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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 إدارة خطر وتأمٌن توصٌف مقرر: 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 إدارة خطر وتأمٌن متقدم : اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 3الساعات المعتمدة:  3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 األول/الفصل  الرابع، /المستوى المستوى والفصل الدراسً:  4

 مبادئ إدارة الخطر والتأمٌن :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 علوم مالٌة ومصرفٌة، اإلحصاء  المقرر:درس له ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 د: منصور أحمد العامري      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II. :وصف المقرر 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمهارات والقدرات الالزمة الخاصة بمفهوم نظرٌة الخطر وإستخدامها فً التأمٌن التً تجعله 
التً تقدمها شركات قادراً على تسعٌر منتجات التأمٌن المختلفة و اكساب الطالب مهارة  بشروط ومزاٌا واستثناءات وثائق التأمٌن  

التأمٌن العاملة فً السوق الٌمنً، باإلضافة إلى تزوٌد الطالب بأهمٌة التأمٌن لحماٌة األقتصاد القومً بما ٌوفره من حماٌة لألفراد 
 . والشركات

 

III.:مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
 .a1 المفاهٌم المرتبطة بنظرٌة الخطر ومبادئ التأمٌنات العامة وتطبٌقاتها فً شركات التأمٌن.ٌوضح 

a2.ٌصف األخطار التً تتعرض لها ممتلكات األفراد والشركات . 
.b1  .ٌستخلص اسالٌب إبداعٌة لمحتوى وثائق التأمٌن، تعدٌل الشروط تعدٌل المنافع والمزاٌا فً وثائق التأمٌن 
b2.ٌقارن بٌن الوسائل المناسبة إلقناع المؤمن له بشروط ومنافع إضافٌة ومتنوعة . 
.c1.ٌجٌد إستخدام نظرٌة الخطر فً الحد من األخطار التً تواجه األفراد والشركات 
.c2 لتأمٌن..ٌستخدم الوسائل الحدٌثة فً تقدٌم خدمات التأمٌنات العامة لألفراد والشركات بما ٌحقق األهداف المرجوة من ا 
.d1  .ٌتخذ القرارات الصحٌحة  عند تقٌٌم األخطار وتحدٌد اسعار وثائق التأمٌن 
.d2 .ٌتواصل  مع شركات التأمٌن والشركات المستفٌدة من خدمة التأمٌن 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
ٌوضح المفاهٌم المرتبطة بنظرٌة الخطر ومبادئ  

 التأمٌنات العامة وتطبٌقاتها فً شركات التأمٌن.
A1  ٌظهر المعرفة والفهم بالنظرٌات واألسالٌب واألدوات

 اإلحصائٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.

a.2 
التً تتعرض لها ممتلكات األفراد  ٌصف األخطار

 .والشركات
A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت

العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم اإلحصاء وٌتعلم كٌفٌة 
 إستخدام أهم وأشهر الحزم اإلحصائٌة فً تحلٌل البٌانات.

 b:المهارات الذهنٌة : 
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b.1 
لمحتوى وثائق التأمٌن، ٌستخلص اسالٌب إبداعٌة 

تعدٌل الشروط تعدٌل المنافع والمزاٌا فً وثائق 
  التأمٌن.

B3  ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرقام
والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 

 لها.

b.2 
المناسبة إلقناع المؤمن له بشروط ٌقارن بٌن الوسائل 

 .ومنافع إضافٌة ومتنوعة
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل

البٌانات بإستخدام الحزم اإلحصائٌة للوصول إلى 
 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
إستخدام نظرٌة الخطر فً الحد من األخطار ٌجٌد  

 التً تواجه األفراد والشركات.
C1 .ًٌجٌد التعامل مع األرقام والبٌانات بأسلوب علم 

c.2 
ٌستخدم الوسائل الحدٌثة فً تقدٌم خدمات التأمٌنات 
العامة لألفراد والشركات بما ٌحقق األهداف المرجوة 

 من التأمٌن..

C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل
معتمداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحدث فً 

  المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
ٌتخذ القرارات الصحٌحة  عند تقٌٌم األخطار وتحدٌد 

 اسعار وثائق التأمٌن. 
D3 المختلفة  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 التً ٌواجهها فً مجال العمل.

d.2 
ٌتواصل  مع شركات التأمٌن والشركات المستفٌدة من 

 خدمة التأمٌن.
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن

 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

 

V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( بإستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 - a1 ٌوضح بشكل دقٌق المفاهٌم المرتبطة
بنظرٌة الخطر ومبادئ التأمٌنات العامة 

 وتطبٌقاتها فً شركات التأمٌن.

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 حل األمثلة والتطبٌقات العملٌة. -
 حل المشكالت. -
 الحوار والمناقشة والتغذٌة الراجعة. -

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.  -

 تقٌٌم التقارٌر.  -

a2- التً تتعرض لها  ٌصف األخطار
 .ممتلكات األفراد والشركات

 

       ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( بإستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 إستراتٌجٌة التقوٌم   إستراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

-b1  ٌستخلص اسالٌب إبداعٌة لمحتوى
وثائق التأمٌن، تعدٌل الشروط تعدٌل 

  المنافع والمزاٌا فً وثائق التأمٌن.

 المحاضرة.-
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهنً. -
 والتطبٌقات العملٌة.حل األمثلة -
 الحوار والمناقشة والتغذٌة الراجعة.-
 التدرٌب على المهام والتكالٌف الجماعٌة. -

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.  -

 تقٌٌم التقارٌر.  -

 تقٌٌم األبحاث القصٌرة.  -

b2-  ٌقارن بٌن الوسائل المناسبة إلقناع
المؤمن له بشروط ومنافع إضافٌة 

 .ومتنوعة

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( بإستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

 -c1 ٌجٌد إستخدام نظرٌة الخطر فً الحد من
 األخطار التً تواجه األفراد والشركات.

 المحاضرة.-
 الحوار والمناقشة. -
 حل المشكالت. -
 حل األمثلة والتطبٌقات العملٌة.-
التدرٌب على المهام والتكالٌف -

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 تقٌٌم التكالٌف.  -

 تقٌٌم األبحاث القصٌرة.  -

-c2  ٌستخدم الوسائل الحدٌثة فً تقدٌم خدمات
التأمٌنات العامة لألفراد والشركات بما ٌحقق األهداف 

 .المرجوة من التأمٌن.
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 الجماعٌة.

 

                                                            مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( بإستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:رابعا: ربط 

 إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

-d1  ٌتخذ القرارات الصحٌحة  عند تقٌٌم
 وتحدٌد اسعار وثائق التأمٌن. األخطار 

 المحاضرة.-
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهنً. -
 حل المشكالت. -
 حل األمثلة والتطبٌقات العملٌة.-
 الحوار والمناقشة والتغذٌة الراجعة.-
 التدرٌب على التكالٌف الجماعٌة.-

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.  -

 تقٌٌم التقارٌر.  -

 تقٌٌم األبحاث. -

-d2 ٌتواصل  مع شركات التأمٌن
 والشركات المستفٌدة من خدمة التأمٌن.

 

VI. تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع  كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
نظرٌة الخطر 

ومقدمة فً التأمٌنات 
 العامة.

 مقدمة فً إدارة نظرٌة الخطر. -

مفهوم إدارة الخطر المالً  وإدارة خطر  -
 المشروع التجاري.

 إستخدام التكنولوجٌا فً برامج دارة الخطر.  -

المتغٌرات العشوائٌة ومتوسطاتها فً إستخدام  -
 الدراسات االكتوارٌة.  

 المفاهٌم األساسٌة فً التأمٌنات العامة. -

أنواع التأمٌنات العامة، واخطار التأمٌنات   -
 العامة.

 التصنٌفات الرئٌسة  لوثائق التأمٌنات العامة. -

2 6 
a1,a2 
d1, 

2 

التأمٌنات العامة 
)الحرٌق، البحري، 

السٌارات، الهندسً، 
 الحوادث الشخصٌة(

األخطار التً تغطٌها وثائق التأمٌن ضد خطر  -
الحرٌق، وأنواع وثائق التأمٌن ضد خطر 

 الحرٌق. 
مراحل إصدار وثائق التأمٌن ضد خطر الحرٌق،    

3 9 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 
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وثائق التأمٌن ضد خطر الحرٌق، طرق تسعٌر  -
وإجراءات تسوٌة مطالبات وثائق التأمٌن ضد 

 خطر الحرٌق.

األخطار التً تغطٌها وثائق تأمٌن السٌارات،  -
 وأنواع وثائق تأمٌن السٌارات. 

مراحل إصدار وثائق تأمٌن السٌارات ، طرق   -
وثائق تأمٌن السٌارات ، وإجراءات تسوٌة تسعٌر 

 مطالبات وثائق تأمٌن السٌارات.

األخطار التً تغطٌها وثائق تأمٌن البحري  -
 والهندسً والحوادث الشخصٌة. 

مراحل إصدار وثائق تأمٌن البحري والهندسً   -
والحوادث الشخصٌة ، طرق تسعٌر وثائق تأمٌن 

البحري والهندسً والحوادث الشخصٌة، 
ءات تسوٌة مطالبات وثائق تأمٌن البحري وإجرا

 والهندسً والحوادث الشخصٌة.
 

3 9 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

استعراض نماذج من وثائق التأمٌن لجمٌع فروع  -
 التأمٌنات العامة.

3 9 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

3 
التأمٌن 

 )التكافلً)االسالمً

طبٌعة التأمٌن التكافلً)اإلسالمً( ، نشأة وتطور  -
 التأمٌن التكافلً)اإلسالمً(.

 صور التأمٌن التكافلً )اإلسالمً(. -

أوجه االختالف بٌن التأمٌن التكافلً )اإلسالمً(  -
 والتأمٌن التجاري.

 خصائص التأمٌن التكافلً )اإلسالمً( وممٌزاته.  -

معاٌٌر احتساب فائض تأمٌن التكافلً   -
)اإلسالمً(، وقواعد توزٌعه على المشتركٌن 

 )المؤمن له(.

 إعادة التأمٌن التكافلً )اإلسالمً(. -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

2 6 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

4 
إعادة التأمٌن فً 
 التأمٌنات العامة

 تعرٌف إعادة التأمٌن، مفهوم إعادة التأمٌن . -

 إعادة التأمٌن والهدف من إعادة التأمٌن.أهمٌة  -

طرق عادة التأمٌن فً التأمٌنات العامة ) طرٌقة  -
الفائض، الطرٌقة النسبٌة )المشاركة(، طرٌقة 

 زٌادة الخسارة، طرٌقة وقف الخسارة(. 

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

استعراض نموذج من عقود إعادة التأمٌن بٌن  -
 شركة تأمٌن وشركة عادة تأمٌن.  

1 3 

a1,a2 
b1,c1,c2 
d1, 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
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VII. :إستراتٌجٌة التدرٌس 

 المحاضرة.  -

 المشاركة الصفٌة.  -

 حل أمثلة وحاالت عملٌة. -

 حل الواجبات لحاالت عملٌة.  -

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 التقارٌر واألبحاث .  -

 

VIII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

تكالٌف لموضوعات وحاالت عملٌة وواقعٌة فً   1
 شركات التأمٌن العاملة فً السوق الٌمنً.

a1,b1,b2,c1,c2, d2 w3-w10 5 

إعداد بحث فً أحد مواضٌع التأمٌنات العامة  2
 بإستخدام أسلوب البحث العلمً أو امتحان فصلً.  

a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 W13 5 

 11 اجمالً الدرجة 

 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 

التقوٌم درجة  
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

1 
-w3 والتكالٌف االنشطة

w10 
10 %10 

a1,b1,b2,c1,c2, d2 

 w13 20 %20 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 أو إعداد بحث /اختبار منتصف الفصل 2

 w16 70 %70 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 االختبار النهائً 3

  100% 100 االجمالً  

 

X. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

منصور العامري و عبدالكرٌم السٌاغً، األسس النظرٌة والتطبٌقٌة إلدارة الخطر والتأمٌن )تأمٌن الممتلكات والمسئولٌة 
 م. 2102المدنٌة(، األمٌن للطباعة والنشر، صنعاء،  

 المراجع المساعدة

 م. 2101.حربً عرٌقات، سعٌد عقل، التأمٌن وإدارة الخطر)النظرٌة والتطبٌق(، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 0
 م الطبعة السادسة.0923.عبدهللا سالمة،  الخطر والتأمٌن "االصول العلمٌة والعملٌة"، مكتبة النهضة العربٌة، القاهرة ، 2

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:   

 http://www.insure.com. 

 http://www.iii.org. 

 http://www.ioif.org. 

http://www.insure.com/
http://www.iii.org/
http://www.ioif.org/
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 http://www.riskinstiue.ch. 

 

  

http://www.riskinstiue.ch/
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب الكثر من ٌحرم الطالب من  -

 :  الحضور المتأخر  2
   .ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ال تزٌد عن ربع ساعة 

 ضوابط االمتحان: 3
  االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول.فً حال تأخر الطالب عن 
 .فً حال تغٌب الطالب عن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة اخرى لالمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً اذا تأخر اكثر من نصف ساعة  

 التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 بحاث فً المحاضرة الثانٌة وٌحدد طرٌقة وموعد التسلٌم.ٌحدد أستاذ المقرر نوع  التكالٌف واأل 
  فً حال تأخر الطالب عن موعد التسلٌم لظرف قاهر ٌمنح فرصة اخرى وفً حالة عدم التسلٌم بعد الفرصة

 اآلخرى ٌحرم من درجة التكلٌف أو البحث.

 الغش: 5
  بالغش فً االمتحان الفصلً أو النهائً تطبق علٌة الئحة شئون الطالب.فً حال ثبوت قٌام الطالب 

 االنتحال: 6
 .فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق علٌة الئحة شئون الطالب 

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعً.تحمل وتقبل 
 .التزامه بأسلوب النقاش اإلٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن 
 .ال ٌسمح إستخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان 

ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالز  م، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

 
  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 خطة مقرر : إدارة خطر وتأمٌن 
 

I. إدارة خطر وتأمٌن متقدم: معلومات عن مدرس المقرر 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د: منصور أحمد العامري

 المكان ورقم الهاتف 771111146 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      Dr.malameri@gmail.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إدارة خطر وتأمٌن متقدم اسم المقرر: 0

  ورقمه:رمز المقرر  2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

2  2  3 

 األول /الرابع ،  الفصل /المستوى  المستوى والفصل الدراسً: 4

 الخطر والتأمٌن  مبادئ إدارة  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 اإلحصاء والمعلومات/علوم مالٌة ومصرفٌة    البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 2

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمهارات والقدرات الالزمة الخاصة بمفهوم نظرٌة الخطر وإستخدامها فً التأمٌن التً تجعله 
بشروط ومزاٌا واستثناءات وثائق التأمٌن  التً تقدمها شركات قادراً على تسعٌر منتجات التأمٌن المختلفة و اكساب الطالب مهارة  

التأمٌن العاملة فً السوق الٌمنً، باإلضافة إلى تزوٌد الطالب بأهمٌة التأمٌن لحماٌة األقتصاد القومً بما ٌوفره من حماٌة لألفراد 
 . والشركات

  

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
 .a1.ٌوضح المفاهٌم المرتبطة بنظرٌة الخطر ومبادئ التأمٌنات العامة وتطبٌقاتها فً شركات التأمٌن 

a2.ٌصف األخطار التً تتعرض لها ممتلكات األفراد والشركات . 
.b1 تعدٌل الشروط تعدٌل المنافع والمزاٌا فً وثائق التأمٌن. ٌستخلص اسالٌب إبداعٌة لمحتوى وثائق التأمٌن ، 
b2.ٌقارن بٌن الوسائل المناسبة إلقناع المؤمن له بشروط ومنافع إضافٌة ومتنوعة . 
.c1.ٌجٌد إستخدام نظرٌة الخطر فً الحد من األخطار التً تواجه األفراد والشركات 
.c2  ًتقدٌم خدمات التأمٌنات العامة لألفراد والشركات بما ٌحقق األهداف المرجوة من التأمٌن..ٌستخدم الوسائل الحدٌثة ف 
.d1  .ٌتخذ القرارات الصحٌحة  عند تقٌٌم األخطار وتحدٌد أسعار وثائق التأمٌن 
.d2 .ٌتواصل  مع شركات التأمٌن والشركات المستفٌدة من خدمة التأمٌن 

 
  

mailto:Dr.malameri@gmail.com
mailto:Dr.malameri@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
نظرٌة الخطر ومقدمة فً 

 التأمٌنات العامة.

 مقدمة فً إدارة نظرٌة الخطر. -

مفهوم إدارة الخطر المالً  وإدارة خطر المشروع  -
 التجاري.

 برامج إدارة الخطر.إستخدام التكنولوجٌا فً   -

إستخدام المتغٌرات العشوائٌة ومتوسطاتها فً  -
 الدراسات االكتوارٌة.  

W1 3 

 المفاهٌم األساسٌة فً التأمٌنات العامة. -

 أنواع التأمٌنات العامة، واخطار التأمٌنات العامة. -

 التصنٌفات الرئٌسة  لوثائق التأمٌنات العامة. -

W2 3 

2 

التأمٌنات العامة: التأمٌن ضد 
خطر الحرٌق، التأمٌن البحري 

والجوي والبري، تأمٌن 
السٌارات، التأمٌن الهندسً، تأمٌن 

 الحوادث الشخصٌة.

األخطار التً تغطٌها وثائق التأمٌن ضد خطر  -
الحرٌق،  وأنواع وثائق التأمٌن ضد خطر 

 الحرٌق. 

مراحل إصدار وثائق التأمٌن ضد خطر الحرٌق،   -
 طرق تسعٌر وثائق التأمٌن ضد خطر الحرٌق.

W3 3 

وإجراءات تسوٌة مطالبات وثائق التأمٌن ضد  -
 خطر الحرٌق.

 حل أمثلة تطبٌقه وحاالت عملٌة.  -

استعراض نماذج من وثائق التأمٌن ضد الحرٌق،  -
 مناقشة عامة.

W4 3 

التً تغطٌها وثائق تأمٌن السٌارات، األخطار  -
 وأنواع وثائق تأمٌن السٌارات. 

 مراحل إصدار وثائق تأمٌن السٌارات .  -

 طرق تسعٌر وثائق تأمٌن السٌارات.  -

W5 3 

 وإجراءات تسوٌة مطالبات وثائق تأمٌن السٌارات. -

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

استعراض نماذج من وثائق التأمٌن على   -
 السٌارات، مناقشة عامة.

W6 3 

األخطار التً تغطٌها وثائق تأمٌن البحري، أنواع  -
 وثائق التأمٌن البحري. 

 مراحل إصدار وثائق تأمٌن البحري.  -

 طرق تسعٌر وثائق تأمٌن البحري .   -

W7 3 

 تسوٌة مطالبات وثائق تأمٌن البحري.إجراءات  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

استعراض نماذج من وثائق التأمٌن البحري،  -
 مناقشة عامة.

W8 3 
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األخطار التً تغطٌها وثائق تأمٌن الهندسً  -
واخطار المقاولٌن، أنواع وثائق التأمٌن الهندسً 

 واخطار المقاولٌن. 

 مراحل إصدار وثائق تأمٌن الهندسً.  -

 طرق تسعٌر وثائق تأمٌن الهندسً.  -

W9 3 

 إجراءات تسوٌة مطالبات وثائق تأمٌن الهندسً. -

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

استعراض نماذج من وثائق التأمٌن الهندسً،  -
 مناقشة عامة.

W10 3 

التً تغطٌها وثائق تأمٌن الحوادث األخطار  -
الشخصٌة، أنواع وثائق التأمٌن الحوادث 

 الشخصٌة. 

 مراحل إصدار وثائق تأمٌن الحوادث الشخصٌة.  -

 طرق تسعٌر وثائق تأمٌن الحوادث الشخصٌة.  -

W11 3 

إجراءات تسوٌة مطالبات وثائق تأمٌن الحوادث  -
 الشخصٌة.

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

نماذج من وثائق التأمٌن الحوادث  استعراض -
 الشخصٌة، مناقشة عامة.

W12 3 

 امتحان نصفً وتقٌٌم األبحاث.  -  3
W13 3 

4 
 التأمٌن التكافلً

 ))االسالمً

طبٌعة التأمٌن التكافلً)اإلسالمً( ، نشأة وتطور  -
 التأمٌن التكافلً)اإلسالمً(.

 صور التأمٌن التكافلً )اإلسالمً(. -

أوجه االختالف بٌن التأمٌن التكافلً )اإلسالمً(  -
 والتأمٌن التجاري.

 خصائص التأمٌن التكافلً )اإلسالمً( وممٌزاته. -

معاٌٌر احتساب فائض تأمٌن التكافلً   -
)اإلسالمً(، وقواعد توزٌعه على المشتركٌن 

 )المؤمن له(.

 إعادة التأمٌن التكافلً )اإلسالمً(. -

 اقشة عامة.امثله وتطبٌقات عملٌة، من -

W14 3 
 

 إعادة التأمٌن فً التأمٌنات العامة 5

 تعرٌف إعادة التأمٌن، مفهوم إعادة التأمٌن . -

 أهمٌة إعادة التأمٌن والهدف من إعادة التأمٌن. -

طرق عادة التأمٌن فً التأمٌنات العامة ) طرٌقة  -
الفائض، الطرٌقة النسبٌة )المشاركة(، طرٌقة 

 زٌادة الخسارة، طرٌقة وقف الخسارة(. 

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

استعراض نموذج من عقود إعادة التأمٌن بٌن  -
 شركة تأمٌن وشركة عادة تأمٌن.  

W15 3 
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 W16 3 اختبار نهاٌة الفصل اختبار نهاٌة الفصل 6

 48 16 عدد األسابٌع والساعات
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VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 .المحاضرة 
  .المشاركة الصفٌة 
 .حل األمثلة العملٌة وحاالت واقعٌة 
  .حل الواجبات لحاالت عملٌة 
 .التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 
  .االختبارات التحرٌرٌة 
  .التقارٌر واألبحاث 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

المشاركة الصفٌة وحل التكالٌف فً لموضوعات وحاالت عملٌة  1
 لشركات تأمٌن.

w3-w10 5 

إعداد بحث فً أحد مواضٌع التأمٌنات العامة بإستخدام أسلوب  2
 البحث العلمً أو امتحان فصلً.  

W13 5 

 درجة 11  اجمالً الدرجة

 

I.  التعلم:تقٌٌم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم
 الوزن النسبً 

 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً(

 w3-w10 01 01% األنشطة والتكالٌف 

أو  /اختبار منتصف الفصل
 إعداد بحث

w13 21 21% 

 w16 71 71% امتحان نهائً

 %011 011  المجموع

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1
  منصور العامري و عبدالكرٌم السٌاغً، األسس النظرٌة والتطبٌقٌة إلدارة الخطر والتأمٌن )تأمٌن الممتلكات والمسئولٌة

 م.  2102المدنٌة(، األمٌن للطباعة والنشر، صنعاء،  

 المراجع المساعدة: .2
  ،م. 2101حربً عرٌقات، سعٌد عقل، التأمٌن وإدارة الخطر)النظرٌة والتطبٌق(، دار وائل للنشر، عمان، األردن 
  ، م الطبعة السادسة.0923عبدهللا سالمة،  الخطر والتأمٌن "االصول العلمٌة والعملٌة"، مكتبة النهضة العربٌة، القاهرة 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    .3

4. http://www.insure.com. 

5. http://www.iii.org. 

6. http://www.ioif.org. 

7. http://www.riskinstiue.ch 

 

  

http://www.insure.com/
http://www.iii.org/
http://www.ioif.org/
http://www.riskinstiue.ch/


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

IX.  والسٌاسات المتبعة فً المقرر:الضوابط 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .0

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25ٌحرم الطالب من درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب ألكثر من  -

 :  الحضور المتأخر   .2
  المحاضرة إذا تأخر لمدة ال تزٌد عن ربع ساعة.  ٌسمح للطالب حضور 

 ضوابط االمتحان:  .3
 .فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول 
 .فً حال تغٌب الطالب عن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة اخرى لالمتحان 
  االمتحان النهائً اذا تأخر اكثر من نصف ساعة.ال ٌسمح للطالب بدخول  

 التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
 .ٌحدد أستاذ المقرر نوع  التكالٌف واألبحاث فً المحاضرة الثانٌة وٌحدد طرٌقة وموعد التسلٌم 
  فً حال تأخر الطالب عن موعد التسلٌم لظرف قاهر ٌمنح فرصة اخرى وفً حالة عدم التسلٌم بعد الفرصة

 رى ٌحرم من درجة التكلٌف أو البحث.اآلخ

 الغش:  .5
 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان الفصلً أو النهائً تطبق علٌة الئحة شئون الطالب 

 االنتحال:  .6
 .فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق علٌة الئحة شئون الطالب 

 سٌاسات أخرى:  .7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً:  

 .ًتحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماع 
 .التزامه بأسلوب النقاش اإلٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن 
 .ال ٌسمح إستخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان 

ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إذا سلك   الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

  


