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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

  تأمٌنتوصٌف مقرر مبادئ ال
 

I. المقرر: معلومات عامة عن 

 تؤمٌنمبادئ ال :اسم الممرر 1

  رمز الممرر ورلمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 محاضرة

الساعات 
 المعتمدة:

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة:

 محاضرة

3 - 3 - 3 

 المستوى الثانً / الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 ٌوجدال  المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(: 5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(: 6

 بكالورٌوس المحاسبة  درس له الممرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر: 8

 فصلً نظام الدراسة: 9

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

  تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر: 11

 

II.  المقرر:وصف 

فهأم  إلأىبشأكل عأامب بااضأافة  تأؤمٌنالخاصة المرتبطة بمبادئ ال سستزوٌد الطالب بالمفاهٌم واأل إلىٌهدف الممرر 
النشأاط االلتصأادي  أنأوا كنأو  مأن  تأؤمٌنالتعأرف علأى ال إلى. كما ٌهدف تؤمٌنالمختلفة لل نوا الخاصة باأل سساأل
مأأا سأأبك فهأأو ٌسأأاهم فأأً التعأأرف علأأى الجوانأأب الرٌاضأأٌة  إلأأىة للفأأرد واألسأأرة والمجتمأأإل.ب بااضأأاف أهمٌتأأهو

ات العامأأة ومعاشأأات تؤمٌنأات الحٌأأاة والتؤمٌنأأألسأأاط وثأا ك احتسأاب ة فأأً لٌأاس المخأأاطر والتعوٌضأأات وحصأا ٌواا
 التماعد.

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1  وتمسٌماته.   تؤمٌنٌظهر المعرفة المفاهٌم المرتبطة بالخطر المابل لل 
a2   األخطار  وكٌفٌة التعامل معها ولٌاسها.إدارة ٌوضح مراحل 
a3  على األخطار المختلفة. تؤمٌنالفنٌة والمانونٌة والرٌاضٌة لل سسٌعرف األ 
b1  تؤمٌنالمختلفة لل نوا ٌستخلص  كافة المعلومات عن األ . 
2b  تؤمٌنال أسسالمحلٌة ممارنة بما تم معرفته وفهمه  من  تؤمٌنً لشركات التؤمٌنٌحلل الوضإل ال. 
3b خري اآلااللتصادٌة  نشطةواأل تؤمٌنٌمٌز بٌن نشاط ال. 

c1  ة التً تم دراستها فً التعامل مإل األخطار ولٌاسها فً مجال الحٌاة حصا ٌٌستخدم الطرق الرٌاضٌة واا
 العملٌة. 

c2  ٌة المختلفة.تؤمٌنٌوظف ما تم درسته سواء فً الجانب النظري أو الرٌاضً لحل المشاكل ال 
d1  لمعرفة المخاطر التً تواجهها وكٌفٌة التعامل معها.  تؤمٌنٌتواصل مإل مإسسات وهٌ ات ال 
d2 فً الٌمن..   تؤمٌن. ٌتخذ المرارات الصحٌحة للمشاكل والصعوبات التً ٌواجهها ال 

I.  مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة 



 

 

 

                                                                                             

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي
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 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
 a1  معرفة المفاهٌم المرتبطة ٌظهر ال

 وتمسٌماته.   تؤمٌنبالخطر المابل لل

A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات
ة حصا ٌواالدوات اا سالٌبواأل

 مختلف الدراسات.المستخدمة فً 

a.2 
a2   األخطار  وكٌفٌة إدارة ٌوضح مراحل

 التعامل معها ولٌاسها.

A2  ٌصف مجموعة من المعارف
العامة فً المجاالت العلمٌة والتطبٌمٌة 

وٌتعلم كٌفٌة  حصاءااالمرتبطة بعلم 
ة حصا ٌاستخدام أهم وأشهر الحزم اا
 فً تحلٌل البٌانات.

a3 
a3  الفنٌة والمانونٌة  سسٌعرف األ

 على األخطار المختلفة. تؤمٌنوالرٌاضٌة لل

 A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات
ة حصا ٌواالدوات اا سالٌبواأل

 المستخدمة فً مختلف الدراسات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
b1  نوا ٌستخلص  كافة المعلومات عن األ 

 . تؤمٌنالمختلفة لل

B3  ٌستخلص كافة المعلومات عن
مدلوالت األرلام والبٌانات للظواهر 
 المختلفة وٌمترح المعالجات المناسبة لها.

b.2 

2b  تؤمٌنً لشركات التؤمٌنٌحلل الوضإل ال 
المحلٌة ممارنة بما تم معرفته وفهمه  من 

 .تؤمٌنال أسس
 

 

 
 B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة

والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل 
 المشكالت. 

 

b3 
3b نشطةواأل تؤمٌنٌمٌز بٌن نشاط ال 

 .خري اآلااللتصادٌة 

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة ادخال
ومعالجة وتحلٌل البٌانات باستخدام 

 إلىة للوصول حصا ٌالحزم اا
االستنتاجات الصحٌحة والتنبإات 

 الدلٌمة.

 c ::المهارات المهنٌة والعملٌة  

c.1 
c1  ة حصا ٌٌستخدم الطرق الرٌاضٌة واا

التً تم دراستها فً التعامل مإل األخطار 
 ولٌاسها فً مجال الحٌاة العملٌة. 

C3  المرارات فً   اتخاذٌطبك مهارات
مجاالت العمل معتمداً على تحلٌل بٌانات 

 الظواهر التً تحدث فً المجتمإل.

c.2 
c2   ٌوظف ما تم درسته سواء فً الجانب

ٌة تؤمٌنالنظري أو الرٌاضً لحل المشاكل ال
 المختلفة. 

 C2 ة فً حصا ٌاا سالٌبٌوظف األ
صٌاغة المشكالت التطبٌمٌة والتفاعل 

 المرار.  اتخاذومعها 

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1  تؤمٌنٌتواصل مإل مإسسات وهٌ ات ال 

لمعرفة المخاطر التً تواجهها وكٌفٌة التعامل 
 معها. 

D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتؤثٌر
والتحسٌن  اآلخرٌنوالتفاوض مإل 

 والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d.2 
d2      ٌتخذ المرارات الصحٌحة للمشاكل

 فً الٌمن..   تؤمٌنوالصعوبات التً ٌواجهها ال

D3  لحل ٌتخذ المرارات الصحٌحة
المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً 

 مجال العمل.
 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 
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  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة ربط مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب: أوال

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم

 a1  ٌظهر المعرفة باالمفاهٌم المرتبطة بالخطر المابل
 وتمسٌماته.   تؤمٌنلل

 المحاضرات. -
 المنالشة والحوار. -

 االختبارات. -
تمٌٌم مشاركة الطلبة فً  -

 المنالشة والحوار

a2   األخطار  وكٌفٌة التعامل إدارة ٌوضح مراحل
 معها ولٌاسها.

 المحاضرات. -
 المنالشة والحوار. -

 االختبارات. -
تمٌٌم مشاركة الطلبة فً  -

 المنالشة والحوار.
إثارة بعض الحاالت فً الحٌاة  -

 العملٌة.

a3  تؤمٌنالفنٌة والمانونٌة والرٌاضٌة لل سسٌعرف األ 
 على األخطار المختلفة.

 المحاضرات. -
 المنالشة والحوار -

 االختبارات.
تمٌٌم مشاركة الطلبة فً  -

 المنالشة والحوار.
إثارة بعض الحاالت فً الحٌاة  -

 العملٌة.

 

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

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة

b1  المختلفة  نوا ٌستخلص  كافة المعلومات عن األ
 . تؤمٌنلل

 المحاضرات. -
 المنالشة. -
 أنوا منالشة  -
 المحلً. تؤمٌنال

 

 االختبارات التحرٌرٌة. -
 المنالشة والحوار. -
والتكالٌف  نشطةتمٌٌم األ -

 الفردٌة والجماعٌة.
 تمٌٌم االبحاث. -

2b  المحلٌة  تؤمٌنً لشركات التؤمٌنٌحلل الوضإل ال
 .تؤمٌنال أسسممارنة بما تم معرفته وفهمه  من 

 
 

 المحاضرات. -
منالشة لضابا  -

فً  تؤمٌنمتعلمة بال
 الٌمن.

 
 

 االختبارات التحرٌرٌة. -
 المنالشة الشفهٌة. -
والتكالٌف الفردٌة  نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
 تمٌٌم االبحاث -

3b  االلتصادٌة  نشطةواأل تؤمٌنٌمٌز بٌن نشاط ال
 .خري اآل

 المحاضرات.
 المنالشة والحوار. -
بعض منالشة  -

الجوانب المرتبطة 
 نشطةواأل تؤمٌنبال

 .خري اآلااللتصادٌة 
 

 االختبارات التحرٌرٌة.
 المنالشة الشفهٌة. -
والتكالٌف الفردٌة  نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
 تمٌٌم االبحاث -

 

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

 استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
 التدرٌس

 التموٌم استراتٌجٌة 

C1  ة التً تم حصا ٌٌستخدم  الطرق الرٌاضٌة واا
دراستها فً التعامل مإل األخطار ولٌاسها فً مجال 

 الحٌاة العملٌة. 

 المحاضرات. -
 المنالشة والحوار. -
التكالٌف الفردٌة  -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنها ٌة.

المنالشة الشفهٌة حول بعض  -
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ذات الصلة 
 بالموضو .

مشروعات  -
 الطالب البحثٌة.

 

الظواهر المرتبطة بالجانب 
 ً. تؤمٌنال
والتكالٌف  نشطةتمٌٌم األ -

 الفردٌة والجماعٌة.
تمٌٌم األبحاث المرتبطة  -

 ٌة المختلفة.تؤمٌنبالجوانب ال

C2   ٌوظٌف ما تم درسته سواء فً الجانب النظري
 ٌة المختلفة. تؤمٌنأو الرٌاضً لحل المشاكل ال

 المحاضرات. -
 المنالشة والحوار. -
مشروعات  -

 الطالب البحثٌة.
التكالٌف الخاصة   -

بمشاكل شركات 
المحلٌة  تؤمٌنال

 ووضإل الحلول.
 

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنها ٌة.

 المنالشة الشفهٌة.  -
والتكالٌف الفردٌة  نشطةتمٌٌم األ -

 والجماعٌة.
تمٌٌم األبحاث المرتبطة  -

 ٌة المختلفة.تؤمٌنبالجوانب ال

 

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

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر

d1  لمعرفة  تؤمٌنٌتواصل  مإل مإسسات وهٌ ات ال
 المخاطر التً تواجهها وكٌفٌة التعامل معها. 

 الحوار والمنالشة. -
 التعلٌم التفاعلً. -
المخاطر تحلٌل  -

التً تتعرض لها 
 تؤمٌنشركات ال

 المحلً وأسبابها.

 االختبارات النها ٌة.  -
 تمٌٌم ومنالشة األبحاث.  -
استطال  لدرة الطالب  -

على فهم المادة من خالل 
 ربطها بوالإل الحٌاة .

d2    ًٌتخذ المرارات الصحٌحة للمشاكل والصعوبات الت
 فً الٌمن..  تؤمٌنٌواجهها ال

 الحوار والمنالشة. -
خلك نماشات حول  -

 ٌة محلٌة.تؤمٌنلضاٌا 
 

 االختبارات النها ٌة.  -
 تمٌٌم ومنالشة األبحاث.  -
استطال  لدرة الطالب  -

على فهم المادة من خالل 
 ربطها بوالإل الحٌاة. 

 

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

 كتابة وحدات /مواضٌإل محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌإل التفصٌلٌة الممرروحدات/ موضوعات  الرلم
عدد 
 األسابٌإل

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 الممرر

1 
المفاهٌم الخاصة بالخطر 

ته.إداروتمسٌماته و  

 مفهوم الخطر. -

 األخطار. أنوا  -

 تمسٌمات الخطر. -

العوامل المإثرة  -
 فً وطؤة الخطر.

 الخطر.إدارة  -

2 6 a1  +  a2 
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 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

إدارة خطوات  -
 الخطر.

 الخطر.إدارة مهام  -

 لٌاس الخطر. 2

مفهوم لٌاس  -
 الخطر.

الرٌاضٌة  سالٌباأل -
المستخدمة فً 
 لٌاس الخطر.

تمٌٌم وسا ل  -
 التعامل مإل الخطر.

 
 

2 6 
a1  + a2+ a3 + 

C1+ C2 

3 
ه الفنٌة أسسو تؤمٌنمفهوم ال

 والمانونٌة.

 تؤمٌنمفهوم ال -
للفرد  أهمٌتهو

واألسرة 
 والمجتمإل.

الفنٌة  سساأل -
 أسسو تؤمٌنلل
على  تؤمٌنال

 األخطار.

المبادئ المانونٌة  -
 .تؤمٌنلل

2 6 
a1  +  a2 +  

a3   + b1+ b3 
+ c1 

5 
ات الحٌاة تؤمٌنرٌاضٌات 

ات العامة.تؤمٌنوال  

ات تؤمٌنرٌاضٌات  -
 الحٌاة.

ات تؤمٌنألساط  -
 الحٌاة.

رٌاضٌات  -
 ات العامة.تؤمٌنال

حساب األلساط  -
الصافٌة للغطاءات 

 المختلفة.

2 6 

 
a1  +  a2 + a3 
+ b1+ b2+ 

c1+ c2 

.تؤمٌنال أنوا  6  

التجاري  تؤمٌنال -
 -السٌارات تؤمٌن)
 -البحري تؤمٌنال

 -الحرٌك تؤمٌن
 -ات النملتؤمٌن
ات المس ولٌة تؤمٌن

 المدنٌة(.

 .تؤمٌنإعادة ال -

التجاري  تؤمٌنال -
 فً الٌمن.

2 6 

a3   + b1+ b2+ 
b3   + C1+ C2  

+d2 
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وااسالم. تؤمٌنال 7  

من  تؤمٌنمفهوم ال -
وجهة نظر 

 ااسالم.

 تؤمٌنفكرة ال -
ه أسسالتعاونً و
وخصا صه 

وكٌفٌة  هأهدافو
لٌاس األخطار 

 .األلساطاحتساب و

 التكافلً. تؤمٌنال -

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

C1+ d1 

8 
ات االجتماعٌة.تؤمٌنال  

 

مفهوم  أخطار  -
ات تؤمٌنال

االجتماعٌة 
 وتمسٌماتها.

التشرٌعات  -
ات تؤمٌنالمانونٌة لل
 االجتماعٌة.

ات التماعد فً تؤمٌن -
 الٌمن.

معاشات احتساب  -
 التماعد.

2 6 
a1  + a3+ b1+ 

b2+ b3   +  
C1+ C2  + d2 
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VI.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرات. -
 الحوار والمنالشة. -
 منالشة التكالٌف. -
 منالشة األبحاث. -

 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبو  مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

1 

تكلٌف كأل طالأب باسأتخدام مأا 
تعلمأأأأأه فأأأأأً تحلٌأأأأأل ولٌأأأأأاس 

ألسأأأأأاط احتسأأأأأاب المخأأأأأاطر و
ٌأأأأأأة تؤمٌنلألغطٌأأأأأة ال تأأأأأؤمٌنال

 المختلفة. 

 
a1+a2+b +4 b2 + 

c1+c2+ d2  
 

W3,6,9 5 

2 

تكلٌأأأأف الطأأأأالب علأأأأى شأأأأكل 
مجموعأأأأأات بأأأأأؤوراق بحثٌأأأأأة 

معٌنأأأة  أنأأأوا تتضأأأمن دراسأأأة 
 اتتؤمٌنمن ال

 
a1+a2+ a3   + b +4 b2 

+ c1+ c2+ d2  
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 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبو  التمٌٌم أنشطة الرلم
 إلىنسبة الدرجة 

درجة  التموٌم 
  النها ً

المخرجات التً 
 ٌحممها

 الواجبات والتكالٌف 1
W3-
w15 

45 45%  
a1+a2+b +4 b2 
+ c1+c2+ d2 

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

b3+ c1 

 االختبار النها ً 3
السادس 
 عشر

01 01%  
a1  +  a2   + a3 
+ b1+ b2   +
b3+ c1+ c2 

%411 411  المجمو     

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

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

 : المراجإل الر ٌسة

 للطباعة والنشرب صنعاء ب الٌمن. األمٌنب تؤمٌن(ب مبادئ ال2144الهوٌديب ابتسام راشد ) .4
ب دار البازوري العلمٌة للنشر تؤمٌنالخطر والإدارة (ب 2112ب السٌفوب ولٌد إسماعٌل )أحمدبكرب عٌد أبو .2

 .األردنوالتوزٌإلب عمانب 

 المراجإل المساعدة

 

ب  دار الحامد للنشر والتوزٌإلب عمانب تؤمٌنالخطر والإدارة (ب 2141سالمب أسامة عزمً ب موسىب شمٌري نوري ) .4
 .األردن

 الوطنٌة للنشرب السعودٌة.األخطارب مكتبة الملن فهد إدارة (ب ممدمة فً  4434عبد هللاب مصطفى وجٌهب ) .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجو  للوا ح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

1.  

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة

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

2.  

 :آخرالحضور المت

لمدة ربإل ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسًب وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا  -
المادةب وعند عدم االلتزام ٌحرم من دخول  أستاذمن  زٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌاتؤخر 

 المحاضرة.

3.  

  :ضوابط االمتحان
 المادة السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االختبار النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حالة  -
 المادة أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا. ستاذفً حالة تغٌب الطالب عن االختبار النصفً ٌحك أل -
 ثلث الساعة من بدء االختبار.تؤخر ال ٌسمح للطالب دخول االختبار النها ً إذا  -
 إذا تغٌب الطالب عن االختبار النها ً تطبك اللوا ح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -
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4.  

 :التكلٌفات والمشارٌإل
وتسلٌمها فً بداٌة المصل المادة الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات والمشارٌإل البحثٌة  أستاذٌحدد   -

 الدراسً. 
تؤخر الطالب عن تسلٌم البحث والتكلٌفات فً الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً حالة   -

 فً تسلٌمه ودرجة البحث.

5.  

 :الغش
 الطالب.ن  وفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش سواء فً االختبار النصفً أو النها ً تطبك علٌه ال حة ش  -
فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكلٌفات والمشارٌإل البحثٌة ٌحرم من الدرجة المخصصة   -

 لذلن.

6.  
 :االنتحال

فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء اختبار نٌابة عنه تطبك علٌه الال حة المنظمة لهذه  -
 الحالة.

7.  
 : آخري سٌاسات 

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات..... الخ. أومثل استخدام الموباٌل  آخري أي سٌاسة  -
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 تأمٌنخطة مقرر مبادئ ال 
  

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 الهاتف المكان ورلم 000462343 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      www.ebtesam2000@gmail ًالبرٌد االكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

1.  
 اسم الممرر:

 
 تؤمٌنمبادئ ال

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة للممرر:  .3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 لوالمستوى الثانً / األ المستوى والفصل الدراسً:  .4

  المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(:  .5

  المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر)إن وجدت(:  .6

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

 العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 كلٌة التجارة وااللتصاد تدرٌس الممرر:مكان   .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

فهم  إلىبشكل عام، باإلضافة  تأمٌنالخاصة المرتبطة بمبادئ ال سستزوٌد الطالب بالمفاهٌم واأل إلىٌهدف المقرر 
النشاط االقتصادي  أنوا كنو  من  تأمٌنالتعرف على ال إلى. كما ٌهدف تأمٌنالمختلفة لل نوا الخاصة باأل سساأل
ة حصائٌما سبق فهو ٌساهم فً التعرف على الجوانب الرٌاضٌة واإل إلىللفرد واألسرة والمجتمع.، باإلضافة  أهمٌتهو

 ات العامة ومعاشات التقاعد.تأمٌنات الحٌاة والتأمٌنأقساط وثائق احتساب فً قٌاس المخاطر والتعوٌضات و

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1  وتمسٌماته.   تؤمٌنٌظهر المعرفة المفاهٌم المرتبطة بالخطر المابل لل 
a2   األخطار  وكٌفٌة التعامل معها ولٌاسها.إدارة ٌوضح مراحل 
a3  على األخطار المختلفة. تؤمٌنالفنٌة والمانونٌة والرٌاضٌة لل سسٌعرف األ 
b1  تؤمٌنالمختلفة لل نوا ٌستخلص  كافة المعلومات عن األ . 
2b  تؤمٌنال أسسالمحلٌة ممارنة بما تم معرفته وفهمه  من  تؤمٌنً لشركات التؤمٌنٌحلل الوضإل ال. 
3b خري اآلااللتصادٌة  نشطةواأل تؤمٌنٌمٌز بٌن نشاط ال. 

c1  ة التً تم دراستها فً التعامل مإل األخطار ولٌاسها فً مجال الحٌاة العملٌة. صا ٌحٌستخدم الطرق الرٌاضٌة واا 
c2  ٌة المختلفة.تؤمٌنٌوظف ما تم درسته سواء فً الجانب النظري أو الرٌاضً لحل المشاكل ال 
d1  لمعرفة المخاطر التً تواجهها وكٌفٌة التعامل معها.  تؤمٌنٌتواصل مإل مإسسات وهٌ ات ال 
d2 فً الٌمن..   تؤمٌن. ٌتخذ المرارات الصحٌحة للمشاكل والصعوبات التً ٌواجهها ال 

  

http://www.ebtesam2000@gmail/
http://www.ebtesam2000@gmail/
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري      

 الساعات الفعلٌة األسبو  المواضٌإل التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

4 
 

المفاهٌم الخاصة بالخطر 
ته.إداروتمسٌماته و  

 مفهوم الخطر. -

 األخطار. أنوا  -

 تمسٌمات الخطر. -

العوامل المإثرة فً وطؤة  -
 الخطر.

 الخطر.إدارة  -

 الخطر.إدارة خطوات  -

 الخطر.إدارة مهام  -

 6 األول والثانً

 لٌاس الخطر. 2

 مفهوم لٌاس الخطر. -

الرٌاضٌة  سالٌباأل -
 المستخدمة فً لٌاس الخطر.

تمٌٌم وسا ل التعامل مإل  -
 الخطر.

 6 الثالث والرابإل

3 
ه الفنٌة أسسو تؤمٌنمفهوم ال

 والمانونٌة.

للفرد  أهمٌتهو تؤمٌنمفهوم ال -
 واألسرة والمجتمإل.

 أسسو تؤمٌنالفنٌة لل سساأل -
 على األخطار. تؤمٌنال

 .تؤمٌنالمبادئ المانونٌة لل -

الخامس 
 والسادس

6 

 3 السابإل  االختبار النصفً. 4

5 
ات الحٌاة تؤمٌنرٌاضٌات 

ات العامة.تؤمٌنوال  

 ات الحٌاة.تؤمٌنرٌاضٌات  -

 ات الحٌاة.تؤمٌنألساط  -

 ات العامة.تؤمٌنرٌاضٌات ال -

حساب األلساط الصافٌة  -
 للغطاءات المختلفة.

 6 الثامن والتاسإل

.تؤمٌنال أنوا  6  

 تؤمٌنالتجاري ) تؤمٌنال -
 -البحري تؤمٌنال -السٌارات

ات تؤمٌن -الحرٌك تؤمٌن
ات المس ولٌة تؤمٌن -النمل

 المدنٌة(.

 .تؤمٌنإعادة ال -

 التجاري فً الٌمن. تؤمٌنال -

العاشر والحادي 
 عشر

6 

وااسالم. تؤمٌنال 0  

من وجهة  تؤمٌنمفهوم ال -
 نظر ااسالم.

التعاونً  تؤمٌنفكرة ال -
 هأهدافه وخصا صه وأسسو

وكٌفٌة لٌاس األخطار 

الثانً عشر 
 والثالث عشر 

6 
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 .األلساطاحتساب و

 التكافلً. تؤمٌنال -

8 
ات االجتماعٌة.تؤمٌنال  

 

ات تؤمٌنأخطار المفهوم   -
 االجتماعٌة وتمسٌماتها.

التشرٌعات المانونٌة  -
 ات االجتماعٌة.تؤمٌنلل

 ات التماعد فً الٌمن.تؤمٌن -

 معاشات التماعد.احتساب  -

الرابإل عشر 
 والخامس عشر

6 

 3 السادس عشر كل الممرر االختبار النها ً 2

عدد األسابٌإل والساعات               46 48 

 

VI.  التدرٌساستراتٌجٌات 

 المحاضرات. -
 الحوار والمنالشة. -
 منالشة التكالٌف. -
 منالشة األبحاث. -

 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة )إن وجدت( األسبو  النشاط/ التكلٌف الرلم

تكلٌأف كأأل طالأأب باسأأتخدام مأأا تعلمأأه فأأً تحلٌأأل ولٌأأاس  1
ٌأأأة تؤمٌنلألغطٌأأأة ال تأأأؤمٌنألسأأأاط الاحتسأأأاب المخأأأاطر و
 المختلفة.

W3,6,9 5 

تكلٌأأف الطأأالب علأأى شأأكل مجموعأأات بأأؤوراق بحثٌأأة  2
 اتتؤمٌنمعٌنة من ال أنوا تتضمن دراسة 

 
W10-w15 

41 

 45  المجمو  

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التموٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التموٌم الرلم
 الوزن النسبً 

درجة  التموٌم  إلى)نسبة الدرجة 
 النها ً(

w3-w15 45 45% والتكالٌف نشطةاأل  .4  

%45 45 0 اختبار منتصف الفصل  .2  

أسبو  آخر االختبار النها ً   01 01%  

 %411 411 المجمو  

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
 للطباعة والنشرب صنعاء ب الٌمن. األمٌنب تؤمٌن(ب مبادئ ال2144الهوٌديب ابتسام راشد ) .1



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

ب دار البازوري العلمٌة للنشر تؤمٌنالخطر والإدارة (ب 2112ب السٌفوب ولٌد إسماعٌل )أحمدبكرب عٌد أبو .2
 .األردنوالتوزٌإلب عمانب 

 المراجع المساعدة:
ب  دار الحامد للنشر والتوزٌإلب عمانب تؤمٌنالخطر والإدارة (ب 2141سالمب أسامة عزمً ب موسىب شمٌري نوري ) .4

 .األردن
 األخطارب مكتبة الملن فهد الوطنٌة للنشرب السعودٌة.إدارة (ب ممدمة فً  4434عبد هللاب مصطفى وجٌهب ) .2

 )إن وجدت(وإنترنت:     إلكترونٌةمواد 

 

X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  .4

دخول االختبار فً حالة كان الحضور  % من المحاضرات وٌحرم من05ٌلتزم الطالب بنسبة حضور  -
 .ألل من النسبة المذكورة

 

 :آخرالحضور المت  .2

لمدة ربإل ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسًب وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا   -
 المادةب وعند عدم االلتزام ٌحرم من دخول المحاضرة. أستاذمن  زٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌاتؤخر 

  :ضوابط االمتحان  .3
 المادة السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االختبار النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حالة  -
 المادة أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا. ستاذفً حالة تغٌب الطالب عن االختبار النصفً ٌحك أل -
 االختبار.ثلث الساعة من بدء تؤخر ال ٌسمح للطالب دخول االختبار النها ً إذا  -
 إذا تغٌب الطالب عن االختبار النها ً تطبك اللوا ح الخاصة بنظام االختبار فً الكلٌة. -

 :التكلٌفات والمشارٌإل  .4
المادة الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات والمشارٌإل البحثٌة وتسلٌمها فً بداٌة المصل  أستاذٌحدد   -

 الدراسً. 
تؤخر الطالب عن تسلٌم البحث والتكلٌفات فً الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً حالة   -

 فً تسلٌمه ودرجة البحث.

 :الغش  .5
 ن الطالب. وفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش سواء فً االختبار النصفً أو النها ً تطبك علٌه ال حة ش  -
تكلٌفات والمشارٌإل البحثٌة ٌحرم من الدرجة المخصصة فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً ال  -

 لذلن.
 

 :االنتحال  .6
فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء اختبار نٌابة عنه تطبك علٌه الال حة المنظمة لهذه  -

 الحالة.

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

 


