزٌع 

 الخطر"، مكتبة عٌن شمس، الماهر  ، مصرإدار  و تأمٌن( " ال2111، ) أحمدد. مصطفى عبد الغنً  .2

 المراجع المساعدة: 

م( مكتبة النهضة العربٌة، الماهر  1993العلمٌة والعملٌة" ،) األصول:  تأمٌند/ اسالمة عبد هللا " الخطر وال .1
 الطبعة الاساداسة. -،مصر

 ( دار الكتاب الجامعً ، الماهر  ، مصر1993" )تأمٌن" مبادئ الد/ الاسٌد عبد المطلب عبده  .2

 م، دار النهضة العربٌة ، الماهر  مصر.1994درااسة ممارنة " ) تأمٌند. جالل دمحم إبراهٌم "ال .3

4. C. Arthur William’s, Jr. and Richard M. Heins” Risk Management and 
Insurance”, 1990 Graw - Hill Book Company, New York , USA. 

5. Scott F. Harrington and Gregory R. Niehaus “Risk Management and 
Insurance;” Irwin Mcgraw-Hill; Boston USA 

6. C. Arthur William’s, Jr.,  Michael L. Smith and Peter Young ,1998 ” Risk 
Management and Insurance”, Mc Graw - Hill Book Company, Boston 1998; 
Eighth Edition. USA 

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 

 

 الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر.

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 اسٌااسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:   .1
 . نبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم تالمحاضرا من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
 تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للماسم الطالبوغٌاب  بحضور تمرٌرا الممرر أاستاذ ٌمدم  -

 الماسم مجلس من الحرمان إلرار وٌتم 25%   الغٌاب

  : تأخر الحضور الم   .2
 عن زٌاد تأخر  وإذا الدرااسً، الفصل فً اتمر لثالث اساعة ربع لمد تأخر  إذا المحاضر  حضور للطالب ٌاسمح -

 .المحاضر  دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند الممرر، أاستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات ثالث

 ضوابط االمتحان:  .3
 .بالدخول له الاسماح الممرر استاذأل ٌحك اساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالبتأخر  حال فً  - 

ً  ٌراه ما ٌتخذ أن الممرر استاذأل ٌحك النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً -   .الحالة جلعال منااسبا
 االمتحان. بدء من دلٌمة  20 ))ممدارتأخر  إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌاسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبك النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

 الغش:   .4
 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبك النهائً أو النصفً االمتحان فً بالغش الطالب لٌام ثبوت حال فً  -

 للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النمل او بالغش الطالب لٌام ثبوت حال فً - 

 : آخري اسٌااسات   .5
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 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 
 المنالشات والعمل الجماعً. أثناءء المختلفة تحمل وتمبل اآلرا 
 اآلخرٌنوالحوار البناء مع  ٌجابًاإلبأاسلوب النماش  االلتزام. 
 اسٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضر ، أو  ال ٌاسمح بااستخدام 
  مشفوعاً بتمرٌر عن ذلن. الالزم،  تخاذالالجهات المعنٌة  إلىٌُحال  فإنهإذا اسلن الطالب اسلوكاً غٌر ممبول 
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 تأمٌنالخطر والإدارة  خطة ممرر:
  

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
السٌاغً أحمدأ.د. عبد الكرٌم لاسم   االسم 

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
أمانة العاصمة صنعاء 

(777271214) 
المكان ورلم 

 الهاتف

        Prof.alsayaghi@gmail ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 تأمٌنالخطر والإدارة  اسم الممرر:  .1

 STA 4126 رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة للممرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 لفصل الدراسً الثانًا /المستوى الرابع المستوى والفصل الدراسً:  .4

5.  
المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن 

 وجدت(:
 + الرٌاضة المالٌة حصاءاإلمبادئ 

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر)إن 

 وجدت(:
 ال ٌوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 الممرر:
 )عام + شعبة التسوٌك( إدارة األعمالبكالورٌوس 

 العربٌة ممرر:لغة تدرٌس ال  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 انتظام  -أسلوب الدراسة فً البرنامج :   .11

 كلٌة التجارة وااللتصاد مكان تدرٌس الممرر:   .11

 

III. الممرر الدراسً:  وصف 

من خالل منالشة المعلومات  تأمٌنالخطر والدار  العلمٌة والعملٌة إل األصولتعرٌف الطالب ب إلىٌهدف هذا الممرر 
والمنظمات وطرق التعامل مع تلن المخاطر وعلى وجه الخصوص  األفرادة للمخاطر التً ٌتعرض لها ٌاسااساأل
 ه المختلفة لتعوٌض نتائج تلن المخاطر عند حدوثها.أنواعب تأمٌنال

 

IV. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 بعد االنتهاء من درااسة الممرر اسوف ٌكون الطالب لادراً على أن:
a1تأمٌنالخطر وال دار  ٌة إلاسااسعرفة والفهم بالمفاهٌم األ. ٌظهر الم  
a2 تأمٌنالخطر والدار  . ٌشرح المراحل المختلفة إل  
b1  ه المختلفةأنواعب تأمٌنالتعامل مع المخاطر مع التركٌز على  ال أاسالٌبٌحدد  طرق و 
b2   األعمالٌحلل  وٌفاسر البٌانات المتعلمة بالمخاطر فً مختلف منظمات 
b3 وٌختار الطرٌمة )الطرق( المنااسبة وبألل تكلفة ممكنة تأمٌنالخطر والدار  ٌمارن بٌن الطرق المختلفة إل 
c1  الخطر اكتشافاً ولٌااساً وتحلٌالً وتفاسٌراً إدار  ٌاستخدم التمنٌات والبرنامج الجاهز  فً التطبٌك العملً لعملٌات 
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c2  ًالخطر إدار  لحل المشاكل التً ٌواجهها عند تطبٌك عملٌات   تأمٌنالخطر والإدار  ٌوظف النماذج الناجحة ف
 تأمٌنوال
d1  األعمالمن أفراد ومنظمات  تأمٌنالخطر والإدار  ٌتواصل مع المعنٌٌن بعملٌات 

d2  وحل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها. تأمٌنالخطر والإدار  ٌتخذ المرارات الصحٌحة للتعامل مع 

  

V. :محتوى الممرر 

 :ب النظريالجان

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

 المفاهٌم األسٌة للخطر 1

المعانً   -المعنى اللغوي
الماستخدمة فً علم الخطر 

  تأمٌنوال
المفاهٌم   -والعلوم ذات العاللة 

الخطرتعرٌف  -الرئٌاسة للخطر   

W1 3 

الخطرإدارة  2  W2 3 المفهوم والتعرٌفات 

الخطر إدارة  3  
 –تمهٌد  –الخطر إدار  مراحل 

 المرحلة األولى اكتشاف الخطر 
W3 3 

الخطرإدارة  4  
الخطر المرحلة إدار  مراحل 

المٌاس  –الثانٌة لٌاس الخطر 
 النوعً للخطر

W4 3 

 الخطرإدارة  5
الخطر المرحلة إدار  مراحل 

المٌاس  –الثانٌة لٌاس الخطر 
 الكمً للخطر

W5 3 

الخطرإدارة  6  
دار  درااسة الطرق المختلفة إل

الخطر واختٌار الطرٌمة )الطرق 
 المنااسبة( 

W6 3 

 W7 3  االختبار النصفً 

وتطوره  تأمٌننشأة ال 7  

 تأمٌنارتباط ال –فكر  التعاون 
 –االلتصادٌة  نشطةبالتطور األ

التطور   تأمٌنال أنواعتطور 
 –فً الٌمن  تأمٌنالتارٌخً لل

تأمٌنعرٌفات المفهوم وت  

W8 3 

تأمٌنمبادئ ال 8  
مبادئ تتعلك بمابلٌة الخطر  
  -مبادئ لانونٌة  -  تأمٌنلل

W9 3 

تأمٌنمبادئ ال 9  

 أنواعمبادئ تنطبك على كل 
مبادئ تخضع لها  - تأمٌنال
ات العامة فمط )غٌر تأمٌنال
ات تأمٌنعلى الحٌا  وال تأمٌنال

 محدد  المٌمة(

W10 3 

نتأمٌال أنواع 11  
ات تأمٌنال -على الحٌا   تأمٌنال

على  تأمٌن)غٌر ال  العامة
عناصر وثٌمة أو عمد   -الحٌا ( 

W11+w12 6 
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-على الحٌا  تأمٌنال  

11 
على  تأمٌنلٌاس الخطر فً ال

 الحٌاة

جداول الحٌا  وكٌفٌة حاساب 
على  تأمٌناالحتماالت العاللة بال

 الحٌا 
W13 3 

12 
على الحرٌك وإعادة  تأمٌنال
تأمٌنلا  

على الحرٌك  تأمٌنتعرٌف ال
مفهوم إعاد   –وثائمه  أنواعو
تأمٌنإعاد  ال أاسالٌب – تأمٌنال  

W14+w15 6 

 W16 3  االختبار النهائً 

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات)نظرٌاً وااستخدام العروض التمدٌمٌة(.  -

 نالشة مع الطالب فً لاعة المحاضر (.المنالشة والحوار)الحوار والم -

 التعلم الذاتً)أبحاث وأوراق عمل حول بعض مواضٌع الممررات(. -

 ت معٌنة(.أشكاالالعصف الذهنً)طرح تاساؤالت حول  -

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة)تكالٌف فردٌة وجماعٌة لبعض التمارٌن والحاالت العملٌة(. -

 االت(.درااسة الحالة)تطبٌمات عملٌة على بعض الح -

 الحل المنااسب(. إلىحل المشكالت)توضع الماسألة فً صور  مشكلة ثم ٌُطلب من الطالب الوصول  -

 العمل فً فرٌك)تكلٌف بحلمات نماش وورش عمل( -

 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة )إن وجدت( األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

أبحاث  إعدادمجموعات وتكلٌفهم ب إلىتمسٌم الطالب  1
 األعمالالخطر فً أحد منظمات إدارة تطبٌك  حول

 فً الٌمن

+ a1+a2 +b1 
b2+ b3+c1+c2 

 11 السابع

 تأمٌنوثائك ال إحدىتكلٌف كل طالب بدراسة تحلٌل  2
التً تصدرها الشركات العاملة فً السوق الٌمنٌة 

التً تم دراستها فً  تأمٌنوممارنتها بمبادئ ال
 الممرر

+ a1+a2 +b1 
b2+ b3+c1+c2 

 11 لعاشرا

 21   المجموع 

 

VIII. :تمٌٌم التعلم 

 موضوعات التموٌم الرلم
موعد التموٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 إلى)نسبة الدرجة  الوزن النسبً 
 درجة  التموٌم النهائً(

1 
 %21 21 من األسبوع الثانً الواجبات والتكالٌف 

2 
 %11 11 السابع اختبار منتصف الفصل
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 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 % 71 71 االسبوع األخٌر االختبار النهائً 3

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
الخطر دار  النظرٌة  والتطبٌمٌة إل اسس( " األ2115العامري ) أحمدأ.د/ عبد الكرٌم لااسم الاسٌاغً و د/ منصور .1

للنشر والتوزٌع  مٌناألوالضمان االجتماعً والصحً("، مركز  األشخاصات تأمٌن: الجزء األول : )  تأمٌنوال
 صنعاء. الٌمن. -

 الخطر"، مكتبة عٌن شمس، الماهر  ، مصرإدار  و تأمٌن( " ال2111، ) أحمدد. مصطفى عبد الغنً  .2

 المراجع المساعدة:
 -م( مكتبة النهضة العربٌة، الماهر  ،مصر1993العلمٌة والعملٌة" ،) األصول:  تأمٌند/ اسالمة عبد هللا " الخطر وال .3

 لاساداسة.الطبعة ا
 ( دار الكتاب الجامعً ، الماهر  ، مصر1993" )تأمٌند/ الاسٌد عبد المطلب عبده " مبادئ ال .4
 م، دار النهضة العربٌة ، الماهر  مصر.1994درااسة ممارنة " ) تأمٌند. جالل دمحم إبراهٌم "ال .5

6. C. Arthur William’s, Jr. and Richard M. Heins” Risk Management and 
Insurance”, 1990 Graw - Hill Book Company, New York , USA. 

7. Scott F. Harrington and Gregory R. Niehaus “Risk Management and 
Insurance;” Irwin Mcgraw-Hill; Boston USA 

8. C. Arthur William’s, Jr.,  Michael L. Smith and Peter Young ,1998 ” Risk 
Management and Insurance”, Mc Graw - Hill Book Company, Boston 1998; 
Eighth Edition. USA 
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X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

1.  

 اسٌااسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 
 . نبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
 تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للماسم الطالبوغٌاب  بحضور تمرٌرا الممرر أاستاذ ٌمدم  -

 الماسم مجلس من الحرمان إلرار وٌتم 25%   الغٌاب

2.  
  : تأخر الحضور الم 

 زٌاد تأخر  وإذا الدرااسً، الفصل فً مرات لثالث اساعة ربع لمد تأخر  إذا المحاضر  حضور للطالب ٌاسمح -
 .المحاضر  دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند الممرر، أاستاذ من شفوٌا ٌحذر اتمر ثالث عن

3.  

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له الاسماح الممرر استاذأل ٌحك اساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالبتأخر  حال فً  - 

ً  اهٌر ما ٌتخذ أن الممرر استاذأل ٌحك النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً -   .الحالة جلعال منااسبا
 االمتحان. بدء من دلٌمة  20 ))ممدارتأخر  إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌاسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبك النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4.  
 الغش: 

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبك النهائً وأ النصفً االمتحان فً بالغش الطالب لٌام ثبوت حال فً  -
 للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النمل او بالغش الطالب لٌام ثبوت حال فً - 

5.  
 : آخري اسٌااسات 

 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 
  المنالشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتمبل اآلراء المختلفة 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 اآلخرٌنوالحوار البناء مع  ٌجابًاإلبأاسلوب النماش  تزاماالل. 
 اسٌر االمتحان. أثناءالهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضر ، أو  ال ٌاسمح بااستخدام 
  الالزم، مشفوعاً بتمرٌر عن   تخاذالالجهات المعنٌة  إلىٌُحال  فإنهإذا اسلن الطالب اسلوكاً غٌر ممبول

 ذلن.
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