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 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

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

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 واالقتصاد اإلحصاءالمحاسبة و بكالوريوس درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 انتظام الدراسةأسلوب   .9

 فصلي نظام الدراسة:  .11

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

  تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

التأمين بشككل عكامب باإلضكافة إلكى فهكم األسكس الخاصكة يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم واألسس الخاصة المرتبطة بمبادئ 
للفكرد واألسكرة والمجتمك .ب  أهميتهالنشاط االقتصادي و أنوا المختلفة للتأمين. كما يهدف إلى التعرف على التأمين كنو  من  نوا باأل

في قياس المخكاطر والتعويضكات واحتسكاب أقسكاط  اإلحصائيةباإلضافة إلى ما سبق فهو يساهم في التعرف على الجوانب الرياضية و
 د. وثائق تأمينات الحياة والتأمينات العامة ومعاشات التقاع

 

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  .يعرف األسس الفنية والقانونية والرياضية للتأمين على األخطار المختلفة 
b1  المختلفة للتأمين . نوا يستخلص  كافة المعلومات عن األ 
2b  فهمه  من أسس التأمين.يحلل الوض  التأميني لشركات التأمين المحلية مقارنة بما تم معرفته و 
3b االقتصادية األخرى. األنشطةيميز بين نشاط التأمين و 

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

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 االختبارات. -
تقييم مشاركة الطلبة في المناقشة  -

 والحوار

a2   األخطار  وكيفية التعامل معها  إدارةيوضح مراحل
 وقياسها.

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار. -

 االختبارات. -
تقييم مشاركة الطلبة في المناقشة  -

 والحوار.

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
 a1  معرفة المفاهيم المرتبطة بالخطر القابل للتأمين  يظهر ال

 وتقسيماته. 
A1 األدواتو ساليبيظهر المعرفة والفهم للنظريات واأل 

 المستخدمة في مختلف الدراسات. اإلحصائية

a.2 
a2   التعامل معها األخطار  وكيفية  إدارةيوضح مراحل

 وقياسها.

A2  يصف مجموعة من المعارف العامة في المجاالت العلمية
ويتعلم كيفية استخدام أهم  اإلحصاءوالتطبيقية المرتبطة بعلم 

 في تحليل البيانات. اإلحصائيةوأشهر الحزم 

a3 
a3   يعرف األسس الفنية والقانونية والرياضية للتأمين على

 األخطار المختلفة.
 A1 األدواتو ساليبيظهر المعرفة والفهم للنظريات واأل 

 المستخدمة في مختلف الدراسات. اإلحصائية

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 b1  المختلفة للتأمين . نوا يستخلص  كافة المعلومات عن األ 
B3  يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرقام والبيانات

 للظواهر المختلفة ويقترح المعالجات المناسبة لها.

b.2 
2b   يحلل الوض  التأميني لشركات التأمين المحلية مقارنة بما

 تم معرفته وفهمه  من أسس التأمين.

 
 B1  يحلل البيانات الكمية والوصفية ويطوعها لفهم وحل

 . المشكالت

b3 3b االقتصادية األخرى. األنشطةيميز بين نشاط التأمين و 
B2  يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحليل البيانات

للوصول الى االستنتاجات  اإلحصائيةباستخدام الحزم 
 الصحيحة والتنبؤات الدقيقة.

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
c1  التي تم دراستها في  اإلحصائيةيستخدم الطرق الرياضية و

 التعامل م  األخطار وقياسها في مجال الحياة العملية. 
C3  يطبق مهارات اتخاذ القرارات في مجاالت العمل معتمداً على

 تحليل بيانات الظواهر التي تحدث في المجتم .

c.2 
c2   أو يوظف ما تم درسته سواء في الجانب النظري

 الرياضي لحل المشاكل التأمينية المختلفة. 
 C2 في صياغة المشكالت التطبيقية  اإلحصائية ساليبيوظف األ

 والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
d1   يتواصل م  مؤسسات وهيئات التأمين لمعرفة المخاطر

 التي تواجهها وكيفية التعامل معها. 
D2  يجيد مهارة االتصال والتأثير والتفاوض م  اآلخرين

 والتحسين والتطوير المستمر لمهارته 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.
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 إثارة بعض الحاالت في الحياة العملية. -

a3   يعرف األسس الفنية والقانونية والرياضية للتأمين
 على األخطار المختلفة.

 المحاضرات. -
 المناقشة والحوار -

 االختبارات.
تقييم مشاركة الطلبة في المناقشة  -

 والحوار.
 إثارة بعض الحاالت في الحياة العملية. -

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

b1  المختلفة  نوا يستخلص  كافة المعلومات عن األ
 للتأمين .

 المحاضرات. -
 المناقشة. -
 التأمين المحلي. أنوا مناقشة  -

 

 االختبارات التحريرية. -
 المناقشة والحوار. -
والتكاليف الفردية  األنشطةتقييم  -

 والجماعية.
 تقييم االبحاث. -

2b   يحلل الوض  التأميني لشركات التأمين المحلية
 مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من أسس التأمين.

 
 

 المحاضرات. -
مناقشة قضابا متعلقة بالتأمين  -

 في اليمن.
 
 

 االختبارات التحريرية. -
 المناقشة الشفهية. -
والتكاليف الفردية  األنشطةتقييم  -

 والجماعية.
 تقييم االبحاث -

3b  االقتصادية  األنشطةيميز بين نشاط التأمين و
 األخرى.

 المحاضرات.
 المناقشة والحوار. -
مناقشة بعض الجوانب  -

 األنشطةوالمرتبطة بالتأمين 
 االقتصادية األخرى.

 االختبارات التحريرية.
 المناقشة الشفهية. -
والتكاليف الفردية  األنشطةتقييم  -

 والجماعية.
 تقييم االبحاث -

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

C1  التي تم  اإلحصائيةيستخدم  الطرق الرياضية و
دراستها في التعامل م  األخطار وقياسها في مجال 

 الحياة العملية. 

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

 بالموضو .
 مشروعات الطالب البحثية. -

 االختبارات التحريرية النصفية والنهائية. -
المناقشة الشفهية حول بعض الظواهر  -

 المرتبطة بالجانب التأميني. 
والتكاليف الفردية  األنشطةتقييم  -

 والجماعية.
تقييم األبحاث المرتبطة بالجوانب  -

 التأمينية المختلفة.

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

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

شركات التأمين المحلية ووض  
 الحلول.

 االختبارات التحريرية النصفية والنهائية. -
 شة الشفهية. المناق -
والتكاليف الفردية  األنشطةتقييم  -

 والجماعية.
تقييم األبحاث المرتبطة بالجوانب  -

 التأمينية المختلفة.

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المقرر مخرجات

d1   النهائية.االختبارات   - الحوار والمناقشة. -يتواصل  م  مؤسسات وهيئات التأمين لمعرفة 
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 التعليم التفاعلي. - المخاطر التي تواجهها وكيفية التعامل معها. 
تحليل المخاطر التي تتعرض  -

لها شركات التأمين المحلي 
 وأسبابها.

 تقييم ومناقشة األبحاث.  -
استطال  قدرة الطالب على فهم المادة  -

 من خالل ربطها بواق  الحياة .

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

 الحوار والمناقشة. -
خلق نقاشات حول قضايا  -

 تأمينية محلية.
 

 النهائية.االختبارات   -
 تقييم ومناقشة األبحاث.  -
استطال  قدرة الطالب على فهم المادة  -

 من خالل ربطها بواق  الحياة. 

 

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

 محتوى المقرركتابة وحدات /مواضي  

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضي  التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابي 

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات تعلم المقرر

1 
المفاهيم الخاصة بالخطر 

 وتقسيماته وإدارته.

 مفهوم الخطر. -
 األخطار. أنوا  -
 تقسيمات الخطر. -
 العوامل المؤثرة في وطأة الخطر. -
 الخطر. إدارة -
 الخطر. إدارةخطوات  -
 الخطر. إدارةمهام  -

2 6 a1  +  a2 

 قياس الخطر. 2

 مفهوم قياس الخطر. -
الرياضية المستخدمة في  ساليباأل -

 قياس الخطر.
 تقييم وسائل التعامل م  الخطر. -

2 6 
a1  + a2+ a3 + C1+ 

C2 

3 
التأمين وأسسه الفنية  مفهوم

 والقانونية.

للفرد واألسرة  أهميتهمفهوم التأمين و -
 والمجتم .

األسس الفنية للتأمين وأسس التأمين  -
 على األخطار.

 المبادئ القانونية للتأمين. -

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

5 
رياضيات تأمينات الحياة 

 والتأمينات العامة.

 رياضيات تأمينات الحياة. -
 أقساط تأمينات الحياة. -
 رياضيات التأمينات العامة. -
حساب األقساط الصافية للغطاءات  -

 المختلفة.

2 6 

 
a1  +  a2 + a3 + 

b1+ b2+ C1+ C2 

التأمين. أنوا  6  

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

 المدنية(.

2 6 
a3   + b1+ b2+ b3   +

C1+ C2  + d2 
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 التأمين.إعادة  -
 التأمين التجاري في اليمن. -

 التأمين واإلسالم. 7

مفهوم التأمين من وجهة نظر  -
 اإلسالم.

فكرة التأمين التعاوني وأسسه  -
وكيفية قياس  وخصائصه وأهدافه

 .األخطار واحتساب األقساط
 التأمين التكافلي. -

2 6 
a1  +  a2  + a3+ b1+ 
b2+ b3+ C1+ d1 

8 
 التأمينات االجتماعية.

 

مفهوم  أخطار التأمينات االجتماعية  -
 وتقسيماتها.

التشريعات القانونية للتأمينات  -
 االجتماعية.

 تأمينات التقاعد في اليمن. -
 د. احتساب معاشات التقاع -

2 6 
a1  + a3+ b1+ b2+ 
b3   +  C1+ C2  + d2 

  12      41إجمالي األسابي  والساعات                                                                    

 
 

VI. :استراتيجية التدريس 

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 مناقشة التكاليف. -
 مناقشة األبحاث. -

 

VII. والتكليفات: األنشطة 

 الدرجة األسبو  التعلممخرجات  النشاط / التكليف الرقم

 41 أسبوعيا  اقشةنالحوار والم 4

2 

تكليف كل طالب باستخدام ما تعلمه في تحليل وقياس 
المخاطر واحتساب أقسكاط التكأمين لطغطيكة التأمينيكة 

 المختلفة. 

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

W3,6,9 5 

3 
تكليف الطالب علكى شككل مجموعكات بكأوراق بحثيكة 

a1+a2+ a3 معينة من التأمينات أنوا تتضمن دراسة    + b +4 b2 + c1+ c2+ d2  
W10-
w15 

5 

 21   المجموع

 

VIII. :تقييم التعلم 

 المخرجات التي يحققها  نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي الدرجة  األسبو  التقييم أنشطة الرقم

 الواجبات والتكاليف 1
W3-w15 

21 21%  
a1+a2+b +4 b2 + 

c1+c2+ d2 
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%45 21 الساب  اختبار منتصف الفصل 2  
a1  +  a2   + a3 + 
b1+ b2   + b3+ c1 

%61 61 السادس عشر االختبار النهائي 3  
a1  +  a2   + a3 + 

b1+ b2   + b3+ c1+ 
c2 

%411 411  المجموع    

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 

 : المراج  الرئيسة

 للطباعة والنشرب صنعاء ب اليمن.(ب مبادئ التأمينب األمين 2141الهويديب ابتسام راشد ) .4

الخطر والتأمينب دار البازوري العلمية للنشر والتوزي ب عمانب  إدارة(ب 2112أبوبكرب عيد أحمدب السيفوب وليد إسماعيل ) .2
 األردن.

 المراج  المساعدة

 

 والتوزي ب عمانب األردن.الخطر والتأمينب  دار الحامد للنشر  إدارة(ب 2141سالمب أسامة عزمي ب موسىب شقيري نوري ) .4
 األخطارب مكتبة الملك فهد الوطنية للنشرب السعودية. إدارة(ب مقدمة في  4134عبد هللاب مصطفى وجيهب ) .2

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

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

1.  
 :سياسة حضور الفعاليات التعليمية

% من المحاضرات ويحرم من دخول االختبار في حالة كان الحضور أقل من النسبة 55يلتزم الطالب بنسبة حضور  -
 .المذكورة

2.  
 :الحضور المتأخر

الدراسيب وإذا تأخر زيادة عن ثالث يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة رب  ساعة لثالث مرات خالل الفصل  -
 من أستاذ المادةب وعند عدم االلتزام يحرم من دخول المحاضرة. مرات يحذر شفويا

3.  

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

4.  

 :التكليفات والمشاري 
 يحدد أستاذ المادة الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات والمشاري  البحثية وتسليمها في بداية القصل الدراسي.   -
في حالة تأخر الطالب عن تسليم البحث والتكليفات في الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه ودرجة   -

 البحث.

5.  
 :الغش

 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش سواء في االختبار النصفي   -
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 النقل في التكليفات والمشاري  البحثية يحرم من الدرجة المخصصة لذلك.أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش   -

6.  
 :االنتحال

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

7.  
 : سياسات أخرى

 مواعيد تسليم التكليفات..... الخ.أو أي سياسة أخرى مثل استخدام الموبايل  -
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 خطة مقرر مبادئ التأمين   
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ. د ابتسام عبد الرحمن راشد الهويدي / أسبوعيا(3)  المكتبيةالساعات 

 المكان ورقم الهاتف 555162313 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      www.ebtesam2000@gmail البريد اإللكتروني 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ التأمين اسم المقرر:  .4

  ورقمه:رمز المقرر   .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجمو 

 تدريب عملي سمنار نظري

3 - - - 3 

 األولالمستوى الثاني / الفصل  المستوى والفصل الدراسي:  .1

  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .5

  المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6

 واالقتصاد اإلحصاءالمحاسبة و بكالوريوس التي يتم فيها تدريس المقرر:البرنامج/ البرامج   .5

 انتظام الدراسة أسلوب   .8

 فصلي نظام الدراسة  .2

 العربية لغة تدريس المقرر:  .41

 كلية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر:  .44

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 

الخاصة المرتبطة بمبادئ التأمين بشكل عام، باإلضافة إلى فهم األسس الخاصة يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم واألسس 
للفرد واألسرة والمجتمع.،  أهميتهالنشاط االقتصادي و أنواعالمختلفة للتأمين. كما يهدف إلى التعرف على التأمين كنوع من  نواعباأل

في قياس المخاطر والتعويضات واحتساب أقساط وثائق  اإلحصائيةباإلضافة إلى ما سبق فهو يساهم في التعرف على الجوانب الرياضية و
 د. تأمينات الحياة والتأمينات العامة ومعاشات التقاع

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن :
a1   .يظهر المعرفة المفاهيم المرتبطة بالخطر القابل للتأمين  وتقسيماته 
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a2   األخطار  وكيفية التعامل معها وقياسها. إدارةيوضح مراحل 
a3  .يعرف األسس الفنية والقانونية والرياضية للتأمين على األخطار المختلفة 
b1  المختلفة للتأمين . نوا يستخلص  كافة المعلومات عن األ 
2b  .يحلل الوض  التأميني لشركات التأمين المحلية مقارنة بما تم معرفته وفهمه  من أسس التأمين 
3b االقتصادية األخرى. األنشطةيميز بين نشاط التأمين و 

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

  

V. المقرر: محتوى 

 :الجانب النظري      

 الساعات الفعلية األسبو  المواضي  التفصيلية وحدات المقرر الرقم

4 
 

المفاهيم الخاصة بالخطر وتقسيماته 
 وإدارته.

 مفهوم الخطر. -
 األخطار. أنوا  -
 تقسيمات الخطر. -
 العوامل المؤثرة في وطأة الخطر. -
 الخطر. إدارة -
 الخطر. إدارةخطوات  -
 الخطر. إدارةمهام  -

والثاني األول  6 

 قياس الخطر. 2

 مفهوم قياس الخطر. -
الرياضية المستخدمة في قياس  ساليباأل -

 الخطر.
 تقييم وسائل التعامل م  الخطر. -

 

 6 الثالث والراب 

 مفهوم التأمين وأسسه الفنية والقانونية. 3

للفرد واألسرة  أهميتهمفهوم التأمين و -
 والمجتم .

وأسس التأمين على  األسس الفنية للتأمين -
 األخطار.

 المبادئ القانونية للتأمين. -

 6 الخامس والسادس

 3 الساب   االختبار النصفي. 1

5 
رياضيات تأمينات الحياة والتأمينات 

 العامة.

 رياضيات تأمينات الحياة. -
 أقساط تأمينات الحياة. -
 رياضيات التأمينات العامة. -
حساب األقساط الصافية للغطاءات  -

 المختلفة.

 6 الثامن والتاس 

التأمين. أنوا  6  

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

 تأمينات المسئولية المدنية(.
 إعادة التأمين. -

 6 العاشر والحادي عشر
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 التأمين التجاري في اليمن. -

 التأمين واإلسالم. 5

 نظر اإلسالم.مفهوم التأمين من وجهة  -
فكرة التأمين التعاوني وأسسه وخصائصه  -

وكيفية قياس األخطار واحتساب  وأهدافه
 .األقساط

 التأمين التكافلي. -

الثاني عشر والثالث 
 عشر 

6 

8 
 التأمينات االجتماعية.

 

مفهوم  أخطار التأمينات االجتماعية  -
 وتقسيماتها.

 التشريعات القانونية للتأمينات االجتماعية. -
 تأمينات التقاعد في اليمن. -
 د. احتساب معاشات التقاع -

الراب  عشر والخامس 
 عشر

6 

 3 السادس عشر كل المقرر االختبار النهائي 2

عدد األسابي  والساعات               46 18 

 

                                     الجانب العملي:        

 العملي كتابة تجارب )مواضي  / مهام( النشاط

 الساعات الفعلية عدد األسابي  المهام / التجارب العملية الرقم

   ال يوجد 4

 

VI. استراتيجيات التدريس 

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 مناقشة التكاليف. -
 مناقشة األبحاث. -

 

VII. والتكليفات: األنشطة 

 الدرجة )إن وجدت( األسبو  النشاط/ التكليف الرقم

4   41 

2 
تكليف كل طالب باستخدام ما تعلمه في تحليل وقياس المخاطر واحتساب أقساط 

 التأمين لطغطية التأمينية المختلفة.
W3,6,9 5 

3 
معينة  أنوا تكليف الطالب على شكل مجموعات بأوراق بحثية تتضمن دراسة 

 من التأمينات
 

W10-w15 
5 

 21  المجموع 

 

VIII. :تقييم التعلم 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ التقويمموضوعات  الرقم
 الوزن النسبي 

 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النهائي(
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 w3-w15 21 %20 والتكاليف األنشطة 4

%21 45 5 اختبار منتصف الفصل 2  

%61 51 آخر أسبو  االختبار النهائي 3  

 %411 411 المجمو  

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
 (ب مبادئ التأمينب األمين للطباعة والنشرب صنعاء ب اليمن.2141الهويديب ابتسام راشد ) .1
 الخطر والتأمينب دار البازوري العلمية للنشر والتوزي ب عمانب األردن. إدارة(ب 2112أبوبكرب عيد أحمدب السيفوب وليد إسماعيل ) .2

 المراجع المساعدة:
 الخطر والتأمينب  دار الحامد للنشر والتوزي ب عمانب األردن. إدارة(ب 2141سالمب أسامة عزمي ب موسىب شقيري نوري ) .4
 األخطارب مكتبة الملك فهد الوطنية للنشرب السعودية. إدارة(ب مقدمة في  4134عبد هللاب مصطفى وجيهب ) .2

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت:    

X.  والسياسات المتبعة في المقرر:الضوابط 

4.  
 :سياسة حضور الفعاليات التعليمية

 .% من المحاضرات ويحرم من دخول االختبار في حالة كان الحضور أقل من النسبة المذكورة55يلتزم الطالب بنسبة حضور  -

2.  
 :الحضور المتأخر

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة رب  ساعة لثالث مرات خالل الفصل الدراسيب وإذا تأخر زيادة عن ثالث مرات   -
 من أستاذ المادةب وعند عدم االلتزام يحرم من دخول المحاضرة. يحذر شفويا

3.  

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

1.  

 :التكليفات والمشاري 
 يحدد أستاذ المادة الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات والمشاري  البحثية وتسليمها في بداية القصل الدراسي.   -
ودرجة  في حالة تأخر الطالب عن تسليم البحث والتكليفات في الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه  -

 البحث.

5.  
 :الغش

 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش سواء في االختبار النصفي   -
 النقل في التكليفات والمشاري  البحثية يحرم من الدرجة المخصصة لذلك.أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش   -

6.  
 :االنتحال

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

5.  
 : سياسات أخرى

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

 
 


