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 كلية التجارة
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  أمينتوصيف مقرر مبادئ الت
 

I. :معلومات عامة عن المقرر 

 أمينمبادئ الت :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 محاضرة

الساعات 
 المعتمدة:

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة:

 محاضرة

3 - 3 - 3 

 المستوى الثاني / الفصل الثاني ي:رأسدالمستوى والفصل ال  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 وجدت(:
 ال يوجد

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 بكالوريوس المحاسبة  درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي ة:رأسنظام الد  .9

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

  تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

افة بشسسكل عامب با ضسس أمينالخاصسسة المرتبطة بمبادئ الت األسسسسيهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم و
 ا أنوكنو  من  مينأ. كما يهدف إلى التعرف على التأمينالمختلفة للت نوا الخاصسسسسسسسة باأل األسسسسسسسسسإلى فهم 

النشسساط االقتصسسادي وأهميته للفرد واألسسسرة والمجتمإل.ب با ضسسافة إلى ما سسسبم فهو يسسساهم في التعرف على 
ياة ات الحأمينئية في قياس المخاطر والتعويضسسسسات واحتسسسسساب أقسسسسساط وثائم تحصسسسساالجوانب الرياضسسسسية وا 

 ات العامة ومعاشات التقاعد.أمينوالت

 

III. :مخرجات التعلم 

 عد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن :ب
a1  وتقسيماته.   أمينيظهر المعرفة المفاهيم المرتبطة بالخطر القابل للت 
a2   وكيفية التعامل معها وقياسها.  خطارة األإداريوضح مراحل 
a3   المختلفة. خطارعلى األ أمينالفنية والقانونية والرياضية للت األسسيعرف 
b1  أمينالمختلفة للت نوا يستخلص  كافة المعلومات عن األ . 
2b  أمينالمحلية مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من أسس الت أميني لشركات التأمينيحلل الوضع الت. 
3b خر ة االقتصادية اآلنشطواأل أمينيميز بين نشاط الت. 

c1  وقياسها في مجال  خطاري التعامل مع األتها فرأسئية التي تم دحصايستخدم الطرق الرياضية واإل
 الحياة العملية. 

c2  ية المختلفة.أمينيوظف ما تم درسته سواء في الجانب النظري أو الرياضي لحل المشاكل الت 
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 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

d1  لمعرفة المخاطر التي تواجهها وكيفية التعامل معها.  أمينيتواصل مع مؤسسات وهيئات الت 
d2 في اليمن..   أمينشاكل والصعوبات التي يواجهها الت. يتخذ القرارات الصحيحة للم 
 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
 a1  معرفة المفاهيم المرتبطة بالخطر يظهر ال

 وتقسيماته.   أمينالقابل للت

A1 لفهم للنظريات يظهر المعرفة وا
ئية حصاا  دواتواأل ساليبواأل

 ات.رأسالمستخدمة في مختلف الد

a.2 
a2   وكيفية   خطارة األإداريوضح مراحل

 التعامل معها وقياسها.

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

ء ويتعلم كيفية استخدام أهم وأشهر حصاا 
 ئية في تحليل البيانات.حصام ا الحز

a3 
a3   الفنية والقانونية والرياضية  األسسيعرف

 المختلفة. خطارعلى األ أمينللت

 A1  يظهر المعرفة والفهم للنظريات
ئية حصاا  دواتواأل ساليبواأل

 ات.رأسالمستخدمة في مختلف الد

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
b1  نوا األ يستخلص  كافة المعلومات عن 

 . أمينالمختلفة للت

B3  يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
والبيانات للظواهر المختلفة  رقاماأل

 ويقترح المعالجات المناسبة لها.

b.2 

2b  نأميي لشركات التأمينيحلل الوضإل الت 
المحلية مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من 

 .أمينأسس الت
 

 
B1 ا صفية ويطوعهيحلل البيانات الكمية والو

 لفهم وحل المشكالت. 

b3 
3b ة نشطواأل أمينيميز بين نشاط الت

 .خرىاالقتصادية اآل

B2  يميز بين الطرق المختلفة  دخال
ومعالجة وتحليل البيانات باستخدام الحزم 

ئية للوصول الى االستنتاجات حصاا 
 الصحيحة والتنبؤات الدقيقة.

 c:المهارات المهنية والعملية :  

 .1 
c1   ئية حصايستخدم الطرق الرياضية وا

 خطارتها في التعامل مإل األرأسالتي تم د
 وقياسها في مجال الحياة العملية. 

C3  يطبم مهارات اتخاذ القرارات في
عتمداً على تحليل بيانات  مجاالت العمل 

 الظواهر التي تحدث في المجتمإل.

c.2 
c2   يوظف ما تم درسته سواء في الجانب

لنظري أو الرياضي لحل المشاكل ا
 ية المختلفة. أمينالت

 C2 ئية في صياغة حصاا  ساليبيوظف األ
المشكالت التطبيقية والتفاعل معها واتخاذ 

 القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d. 
d1  أمينيتواصل مإل مؤسسات وهيئات الت 

لمعرفة المخاطر التي تواجهها وكيفية 
 . التعامل معها

D2  يجيد مهارة االتصال والتأثير والتفاوض
مإل اآلخرين والتحسين والتطوير المستمر 

 لمهارته الفردية.
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d.2 
d2      يتخذ القرارات الصحيحة للمشاكل

في  أمينوالصعوبات التي يواجهها الت
 اليمن..  

D3  يتخذ القرارات الصحيحة لحل المشكالت
 .المختلفة التي يواجهها في مجال العمل

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

  ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقييم:: أوال

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

 a1  يظهر المعرفة باالمفاهيم المرتبطة بالخطر
 وتقسيماته.   مينأالقابل للت

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 االختبارات. -
تقييم مشاركة الطلبة في  -

 المناقشة والحوار

a2   وكيفية   خطارة األإداريوضح مراحل
 التعامل معها وقياسها.

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 االختبارات. -
تقييم مشاركة الطلبة في  -

 المناقشة والحوار.
بعض الحاالت في  إثارة -

 الحياة العملية.

a3   الفنية والقانونية والرياضية  األسسيعرف
 المختلفة. خطارعلى األ أمينللت

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار -

 االختبارات.
تقييم مشاركة الطلبة في  -

 المناقشة والحوار.
بعض الحاالت في  إثارة -

 الحياة العملية.

 

 ات تعلم المقرر)المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقييم:ثانيا: ربط مخرج

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

b1   يستخلص  كافة المعلومات عن
 . أمينالمختلفة للت نوا األ

 المحاضرات. -
 المناقشة. -
 المحلي. أمينالت أنوا مناقشة  -
 

 بارات التحريرية.االخت -
 المناقشة والحوار. -
ة والتكاليف نشطتقييم األ -

 الفردية والجماعية.
 .بحاثتقييم األ -

2b  ي لشركاتأمينيحلل الوضإل الت 
المحلية مقارنة بما تم  أمينالت

معرفته وفهمه  من أسس 
 .أمينالت

 المحاضرات. -
 مينأمناقشة قضابا متعلقة بالت -

 في اليمن.
 
 

 رات التحريرية.االختبا -
 المناقشة الشفهية. -
ة والتكاليف نشطتقييم األ -

 الفردية والجماعية.
 بحاثتقييم األ -

3b  أمينيميز بين نشاط الت 
 .خرىة االقتصادية اآلنشطواأل

 المحاضرات.
 المناقشة والحوار. -
مناقشة بعض الجوانب  -

ة نشطواأل أمينالمرتبطة بالت
 .خرىاالقتصادية اآل

 

 ارات التحريرية.االختب
 المناقشة الشفهية. -
ة والتكاليف نشطتقييم األ -

 الفردية والجماعية.
 بحاثتقييم األ -

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقييم:
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مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 
 والعملية

 ة التقويماستراتيجي استراتيجية التدريس

C1   يستخدم  الطرق الرياضية
تها رأسئية التي تم دحصاوا 

 خطارفي التعامل مإل األ
وقياسها في مجال الحياة 

 العملية. 

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -
التكاليف الفردية ذات الصلة  -

 بالموضو .
 مشروعات الطالب البحثية. -
 

االختبارات التحريرية  -
 ئية.النصفية والنها

المناقشة الشفهية حول بعض  -
الظواهر المرتبطة بالجانب 

 ي. أمينالت
ة والتكاليف نشطتقييم األ -

 الفردية والجماعية.
المرتبطة  بحاثتقييم األ -

 ة.ية المختلفأمينبالجوانب الت

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

 ية المختلفة. أمينالت

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -
 مشروعات الطالب البحثية. -
التكاليف الخاصة بمشاكل   -

المحلية ووضإل  أمينشركات الت
 الحلول.

 

االختبارات التحريرية  -
 النصفية والنهائية.

 المناقشة الشفهية.  -
ة والتكاليف نشطتقييم األ -

 الفردية والجماعية.
المرتبطة  بحاثتقييم األ -

 ة.ية المختلفأمينلجوانب التبا
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                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر)المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر

d1  نأمييتواصل  مإل مؤسسات وهيئات الت 
لمعرفة المخاطر التي تواجهها وكيفية 

 التعامل معها. 

 الحوار والمناقشة. -
 التعليم التفاعلي. -
تحليل المخاطر التي  -

 أمينتتعرض لها شركات الت
 ها.أسبابالمحلي و

 االختبارات النهائية.  -
 .ثبحاتقييم ومناقشة األ  -
استطال  قدرة الطالب  -

على فهم المادة من خالل 
 واقإل الحياة .ربطها ب

d2    يتخذ القرارات الصحيحة للمشاكل
 في أمينوالصعوبات التي يواجهها الت

 اليمن.. 

 الحوار والمناقشة. -
خلم نقاشات حول قضايا  -
 ية محلية.أمينت

 

 االختبارات النهائية.  -
 .ثبحاتقييم ومناقشة األ  -
استطال  قدرة الطالب  -

على فهم المادة من 
قإل خالل ربطها بوا

 الحياة. 

 

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

 كتابة وحدات /مواضيإل محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 لرقما
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيإل التفصيلية

عدد 
 األسابيإل

الساعات 
 الفعلية

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
المفاهيم الخاصة بالخطر 

ته.إداروتقسيماته و  

 مفهوم الخطر. -

 .خطاراأل أنوا  -

 تقسيمات الخطر. -

العوامل المؤثرة  -
 في وطأة الخطر.

 ة الخطر.إدار -

ة إدارخطوات  -
 الخطر.

ة إدارمهام  -
 الخطر.

2 6 a1  +  a2 

 قياس الخطر. 2

مفهوم قياس  -
 الخطر.

 ساليباأل -
الرياضية 

المستخدمة في 
 قياس الخطر.

تقييم وسائل  -
التعامل مإل 

 الخطر.

2 6 
a1  + a2+ 

a3 + C1+ C2 
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3 
وأسسه  أمينمفهوم الت

 الفنية والقانونية.

 أمينمفهوم الت -
وأهميته للفرد 

واألسرة 
 والمجتمإل.

الفنية  األسس -
وأسس  مينأللت
على  أمينالت
 .خطاراأل

المبادئ القانونية  -
 .أمينللت

2 6 
a1  +  a2 +  

a3   + b1+ b3 
+ C1 

5 
ات الحياة أمينرياضيات ت

ات العامة.أمينوالت  

رياضيات  -
 ات الحياة.أمينت

ات أمينأقساط ت -
 الحياة.

رياضيات  -
 ات العامة.أمينالت

حساب األقساط  -
الصافية 

للغطاءات 
 المختلفة.

2 6 

 
a1  +  a2 + a3 
+ b1+ b2+ 

C1+ C2 

.أمينالت أنوا  6  

التجاري  أمينالت -
 أمين)ت

 -السيارات
 -البحري أمينالت
 -الحريم أمينت
 -ات النقلأمينت
ات أمينت

المسئولية 
 المدنية(.

 .أمينإعادة الت -

التجاري  أمينالت -
 في اليمن.

2 6 

a3   + b1+ 
b2+ b3   +

C1+ C2  + d2 
 

.سالموا  أمينالت 7  

 أمينمفهوم الت -
من وجهة نظر 

 .سالما 

 أمينفكرة الت -
التعاوني وأسسه 

2 6 

a1  +  a2  
+a3+ b1+ 

b2+ b3+ C1+ 
d1 
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وخصائصه 
وكيفية  وأهدافه
 خطارقياس األ

واحتساب 
 .األقساط

 .التكافلي أمينالت -

8 
ات االجتماعية.أمينالت  

 

 أخطارمفهوم   -
ات أمينالت

االجتماعية 
 وتقسيماتها.

التشريعات  -
القانونية 

ات أمينتلل
 االجتماعية.

ات التقاعد أمينت -
 في اليمن.

احتساب معاشات  -
 التقاعد.

2 6 

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

+d2 
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                         الجانب العملي:                     ثانيا:

 تكتب تجارب )مواضيإل( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيإل التجارب العملية الرقم

    ال يوجد 

 

VI. :استراتيجية التدريس 

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

 

VII. ة والتكليفات:نشطاأل 

 الدرجة األسبو  مخرجات التعلم نشاط / التكليفال الرقم

1 

تكليف كل طالب باسسسسسسسستخدام 
مسسا تعلمسسه في تحليسسل وقيسساس 
المخاطر واحتسسسسساب أقسسسسساط 

 
a1+a2+b +1 b2 + 

c1+c2+ d2  
 

W3,6,9 5 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

ة يسسسأمينلألغطيسسسة التسسس أمينالتسسس
 المختلفة. 

2 

كل  تكليف الطالب على شسسسسسسس
مجموعسسسات بسسسأوراق بحثيسسسة 

 ةمعين أنوا ة رأسسستتضسسمن د
 اتأمينمن الت

 
a1+a2+ a3   + b +1 b2 

+ c1+ c2+ d2  
 

W10-w15 10 

 15   المجمو  

 

VIII. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبو  ة التقييمأنشط الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم 

  النهائي
المخرجات التي 

 يحققها

1 
الواجبات 
 والتكاليف

W3-
w15 

15 15%  
a1+a2+b +1 b2 
+ c1+c2+ d2 

2 
ر منتصف اختبا

 الفصل
%15 15 السابإل  

a1  +  a2   + a3 
+ b1+ b2   +

b3+ c1 

 االختبار النهائي 3
السادس 
 عشر

70 70%  
a1  +  a2   + a3 
+ b1+ b2   +
b3+ c1+ c2 

%100 100  المجمو     

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلفب سنة النشرب اسم الكتابب دار النشرب بلد النشر(.

 : المراجإل الرئيسة

 للطباعة والنشرب صنعاء ب اليمن. مينب األأمين(ب مبادئ الت2014ويديب ابتسام راشد )الهـ 
ب دار البازوري العلمية أمينة الخطر والتإدار(ب 2009ب السيفوب وليد إسماعيل )أحمدأبوبكرب عيد ـ 

 للنشر والتوزيإلب عمانب األردن.

 المراجإل المساعدة

 

ب  دار الحامد للنشر والتوزيإلب أمينة الخطر والتإدار(ب 2010ري )سالمب أسامة عزمي ب موسىب شقيري نوـ 
 عمانب األردن.

 ب مكتبة الملك فهد الوطنية للنشرب السعودية.خطارة األإدار(ب مقدمة في  1431عبد هللاب مصطفى وجيهب )ـ 

 ية وإنترنت:    )إن وجدت(إلكترونمواد 

 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 لرجو  للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلتي:بعد ا

 :سياسة حضور الفعاليات التعليمية  .1

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

 :الحضور المتأخر  .2

ب يرأستأخر لمدة ربإل ساعة لثالث مرات خالل الفصل الد إذاة يسمح للطالب حضور المحاضر -
المادةب وعند عدم االلتزام يحرم من  أستاذمن  تأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا إذاو

 دخول المحاضرة.

  :ضوابط االمتحان  .3
 ول.خالمادة السماح له بالد ستاذفي حالة تأخر الطالب عن االختبار النصفي لنصف ساعة يحم أل -
 المادة أن يتخذ ما يراه مناسبا. ستاذفي حالة تغيب الطالب عن االختبار النصفي يحم أل -
 تأخر ثلث الساعة من بدء االختبار. إذاال يسمح للطالب دخول االختبار النهائي  -
 تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبم اللوائح الخاصة بنظام االختبار في الكلية. إذا -

 :فات والمشاريإلالتكلي  .4
المادة الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات والمشاريإل البحثية وتسليمها في بداية القصل  أستاذيحدد   -
 ي. رأسالد
في حالة تأخر الطالب عن تسليم البحث والتكليفات في الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف   -

 الذي تأخر في تسليمه ودرجة البحث.

 :الغش  .5
ن وئحال ثبوت قيام الطالب بالغش سواء في االختبار النصفي أو النهائي تطبم عليه الئحة شفي   -

 الطالب.
في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكليفات والمشاريإل البحثية يحرم من الدرجة   -

 المخصصة لذلك.

 :االنتحال  .6
ابة عنه تطبم عليه الالئحة المنظمة اختبار ني داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 لهذه الحالة.

 : آخرىسياسات   .7
 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات..... الخ. آخرىأي سياسة  -

 


