
                                                                                      

 

 

 

 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 

 توصٌف مقرر مبادئ التأمٌن 
 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ التأمٌن :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 محاضرة

الساعات 
 المعتمدة:

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة:

 محاضرة

3 - 3 - 3 

 المستوى الثانً / الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 بكالورٌوس المحاسبة  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 أ. د / ابتسام عبد الرحمن راشد الهوٌدي معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

  تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

ٌهدف المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمفاهٌم واألسس الخاصة المرتبطة بمبادئ التأمٌن بشكل عام، باإلضافة إلى فهم األسسس الخاصسة 
ٌهسسدف إلسسى التعسسرف علسسى التسسأمٌن كنسسوا مسسن أنسسواا النشسساط االقتصسسادي وأهمٌتسسه للفسسرد واألسسسرة بسساألنواا المختلفسسة للتسسأمٌن. كمسسا 

والمجتمع.، باإلضافة إلى ما سبق فهو ٌسساهم فسً التعسرف علسى الجوانسب الرٌاضسٌة واإلحصساقٌة فسً قٌساس المخساطر والتعوٌضسات 
 اعد.واحتساب أقساط وثاقق تأمٌنات الحٌاة والتأمٌنات العامة ومعاشات التق

 

III. :مخرجات التعلم 

 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1   .ٌظهر المعرفة المفاهٌم المرتبطة بالخطر القابل للتأمٌن  وتقسٌماته 
a2  .ٌوضح مراحل إدارة األخطار  وكٌفٌة التعامل معها وقٌاسها 
a3  .ٌعرف األسس الفنٌة والقانونٌة والرٌاضٌة للتأمٌن على األخطار المختلفة 
b1  . ٌستخلص  كافة المعلومات عن األنواع المختلفة للتأمٌن 

2b  .ٌحلل الوضع التأمٌنً لشركات التأمٌن المحلٌة مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من أسس التأمٌن 
3b قتصادٌة األخرى.ٌمٌز بٌن نشاط التأمٌن واالنشطة اال 

c1   .ٌستخدم الطرق الرٌاضٌة واإلحصائٌة التً تم دراستها فً التعامل مع األخطار وقٌاسها فً مجال الحٌاة العملٌة 
c2  .ٌوظف ما تم درسته سواء فً الجانب النظري أو الرٌاضً لحل المشاكل التأمٌنٌة المختلفة 
d1   .ٌتواصل مع مؤسسات وهٌئات التأمٌن لمعرفة المخاطر التً تواجهها وكٌفٌة التعامل معها 
d2   ..ٌتخذ القرارات الصحٌحة للمشاكل والصعوبات التً ٌواجهها التأمٌن فً الٌمن . 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1  a1  معرفة المفاهٌم المرتبطة بالخطر القابل ٌظهر الA1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واالسالٌب
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واالدوات االحصاقٌة المستخدمة فً مختلف  للتأمٌن  وتقسٌماته. 
 الدراسات.

a.2 
a2   ٌوضح مراحل إدارة األخطار  وكٌفٌة التعامل معها

 وقٌاسها.

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم االحصاء وٌتعلم 
كٌفٌة استخدام أهم وأشهر الحزم االحصاقٌة فً 

 تحلٌل البٌانات.

a3 
a3   ٌعرف األسس الفنٌة والقانونٌة والرٌاضٌة للتأمٌن

 على األخطار المختلفة.

 A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واالسالٌب
واالدوات االحصاقٌة المستخدمة فً مختلف 

 الدراسات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
b1   ٌستخلص  كافة المعلومات عن األنواا المختلفة

 للتأمٌن .

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

 المناسبة لها.

b.2 
2b   ٌحلل الوضع التأمٌنً لشركات التأمٌن المحلٌة

 مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من أسس التأمٌن.
 

 
B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل

 المشكالت. 

b3 
3b  ٌمٌز بٌن نشاط التأمٌن واالنشطة االقتصادٌة

 األخرى.

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل
البٌانات باستخدام الحزم االحصاقٌة للوصول الى 

 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

 c ::المهارات المهنٌة والعملٌة  

 
.1 

c1   ٌستخدم الطرق الرٌاضٌة واإلحصاقٌة التً تم
دراستها فً التعامل مع األخطار وقٌاسها فً مجال 

 الحٌاة العملٌة. 

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

 المجتمع.

c.2 
c2   ٌوظف ما تم درسته سواء فً الجانب النظري أو

 الرٌاضً لحل المشاكل التأمٌنٌة المختلفة. 
 C2  ٌوظف األسالٌب االحصاقٌة فً صٌاغة المشكالت

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1   ٌتواصل مع مؤسسات وهٌقات التأمٌن لمعرفة

 المخاطر التً تواجهها وكٌفٌة التعامل معها. 

D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع
اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته 

 الفردٌة.

d.2 
d2      ٌتخذ القرارات الصحٌحة للمشاكل والصعوبات

 التً ٌواجهها التأمٌن فً الٌمن..  
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة

 التً ٌواجهها فً مجال العمل.
 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

 a1  ٌظهر المعرفة باالمفاهٌم المرتبطة بالخطر
 القابل للتأمٌن  وتقسٌماته. 

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 االختبارات. -
 والحوارتقٌٌم مشاركة الطلبة فً المناقشة  -

a2   ٌوضح مراحل إدارة األخطار  وكٌفٌة
 التعامل معها وقٌاسها.

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 االختبارات. -
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً المناقشة والحوار. -
 إثارة بعض الحاالت فً الحٌاة العملٌة. -

a3   ٌعرف األسس الفنٌة والقانونٌة والرٌاضٌة
 للتأمٌن على األخطار المختلفة.

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار -

 االختبارات.
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً المناقشة والحوار. -
 إثارة بعض الحاالت فً الحٌاة العملٌة. -
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 باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنٌة( 

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

b1   ٌستخلص  كافة المعلومات عن األنواا
 المختلفة للتأمٌن .

 المحاضرات. -
 المناقشة. -
مناقشة أنواا التأمٌن  -

 المحلً.
 

 االختبارات التحرٌرٌة. -
 والحوار.المناقشة  -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم االبحاث. -

2b   ٌحلل الوضع التأمٌنً لشركات التأمٌن
المحلٌة مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من 

 أسس التأمٌن.

 المحاضرات. -
مناقشة قضابا متعلقة  -

 بالتأمٌن فً الٌمن.
 
 

 االختبارات التحرٌرٌة. -
 الشفهٌة.المناقشة  -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم االبحاث -

3b   ٌمٌز بٌن نشاط التأمٌن واالنشطة
 االقتصادٌة األخرى.

 المحاضرات.
 المناقشة والحوار. -
مناقشة بعض الجوانب  -

واالنشطة المرتبطة بالتأمٌن 
 االقتصادٌة األخرى.

 

 االختبارات التحرٌرٌة.
 الشفهٌة. المناقشة -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم االبحاث -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

C1   ٌستخدم  الطرق الرٌاضٌة واإلحصاقٌة
التً تم دراستها فً التعامل مع األخطار 

 وقٌاسها فً مجال الحٌاة العملٌة. 

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -
التكالٌف الفردٌة ذات  -

 الصلة بالموضوا.
مشروعات الطالب  -

 البحثٌة.

 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهاقٌة. -
المناقشة الشفهٌة حول بعض الظواهر  -

 المرتبطة بالجانب التأمٌنً. 
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
تقٌٌم األبحاث المرتبطة بالجوانب التأمٌنٌة  -

 المختلفة.

C2   ٌوظٌف ما تم درسته سواء فً الجانب
النظري أو الرٌاضً لحل المشاكل التأمٌنٌة 

 المختلفة. 

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -
مشروعات الطالب  -

 البحثٌة.
التكالٌف الخاصة   -

بمشاكل شركات التأمٌن 
 المحلٌة ووضع الحلول.

 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهاقٌة. -
 المناقشة الشفهٌة.  -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
انب التأمٌنٌة تقٌٌم األبحاث المرتبطة بالجو -

 المختلفة.

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر

d1   ٌتواصل  مع مؤسسات وهٌقات التأمٌن
لمعرفة المخاطر التً تواجهها وكٌفٌة 

 التعامل معها. 

 الحوار والمناقشة. -
 التعلٌم التفاعلً. -
تحلٌل المخاطر التً  -

تتعرض لها شركات 
 التأمٌن المحلً وأسبابها.

 االختبارات النهاقٌة.  -
 تقٌٌم ومناقشة األبحاث.  -
الطالب على فهم المادة من استطالا قدرة  -

 خالل ربطها بواقع الحٌاة .

d2    ٌتخذ القرارات الصحٌحة للمشاكل
والصعوبات التً ٌواجهها التأمٌن فً 

 الٌمن.. 

 الحوار والمناقشة. -
خلق نقاشات حول قضاٌا  -

 تأمٌنٌة محلٌة.

 االختبارات النهاقٌة.  -
 تقٌٌم ومناقشة األبحاث.  -
استطالا قدرة الطالب على فهم المادة من  -
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 خالل ربطها بواقع الحٌاة.  

 

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

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
المفاهٌم الخاصة بالخطر 
 وتقسٌماته وإدارته.

 مفهوم الخطر. -

 أنواا األخطار. -

 تقسٌمات الخطر. -

العوامل المؤثرة فً  -
 وطأة الخطر.

 إدارة الخطر. -

 خطوات إدارة الخطر. -

 مهام إدارة الخطر. -

2 6 a1  +  a2 

 قٌاس الخطر. 2

 مفهوم قٌاس الخطر. -

األسالٌب الرٌاضٌة  -
المستخدمة فً قٌاس 

 الخطر.

تقٌٌم وساقل التعامل  -
 مع الخطر.

2 6 
a1  + a2+ a3 + 

C1+ C2 

3 
مفهوم التأمٌن وأسسه الفنٌة 

 والقانونٌة.

مفهوم التأمٌن وأهمٌته  -
للفرد واألسرة 

 والمجتمع.

األسس الفنٌة للتأمٌن  -
وأسس التأمٌن على 

 األخطار.

المبادئ القانونٌة  -
 للتأمٌن.

2 6 
a1  +  a2 +  a3   
+b1+ b3 + C1 

5 
رٌاضٌات تأمٌنات الحٌاة 

 والتأمٌنات العامة.

رٌاضٌات تأمٌنات  -
 الحٌاة.

 أقساط تأمٌنات الحٌاة. -

رٌاضٌات التأمٌنات  -
 العامة.

حساب األقساط  -
الصافٌة للغطاءات 

 المختلفة.

2 6 

 
a1  +  a2 + a3 + 
b1+ b2+ C1+ 

C2 

 أنواا التأمٌن. 6
التأمٌن التجاري  -

 -)تأمٌن السٌارات
تأمٌن  -التأمٌن البحري

2 6 
a3   + b1+ b2+ 
b3   + C1+ C2  

+d2 
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تأمٌنات  -الحرٌق
تأمٌنات  -النقل

 المسقولٌة المدنٌة(.

 إعادة التأمٌن. -

فً التأمٌن التجاري  -
 الٌمن.

 

 التأمٌن واإلسالم. 7

مفهوم التأمٌن من  -
 وجهة نظر اإلسالم.

فكرة التأمٌن التعاونً  -
وأسسه وخصاقصه 

وكٌفٌة قٌاس  وأهدافه
األخطار واحتساب 

 .األقساط

 التأمٌن التكافلً. -

2 6 
a1  +  a2  + a3+ 
b1+ b2+ b3+ 

C1+ d1 

8 
االجتماعٌة.التأمٌنات   

 

مفهوم  أخطار  -
التأمٌنات االجتماعٌة 

 وتقسٌماتها.

التشرٌعات القانونٌة  -
 للتأمٌنات االجتماعٌة.

تأمٌنات التقاعد فً  -
 الٌمن.

احتساب معاشات  -
 التقاعد.

2 6 
a1  + a3+ b1+ 
b2+ b3   +  C1+ 

C2  + d2 

إجمالً األسابٌع والساعات                                                                    
44      

42 
 

 

 الجانب العملً:                                             ثانٌا:

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع التجارب العملٌة الرقم

    ال ٌوجد 

 

VI. :استراتٌجٌة التدرٌس 

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 مناقشة التكالٌف. -
 مناقشة األبحاث. -

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوا مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تكلٌسسسف كسسسل طالسسسب باسسسستخدام مسسسا 
تعلمسسه فسسً تحلٌسسل وقٌسساس المخسساطر 
واحتسسساب أقسسساط التسسأمٌن ل غطٌسسة 

 
a1+a2+b +4 b2 + c1+c2+ 

d2  
W3,6,9 5 



                                                                                      

 

 

 

 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 

  التأمٌنٌة المختلفة. 

2 

تكلٌسسسسسسف الطسسسسسسالب علسسسسسسى شسسسسسسكل 
مجموعسسات بسسأوراق بحثٌسسة تتضسسمن 
 دراسة أنواا معٌنة من التأمٌنات

 
a1+a2+ a3   + b +4 b2 + 

c1+ c2+ d2  
W10-w15 41 

 45   المجموا 

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوا أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 
  درجة  التقوٌم النهاقً

 المخرجات التً ٌحققها

W3-w15 45 45% الواجبات والتكالٌف 1  a1+a2+b +4 b2 + c1+c2+ d2 

%45 45 السابع اختبار منتصف الفصل 2  
a1  +  a2   + a3 + b1+ b2   + b3+ 

c1 

%01 01 السادس عشر االختبار النهاقً 3  
a1  +  a2   + a3 + b1+ b2   + b3+ 

c1+ c2 

%411 411  المجموا    

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : المراجع الرقٌسة

 للطباعة والنشر، صنعاء ، الٌمن.(، مبادئ التأمٌن، األمٌن 2144ـ الهوٌدي، ابتسام راشد )
(، إدارة الخطر والتأمٌن، دار البازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، 2112ـ أبوبكر، عٌد أحمد، السٌفو، ولٌد إسماعٌل )

 األردن.

 المراجع المساعدة

 للنشر والتوزٌع، عمان، األردن.(، إدارة الخطر والتأمٌن،  دار الحامد 2141ـ سالم، أسامة عزمً ، موسى، شقٌري نوري )
 (، مقدمة فً إدارة األخطار، مكتبة الملك فهد الوطنٌة للنشر، السعودٌة. 4434ـ عبد هللا، مصطفى وجٌه، )

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:بعد الرجوا للواقح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة 

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  .1

% من المحاضرات وٌحرم من دخول االختبار فً حالة كان الحضور أقل من النسبة 05ٌلتزم الطالب بنسبة حضور  -
 .المذكورة

 :الحضور المتأخر  .2

الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل  -
 من أستاذ المادة، وعند عدم االلتزام ٌحرم من دخول المحاضرة. ثالث مرات ٌحذر شفوٌا

  :ضوابط االمتحان  .3
 فً حالة تأخر الطالب عن االختبار النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المادة السماح له بالدخول. -
 ٌحق ألستاذ المادة أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا.فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار النصفً  -
 ال ٌسمح للطالب دخول االختبار النهاقً إذا تأخر ثلث الساعة من بدء االختبار. -
 إذا تغٌب الطالب عن االختبار النهاقً تطبق اللواقح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -

 :التكلٌفات والمشارٌع  .4
 ٌحدد أستاذ المادة الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة وتسلٌمها فً بداٌة القصل الدراسً.   -



                                                                                      

 

 

 

 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 

فً حالة تأخر الطالب عن تسلٌم البحث والتكلٌفات فً الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه   -
 ودرجة البحث.

 :الغش  .5
 الطالب بالغش سواء فً االختبار النصفً أو النهاقً تطبق علٌه القحة شؤون الطالب.فً حال ثبوت قٌام   -
 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش أو النقل فً التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك.  -

 :االنتحال  .6
 علٌه الالقحة المنظمة لهذه الحالة.فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء اختبار نٌابة عنه تطبق  -

 : سٌاسات أخرى  .7
 أي سٌاسة أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات..... الخ. -

  
 
  

  



                                                                                      

 

 

 

 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 مبادئ التأمٌن 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ. د ابتسام عبد الرحمن راشد الهوٌدي / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف 000462343 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      www.ebtesam2000@gmail ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ التأمٌن اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموا

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 المستوى الثانً / األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .5

  المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6

 بكالورٌوس المحاسبة والمراجعة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 العربٌة المقرر:لغة تدرٌس   .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ٌهدف المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمفاهٌم واألسس الخاصة المرتبطة بمبادئ التأمٌن بشكل عام، باإلضافة إلى فهم األسس 
التأمٌن كنوع من أنواع النشاط االقتصادي وأهمٌته للفرد الخاصة باألنواع المختلفة للتأمٌن. كما ٌهدف إلى التعرف على 

واألسرة والمجتمع.، باإلضافة إلى ما سبق فهو ٌساهم فً التعرف على الجوانب الرٌاضٌة واإلحصائٌة فً قٌاس المخاطر 
 والتعوٌضات واحتساب أقساط وثائق تأمٌنات الحٌاة والتأمٌنات العامة ومعاشات التقاعد.

 

IV. المقصودة للمقرر: مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1   .ٌظهر المعرفة المفاهٌم المرتبطة بالخطر القابل للتأمٌن  وتقسٌماته 
a2  .ٌوضح مراحل إدارة األخطار  وكٌفٌة التعامل معها وقٌاسها 
a3  .ٌعرف األسس الفنٌة والقانونٌة والرٌاضٌة للتأمٌن على األخطار المختلفة 
b1  . ٌستخلص  كافة المعلومات عن األنواع المختلفة للتأمٌن 

2b  .ٌحلل الوضع التأمٌنً لشركات التأمٌن المحلٌة مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من أسس التأمٌن 
3b قتصادٌة األخرى.ٌمٌز بٌن نشاط التأمٌن واالنشطة اال 

c1   .ٌستخدم الطرق الرٌاضٌة واإلحصائٌة التً تم دراستها فً التعامل مع األخطار وقٌاسها فً مجال الحٌاة العملٌة 
c2  .ٌوظف ما تم درسته سواء فً الجانب النظري أو الرٌاضً لحل المشاكل التأمٌنٌة المختلفة 
d1  خاطر التً تواجهها وكٌفٌة التعامل معها. ٌتواصل مع مؤسسات وهٌئات التأمٌن لمعرفة الم 
d2   ..ٌتخذ القرارات الصحٌحة للمشاكل والصعوبات التً ٌواجهها التأمٌن فً الٌمن . 

  
 
 
 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري      

 الساعات الفعلٌة األسبوا المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

4 
 

وتقسٌماته المفاهٌم الخاصة بالخطر 
 وإدارته.

 مفهوم الخطر. -

 أنواا األخطار. -

 تقسٌمات الخطر. -

العوامل المؤثرة فً وطأة  -
 الخطر.

 إدارة الخطر. -

 خطوات إدارة الخطر. -

 مهام إدارة الخطر. -

 6 األول والثانً

 قٌاس الخطر. 2

 مفهوم قٌاس الخطر. -

األسالٌب الرٌاضٌة المستخدمة  -
 فً قٌاس الخطر.

 مع الخطر.تقٌٌم وساقل التعامل  -
 
 

 6 الثالث والرابع

3 
مفهوم التأمٌن وأسسه الفنٌة 

 والقانونٌة.

مفهوم التأمٌن وأهمٌته للفرد  -
 واألسرة والمجتمع.

األسس الفنٌة للتأمٌن وأسس  -
 التأمٌن على األخطار.

 المبادئ القانونٌة للتأمٌن. -

 6 الخامس والسادس

 3 السابع  االختبار النصفً. 4

5 
الحٌاة والتأمٌنات  رٌاضٌات تأمٌنات

 العامة.

 رٌاضٌات تأمٌنات الحٌاة. -

 أقساط تأمٌنات الحٌاة. -

 رٌاضٌات التأمٌنات العامة. -

حساب األقساط الصافٌة  -
 للغطاءات المختلفة.

 6 الثامن والتاسع

 أنواا التأمٌن. 6

التأمٌن التجاري )تأمٌن  -
 -التأمٌن البحري -السٌارات

 -تأمٌنات النقل -تأمٌن الحرٌق
 تأمٌنات المسقولٌة المدنٌة(.

 إعادة التأمٌن. -

 التأمٌن التجاري فً الٌمن. -

العاشر والحادي 
 عشر

6 

 التأمٌن واإلسالم. 0

مفهوم التأمٌن من وجهة نظر  -
 اإلسالم.

فكرة التأمٌن التعاونً وأسسه  -
وكٌفٌة قٌاس  وخصاقصه وأهدافه

 .األخطار واحتساب األقساط

الثانً عشر 
 والثالث عشر 

6 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 التأمٌن التكافلً. -

8 
 التأمٌنات االجتماعٌة.

 

مفهوم  أخطار التأمٌنات  -
 االجتماعٌة وتقسٌماتها.

التشرٌعات القانونٌة للتأمٌنات  -
 االجتماعٌة.

 تأمٌنات التقاعد فً الٌمن. -

 احتساب معاشات التقاعد. -

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 

 3 السادس عشر كل المقرر االختبار النهاقً 2

عدد األسابٌع والساعات               46 48 

 

                                     الجانب العملً:        

 كتابة تجارب )مواضٌع / مهام( النشاط العملً

 الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع المهام / التجارب العملٌة الرقم

   ال ٌوجد  .1

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 مناقشة التكالٌف. -
 مناقشة األبحاث. -

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة )إن وجدت( األسبوا النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
تكلٌسسف كسسل طالسسب باسسستخدام مسسا تعلمسسه فسسً تحلٌسسل وقٌسساس المخسساطر واحتسسساب 

 أقساط التأمٌن ل غطٌة التأمٌنٌة المختلفة.
W3,6,9 5 

2 
الطسسالب علسسى شسسكل مجموعسسات بسسأوراق بحثٌسسة تتضسسمن دراسسسة أنسسواا تكلٌسسف 

 معٌنة من التأمٌنات
 

W10-w15 
41 

 45  المجموا 

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهاقً(

w3-w15 45 45% االنشطة والتكالٌف -4  

%45 45 0 اختبار منتصف الفصل -2  

%01 01 آخر أسبوا االختبار النهاقً -3  

 %411 411 المجموا 

 
  



                                                                                      

 

 

 

 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. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
 (، مبادئ التأمٌن، األمٌن للطباعة والنشر، صنعاء ، الٌمن.2144الهوٌدي، ابتسام راشد ) .1
(، إدارة الخطر والتأمٌن، دار البازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، 2112)أبوبكر، عٌد أحمد، السٌفو، ولٌد إسماعٌل  .2

 األردن.

 المراجع المساعدة:
 (، إدارة الخطر والتأمٌن،  دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، األردن.2141سالم، أسامة عزمً ، موسى، شقٌري نوري ) .4
 األخطار، مكتبة الملك فهد الوطنٌة للنشر، السعودٌة.(، مقدمة فً إدارة  4434عبد هللا، مصطفى وجٌه، ) .2

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  .4

 % من المحاضرات وٌحرم من دخول االختبار فً حالة كان الحضور أقل من النسبة05ٌلتزم الطالب بنسبة حضور  -
 .المذكورة

 :الحضور المتأخر  .2

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن   -
 من أستاذ المادة، وعند عدم االلتزام ٌحرم من دخول المحاضرة. ثالث مرات ٌحذر شفوٌا

  :ضوابط االمتحان  .3
 االختبار النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المادة السماح له بالدخول.فً حالة تأخر الطالب عن  -
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار النصفً ٌحق ألستاذ المادة أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا. -
 ال ٌسمح للطالب دخول االختبار النهاقً إذا تأخر ثلث الساعة من بدء االختبار. -
 النهاقً تطبق اللواقح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االختبار  -

 :التكلٌفات والمشارٌع  .4
 ٌحدد أستاذ المادة الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة وتسلٌمها فً بداٌة القصل الدراسً.   -
من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه فً حالة تأخر الطالب عن تسلٌم البحث والتكلٌفات فً الموعد المحدد ٌحرم   -

 ودرجة البحث.

 :الغش  .5
 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش سواء فً االختبار النصفً أو النهاقً تطبق علٌه القحة شؤون الطالب.  -
 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش أو النقل فً التكلٌفات والمشارٌع البحثٌة ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك.  -
 

 :االنتحال  .6
 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء اختبار نٌابة عنه تطبق علٌه الالقحة المنظمة لهذه الحالة. -

 : سٌاسات أخرى  .0
 أي سٌاسة أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات..... الخ. -

  


