
 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 توصيف مقرر مبادئ التأمين  
 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ التأمين  : اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة:  3
 محاضرة 

الساعات  
 المعتمدة: 

 محاضرة 
الساعات  
 المعتمدة: 

 محاضرة 

3 - 3 - 3 

 المستوى الثاني / الفصل الثاني  المستوى والفصل الدراسي:  4

5 
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن 

 وجدت(: 
 ال يوجد

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  6

 بكالوريوس المحاسبة  درس له المقرر:يالبرنامج الذي  7

 العربية لغة تدريس المقرر: 8

 فصلي نظام الدراسة: 9

 الهويدي أ. د / ابتسام عبد الرحمن راشد  معد)ي( مواصفات المقرر: 10

  تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II.  :وصف المقرر 

فهم   إلى  الخاصة المرتبطة بمبادئ التأمين بشكل عام، باإلضافة    سستزويد الطالب بالمفاهيم واأل  إلى  المقرر  هذا  يهدف  
باأل  سساأل النشاط االقتصادي    أنواعالتعرف على التأمين كنوع من    إلى  المختلفة للتأمين. كما يهدف    نواعالخاصة 
ئية  حصاما سبق فهو يساهم في التعرف على الجوانب الرياضية واإل  إلى ته للفرد واألسرة والمجتمع.، باإلضافة أهميو

 في قياس المخاطر والتعويضات واحتساب أقساط وثائق تأمينات الحياة والتأمينات العامة ومعاشات التقاعد.

 

III. :مخرجات التعلم 

 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن :
a1    .يظهر المعرفة المفاهيم المرتبطة بالخطر القابل للتأمين  وتقسيماته 
a2   األخطار  وكيفية التعامل معها وقياسها. إدارةيوضح مراحل 
a3  الفنية والقانونية والرياضية للتأمين على األخطار المختلفة. سسيعرف األ 
b1  المختلفة للتأمين . نواع يستخلص  كافة المعلومات عن األ 

2b   التأمين. أسس لشركات التأمين المحلية مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من  التامينييحلل الوضع 
3b ة االقتصادية األخرى.نشطيميز بين نشاط التأمين واأل 

c1  ئية التي تم دراستها في التعامل مع األخطار وقياسها في مجال الحياة  حصايستخدم الطرق الرياضية واإل
 العملية.  

c2  .يوظف ما تم درسته سواء في الجانب النظري أو الرياضي لحل المشاكل التأمينية المختلفة 
d1   .يتواصل مع مؤسسات وهيئات التأمين لمعرفة المخاطر التي تواجهها وكيفية التعامل معها 
d2   ..يتخذ القرارات الصحيحة للمشاكل والصعوبات التي يواجهها التأمين في اليمن . 

I.  مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: مواءمة 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 a:المعرفة والفهم : 

a. 
 a1  معرفة المفاهيم المرتبطة  يظهر ال

 بالخطر القابل للتأمين  وتقسيماته.  

A1  ساليبيظهر المعرفة والفهم للنظريات واأل  
المستخدمة في مختلف  ئية حصاواالدوات اإل

 الدراسات.

a.2 
a2   األخطار  وكيفية   إدارةيوضح مراحل

 التعامل معها وقياسها.

A2   يصف مجموعة من المعارف العامة في
المجاالت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ويتعلم كيفية استخدام أهم وأشهر الحزم  اإلحصاء
 ئية في تحليل البيانات.حصااإل

a3 
a3  الفنية والقانونية   سسيعرف األ

 والرياضية للتأمين على األخطار المختلفة.

 A1 ساليب يظهر المعرفة والفهم للنظريات واأل  
ئية المستخدمة في مختلف  حصاواالدوات اإل

 الدراسات.

 b الذهنية: : المهارات 

b. 
b1  نواعيستخلص  كافة المعلومات عن األ  

 المختلفة للتأمين .

B3   يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
األرقام والبيانات للظواهر المختلفة ويقترح  

 المعالجات المناسبة لها.

b.2 

2b    يحلل الوضع التأميني لشركات التأمين
المحلية مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من  

 التأمين. أسس
 
 

 
 B1   يحلل البيانات الكمية والوصفية ويطوعها لفهم

 وحل المشكالت.  
 

b3 
3b  ة  نشطيميز بين نشاط التأمين واأل

 االقتصادية األخرى.

B2 ومعالجة   دخاليميز بين الطرق المختلفة إل
ئية  حصاوتحليل البيانات باستخدام الحزم اإل

االستنتاجات الصحيحة والتنبؤات   إلى للوصول 
 الدقيقة.

 cة:  : المهارات المهنية والعمل  

c.1 
c1   ئية  حصايستخدم الطرق الرياضية واإل

التي تم دراستها في التعامل مع األخطار  
 وقياسها في مجال الحياة العملية.  

C3   يطبق مهارات اتخاذ القرارات في مجاالت
العمل معتمداً على تحليل بيانات الظواهر التي 

 ع. ت تحدث في الم

c.2 
c2    يوظف ما تم درسته سواء في الجانب

النظري أو الرياضي لحل المشاكل التأمينية  
 المختلفة.  

 C2 ئية في صياغة  حصااإل ساليبيوظف األ
 المشكالت التطبيقية والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d :المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
d1    يتواصل مع مؤسسات وهيئات التأمين

لمعرفة المخاطر التي تواجهها وكيفية التعامل  
 معها.  

D2   يجيد مهارة االتصال والتأثير والتفاوض مع
والتحسين والتطوير المستمر لمهارته   خروناآل

 الفردية.

d.2 
d2       يتخذ القرارات الصحيحة للمشاكل

 والصعوبات التي يواجهها التأمين في اليمن..   
D3   يتخذ القرارات الصحيحة لحل المشكالت

 المختلفة التي يواجهها في مجال العمل.

  
 

IV.  ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

  التدريس والتقييم:استراتيجية والفهم( بربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف : أوال

استراتيجية   مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم 
 التدريس 

 التقويماستراتيجية 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 a1  المرتبطة بالخطر القابل   بالمفاهيميظهر المعرفة
 للتأمين  وتقسيماته.  

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 ات.ختباراال -
تقييم مشاركة الطلبة في   -

 المناقشة والحوار

a2   األخطار  وكيفية التعامل معها   إدارةيوضح مراحل
 وقياسها.

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 االختبارات. -
تقييم مشاركة الطلبة في   -

 المناقشة والحوار.
إثارة بعض الحاالت في الحياة   -

 العملية.

a3  الفنية والقانونية والرياضية للتأمين  سسيعرف األ
 على األخطار المختلفة.

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار -

 االختبارات.
تقييم مشاركة الطلبة في   -

 المناقشة والحوار.
إثارة بعض الحاالت في الحياة   -

 العملية.

 

 التدريس والتقييم:استراتيجية ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنية( ب

 التقويماستراتيجية  التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1  المختلفة   نواعيستخلص  كافة المعلومات عن األ
   للتأمين  

 المحاضرات. -
 المناقشة. -
  أنواعمناقشة  -

 التأمين المحلي.
 

 االختبارات التحريرية. -
 المناقشة والحوار. -
ة والتكاليف الفردية  نشط تقييم األ -

 والجماعية.
 .بحاثتقييم األ -

2b    يحلل الوضع التأميني لشركات التأمين المحلية
 التأمين. أسسمقارنة بما تم معرفته وفهمه  من 

 المحاضرات. -
مناقشة قضابا   -

متعلقة بالتأمين في  
 اليمن.

 

 التحريرية.االختبارات  -
 المناقشة الشفهية. -
ة والتكاليف الفردية  نشط تقييم األ -

 والجماعية.
 بحاث تقييم األ -

3b  ة االقتصادية  نشط يميز بين نشاط التأمين واأل
 األخرى.

 المحاضرات.
المناقشة   -

 والحوار.
مناقشة بعض   -

الجوانب المرتبطة  
ة  نشطواأل بالتأمين 

 االقتصادية األخرى

 االختبارات التحريرية.
 المناقشة الشفهية. -
ة والتكاليف  نشط تقييم األ -

 الفردية والجماعية.
 بحاث تقييم األ -

 

 التدريس والتقييم:استراتيجية ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية( ب

استراتيجية   مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية 
 التدريس 

 التقويماستراتيجية 

C1   ئية التي تم  حصايستخدم  الطرق الرياضية واإل
دراستها في التعامل مع األخطار وقياسها في مجال  

 الحياة العملية.  

 المحاضرات. -
المناقشة   -

 والحوار.
التكاليف  -

الفردية ذات 
الصلة 

 بالموضوع.

االختبارات التحريرية النصفية   -
 والنهائية.

المناقشة الشفهية حول بعض   -
الظواهر المرتبطة بالجانب  

 التأميني.  
ة والتكاليف الفردية  نشط تقييم األ -

 والجماعية.



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

مشروعات   -
 الطالب البحثية.

المرتبطة بالجوانب   بحاثتقييم األ -
 التأمينية المختلفة.

C2   يوظيف ما تم درسته سواء في الجانب النظري أو
 الرياضي لحل المشاكل التأمينية المختلفة.  

 المحاضرات. -
المناقشة   -

 والحوار.
مشروعات   -

 الطالب البحثية.
التكاليف    -

الخاصة بمشاكل  
شركات التأمين  
المحلية ووضع  

 الحلول.

االختبارات التحريرية النصفية   -
 والنهائية.

 المناقشة الشفهية.   -
ة والتكاليف الفردية  نشط تقييم األ -

 والجماعية.
المرتبطة بالجوانب   بحاثتقييم األ -

 التأمينية المختلفة.

 

                                                             التدريس والتقييم:استراتيجية رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر)المهارات العامة( ب

استراتيجية   مخرجات المقرر
 التدريس 

 التقويماستراتيجية 

d1    يتواصل  مع مؤسسات وهيئات التأمين لمعرفة المخاطر
 التي تواجهها وكيفية التعامل معها.  

الحوار   -
 والمناقشة.

 التعليم التفاعلي. -
تحليل المخاطر   -

التي تتعرض لها  
شركات التأمين  

 ها.أسبابالمحلي و

 االختبارات النهائية.  -
 .بحاثتقييم ومناقشة األ  -
الطالب  استطالع قدرة  -

على فهم المادة من خالل  
 ربطها بواقع الحياة .

d2    يتخذ القرارات الصحيحة للمشاكل والصعوبات التي
 يواجهها التأمين في اليمن..  

الحوار   -
 والمناقشة.

خلق نقاشات   -
حول قضايا تأمينية  

 محلية.
 

 االختبارات النهائية.  -
 .بحاثتقييم ومناقشة األ  -

استطالع قدرة الطالب   -
على فهم المادة من خالل  

 ربطها بواقع الحياة.  

 

V. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  كتابة
 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.   

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                            أوال:

 الرقم 
وحدات/ موضوعات  

 المقرر 
 المواضيع التفصيلية 

عدد 
 األسابيع 

الساعات  
 الفعلية

مخرجات تعلم  
 المقرر 

1 
المفاهيم الخاصة بالخطر  

 وتقسيماته وإدارته.

 مفهوم الخطر. -

 األخطار. أنواع -

 الخطر.تقسيمات  -

العوامل المؤثرة في   -
 وطأة الخطر.

 الخطر. إدارة -

2 6 a1  +  a2 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

  إدارةخطوات  -
 الخطر.

 الخطر. إدارةمهام  -

 قياس الخطر. 2

 مفهوم قياس الخطر. -

الرياضية   ساليباأل -
المستخدمة في قياس  

 الخطر.

تقييم وسائل التعامل   -
 مع الخطر.

2 6 
a1  + a2+ 
a3 + C1+ 

C2 

3 
ه  أسس مفهوم التأمين و

 الفنية والقانونية.

مفهوم التأمين   -
ته للفرد أهميو

 واألسرة والمجتمع.

الفنية للتأمين   سساأل -
التأمين على  أسسو

 األخطار.

المبادئ القانونية   -
 للتأمين.

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

5 
رياضيات تأمينات الحياة  

 والتأمينات العامة.

رياضيات تأمينات   -
 الحياة.

تأمينات  أقساط  -
 الحياة.

رياضيات التأمينات   -
 العامة.

حساب األقساط   -
الصافية للغطاءات  

 المختلفة.

2 6 

 
a1  +  a2 + 
a3 + b1+ 

b2+ C1+ C2 

التأمين. أنواع 6  

التأمين التجاري   -
  -)تأمين السيارات
  -التأمين البحري
  -تأمين الحريق
  -تأمينات النقل

تأمينات المسئولية  
 المدنية(.

 التأمين.إعادة  -

التأمين التجاري في   -
 اليمن.

2 6 

a3   + b1+ 
b2+ b3    +
C1+ C2  

+d2 
 

.سالمالتأمين واإل 7  

مفهوم التأمين من   -
 .سالموجهة نظر اإل

فكرة التأمين التعاوني   -
ه وخصائصه  أسسو
وكيفية قياس   هأهدافو

2 6 

a1  +  a2   
+a3+ b1+ 
b2+ b3+ 
C1+ d1 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

األخطار واحتساب  
 .األقساط

 التأمين التكافلي. -

8 
 التأمينات االجتماعية.

 

مفهوم  أخطار   -
التأمينات االجتماعية  

 وتقسيماتها.

التشريعات القانونية   -
 للتأمينات االجتماعية.

تأمينات التقاعد في   -
 اليمن.

احتساب معاشات   -
 التقاعد.

2 6 

a1  + a3+ 
b1+ b2+ b3 
 + C1+ C2   

+d2 

  42 14 ي األسابيع والساعات إجمال

 

VI.  التدريس: استراتيجية 

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 مناقشة التكاليف. -
 .بحاثمناقشة األ  -

 

VII. ة والتكليفات: نشطاأل 

 الدرجة  األسبوع  مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم 

1 

تكليف كل طالب باستتخدام ما 
وقتيتتتاس  تتحتلتيتتتل  فتي  تتعتلتمتتته 
المخاطر واحتستتتاب أقستتتاط 
التتتأمينيتتة   التتتأمين لطغطيتتة 

 المختلفة. 

 
a1+a2+b +1 b2 + 

c1+c2+ d2  
 

W3,6,9 5 

2 

تكليف الطالب على شتتتتتكتتل 
بحثيتتة   بتتتأوراق  مجموعتتتات 

معينة   أنواعتتضتتمن دراستتة  
 من التأمينات

a1+a2+ a3   + b +1 b2 
+ c1+ c2+ d2  

W10-w15 10 

 15 المجموع 

 

VIII. :تقييم التعلم 

الر 
 قم

 الدرجة  األسبوع  ة التقييم أنشط
 إلى نسبة الدرجة 

درجة  التقويم  
  النهائي

المخرجات التي 
 يحققها 

% W3-w15 15 15 الواجبات والتكاليف 1  
a1+a2+b +1 b2 
+ c1+c2+ d2 

% 15 15 السابع اختبار منتصف الفصل 2  
a1  +  a2   + a3 + 
b1+ b2   + b3+ 

c1 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

% 70 70 السادس عشر االختبار النهائي 3  
a1  +  a2   + a3 + 
b1+ b2   + b3+ 

c1+ c2 

% 100 100 المجموع    

 

IX. تعلم: لمصادر ا 

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

 :  المراجع الرئيسة

 للطباعة والنشر، صنعاء ، اليمن. األمين (، مبادئ التأمين، 2014الهويدي، ابتسام راشد )
الخطر والتأمين، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، مان،   إدارة(، 2009، السيفو، وليد إسماعيل )أحمدأبوبكر، عيد 

 .األردن

 المراجع المساعدة

 

الخطر والتأمين،  دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،   إدارة(، 2010سالم، أسامة عزمي ، موسى، شقيري نوري ).
 .األردن

 األخطار، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، السعودية. إدارة(، مقدمة في  1431عبد هللا، مصطفى وجيه، )

 ية وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونمواد 

 
  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: 

1 

 : سياسة حضور الفعاليات التعليمية

من المحاضرات ويحرم من دخول االختبار في حالة كان الحضور أقل من  %75يلتزم الطالب بنسبة حضور   -
 .المذكورةالنسبة 

 

2 

 :الحضور المتأخر

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسي، وإذا تأخر  -
 من أستاذ المادة، وعند عدم االلتزام يحرم من دخول المحاضرة.  زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا

3 

   :ضوابط االمتحان 
 في حالة تأخر الطالب عن االختبار النصفي لنصف ساعة يحق ألستاذ المادة السماح له بالدخول. -
 في حالة تغيب الطالب عن االختبار النصفي يحق ألستاذ المادة أن يتخذ ما يراه مناسبا. -
 االختبار النهائي إذا تأخر ثلث الساعة من بدء االختبار. بدخولال يسمح للطالب  -
 إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار في الكلية. -

4 

 : التكليفات والمشاريع
 ة وتسليمها في بداية القصل الدراسي. يحدد أستاذ المادة الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات والمشاريع البحثي   -

في حالة تأخر الطالب عن تسليم البحث والتكليفات في الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في   -
 تسليمه ودرجة البحث.

5 

 :الغش
 الطالب.ن ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش سواء في االختبار النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش   -
في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكليفات والمشاريع البحثية يحرم من الدرجة المخصصة    -

 لذلك.

6 
 : االنتحال

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء اختبار نيابة عنه تطبق عليه الالئحة المنظمة لهذه الحالة. -

7 
 : سياسات أخرى

 أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات..... الخ.أي سياسة  -

 
  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 خطة مقرر مبادئ التأمين 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر : 

 / أسبوعيا( 3)  الساعات المكتبية 
أ. د ابتسام عبد الرحمن راشد  

 الهويدي 
 االسم

 777469343 السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس
المكان ورقم  

 الهاتف

      
www.ebtesam2000@

gmail 
البريد 
ياإللكترون  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ التأمين  اسم المقرر:  1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع 

 تدريب عملي سمنار  نظري

3 - - - 3 

 المستوى الثاني / األول  المستوى والفصل الدراسي:  4

 ال يوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

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

 والمراجعةبكالوريوس المحاسبة  البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر: 7

 العربية لغة تدريس المقرر:  8

 كلية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر: 9

 

III.  المقرر الدراسي:   وصف 

فهم    إلى  الخاصة المرتبطة بمبادئ التأمين بشكل عام، باإلضافة    سستزويد الطالب بالمفاهيم واأل  إلى    هذا المقرر  يهدف
ته  أهميالنشاط االقتصادي و  أنواع التعرف على التأمين كنوع من    إلى  المختلفة للتأمين. كما يهدف    نواعالخاصة باأل   سساأل

ئية في قياس  حصا ية واإلما سبق فهو يساهم في التعرف على الجوانب الرياض  إلى  للفرد واألسرة والمجتمع.، باإلضافة  
 المخاطر والتعويضات واحتساب أقساط وثائق تأمينات الحياة والتأمينات العامة ومعاشات التقاعد.

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن : 
a1    .يظهر المعرفة المفاهيم المرتبطة بالخطر القابل للتأمين  وتقسيماته 
a2   األخطار  وكيفية التعامل معها وقياسها. إدارةيوضح مراحل 
a3  الفنية والقانونية والرياضية للتأمين على األخطار المختلفة. سسيعرف األ 
b1  المختلفة للتأمين . نواعيستخلص  كافة المعلومات عن األ 

2b   التأمين. أسسيحلل الوضع التأميني لشركات التأمين المحلية مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من 
3b  ة االقتصادية األخرى.نشطيميز بين نشاط التأمين واأل 

c1   ئية التي تم دراستها في التعامل مع األخطار وقياسها في مجال الحياة العملية.  حصايستخدم الطرق الرياضية واإل 
c2  .يوظف ما تم درسته سواء في الجانب النظري أو الرياضي لحل المشاكل التأمينية المختلفة 
d1    .يتواصل مع مؤسسات وهيئات التأمين لمعرفة المخاطر التي تواجهها وكيفية التعامل معها 
d2 القرارات الصحيحة للمشاكل والصعوبات التي يواجهها التأمين في اليمن  . يتخذ   .. 

http://www.ebtesam2000@gmail
http://www.ebtesam2000@gmail


 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

  

V. :محتوى المقرر 

 : الجانب النظري      

 الساعات الفعلية  األسبوع  المواضيع التفصيلية  وحدات المقرر  الرقم 

1 
 

المفاهيم الخاصة بالخطر  
 وتقسيماته وإدارته.

 مفهوم الخطر. -

 األخطار. أنواع -

 تقسيمات الخطر. -

العوامل المؤثرة في وطأة  -
 الخطر.

 الخطر. إدارة -

 الخطر. إدارةخطوات  -

 الخطر. إدارةمهام  -

 6 األول والثاني

 قياس الخطر. 2

 مفهوم قياس الخطر. -

الرياضية المستخدمة   ساليباأل -
 في قياس الخطر.

 تقييم وسائل التعامل مع الخطر. -
 
 

 6 الثالث والرابع

3 
ه الفنية  أسس التأمين ومفهوم 

 والقانونية.

ته للفرد أهميمفهوم التأمين و -
 واألسرة والمجتمع.

  أسسالفنية للتأمين و سساأل -
 التأمين على األخطار.

 المبادئ القانونية للتأمين. -

الخامس 
 والسادس 

6 

 3 السابع  االختبار النصفي. 4

5 
رياضيات تأمينات الحياة  

 والتأمينات العامة.

 رياضيات تأمينات الحياة. -

 أقساط تأمينات الحياة. -

 رياضيات التأمينات العامة. -

حساب األقساط الصافية   -
 للغطاءات المختلفة.

 6 والتاسع  أمنالث

التأمين. أنواع 6  

التأمين التجاري )تأمين   -
 -التأمين البحري -السيارات

  -تأمينات النقل -تأمين الحريق
 المدنية(.تأمينات المسئولية 

 إعادة التأمين. -

 التأمين التجاري في اليمن. -

العاشر 
 والحادي عشر

6 

.سالمالتأمين واإل 7  

مفهوم التأمين من وجهة نظر   -
 .سالماإل

ه  أسس فكرة التأمين التعاوني و -
وكيفية   هأهدافوخصائصه و

الثاني عشر  
 والثالث عشر  

6 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

قياس األخطار واحتساب  
 .األقساط

 التأمين التكافلي. -

8 
 التأمينات االجتماعية.

 

مفهوم  أخطار التأمينات   -
 االجتماعية وتقسيماتها.

التشريعات القانونية للتأمينات   -
 االجتماعية.

 تأمينات التقاعد في اليمن. -

 احتساب معاشات التقاعد. -

الرابع عشر  
والخامس 

 عشر
6 

عشرالسادس  كل المقرر  االختبار النهائي 9  3 

 48 16 عدد األسابيع والساعات 

 

VI.  استراتيجيات التدريس 

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 مناقشة التكاليف. -
 .بحاثمناقشة األ  -

 

VII. ة والتكليفات: نشطاأل 

 الدرجة )إن وجدت( األسبوع  النشاط/ التكليف الرقم 

المختاطر تكليف كتل طتالتب بتاستتتتتتختدام متا تعلمته في تحليتل وقيتاس  1
 واحتساب أقساط التأمين لطغطية التأمينية المختلفة.

W3,6,9 5 

تكليف الطالب على شكل مجموعات بأوراق بحثية تتضمن دراسة  2
 معينة من التأمينات أنواع

 
W10-
w15 

10 

 15 المجموع 

 

VIII. :تقييم التعلم 

 موضوعات التقويم  الرقم 
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة 

 الوزن النسبي 
درجة  التقويم   إلى )نسبة الدرجة 

 النهائي(

% w3-w15 15 15 ة والتكاليفنشطاأل 1  

% 15 15 7 اختبار منتصف الفصل 2  

% 70 70 آخر أسبوع االختبار النهائي 3  

 % 100 100 المجموع 

 

IX.  :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
 للطباعة والنشر، صنعاء ، اليمن. األمين (، مبادئ التأمين، 2014الهويدي، ابتسام راشد ) .1



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال
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 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

الخطر والتأمين، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع،  إدارة(، 2009، السيفو، وليد إسماعيل )أحمدأبوبكر، عيد  .2
 .األردنعمان، 

 المراجع المساعدة: 
الخطر والتأمين،  دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،   إدارة(، 2010سالم، أسامة عزمي ، موسى، شقيري نوري ) .1

 .األردن
 األخطار، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، السعودية. إدارة(، مقدمة في  1431عبد هللا، مصطفى وجيه، ) .2

 )إن وجدت( وإنترنت:     يةإلكترونمواد 

 
  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

1 

 : سياسة حضور الفعاليات التعليمية

من المحاضرات ويحرم من دخول االختبار في حالة كان الحضور أقل من  %75يلتزم الطالب بنسبة حضور   -
 .النسبة المذكورة

2 

 :الحضور المتأخر

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسي، وإذا تأخر   -
 من أستاذ المادة، وعند عدم االلتزام يحرم من دخول المحاضرة.  زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا

3 

   :ضوابط االمتحان 
 ستاذ المادة السماح له بالدخول.في حالة تأخر الطالب عن االختبار النصفي لنصف ساعة يحق أل -
 في حالة تغيب الطالب عن االختبار النصفي يحق ألستاذ المادة أن يتخذ ما يراه مناسبا. -
 االختبار النهائي إذا تأخر ثلث الساعة من بدء االختبار. بدخولال يسمح للطالب  -
 بنظام االختبار في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوائح الخاصة  -

4 

 : التكليفات والمشاريع
 يحدد أستاذ المادة الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات والمشاريع البحثية وتسليمها في بداية القصل الدراسي.   -

تأخر في في حالة تأخر الطالب عن تسليم البحث والتكليفات في الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي   -
 تسليمه ودرجة البحث.

5 

 :الغش
 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش سواء في االختبار النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش   -
ية يحرم من الدرجة المخصصة  في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكليفات والمشاريع البحث  -

 لذلك.

6 
 : االنتحال

حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء اختبار نيابة عنه تطبق عليه الالئحة المنظمة لهذه  في  -
 الحالة.

7 
 : سياسات أخرى

 أي سياسة أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات..... الخ. -
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