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 Module Description      وصف المقرر :

يركززه اززلا المعززرر ويززا تهويززد الهزز ا بالميززااي  ال ززرورية 

واألساسزززية لي هزززر والتززز ميهو مازززر مينزززو  ال هزززر و  زززوا  

األ هززار وهززرا ةدارة ال هززرط  ويتهززرا المعززرر  ي ززا  ةلززا 

مينززو  التزز ميه والمبززادن العا و يززة ليتزز ميهو و  ززوا  التزز ميهو 

وواائا ت مي ات الحياةو والت مي ات العامة مار تز ميه الحريزاو 

وت ميه السياراتو والت ميه البحريو وت ميه الهيراهو وت ميه 

 المسئوليات العامةط

This course provides students with the necessary 

knowledge and the basic concepts of risk and 

insurance, such as definitions of risk and types of 

risks as well as risk management techniques are 

presented. Also, the definition of insurance, legal 

principles of insurance, life insurance policies, life 

insurance fundamentals, types of general insurance 

such as fire, marine, automobile and aviation 

insurance and public liabilities insurance. 

  Module Aims                                             أهداف المقرر :         
 

1 
تهويد الهالا بإدارة الم اهر المالية وو قتنا 

 بالعائد والم اهرة
Providing student with the concept of financial risks 
management and its relationship with returns and risks 

 Providing student with the financial analysis instruments دوات التحيير المالي تهويد الهالا ب 2

 الم اهرتهويد الهالا ب دوات قياس  3
Providing student with the risks measurement 
instruments 

 تهويد الهالا بميااي  و  وا  الم اهر الب كية 4
Providing student with the concept and types of banking 
risks 

                                                                                        مخرجات التعليم:                      

Learning Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                
 

1 
العدرة ويي تحديد الع قة ما بيه العائد والم اهرة 

 وو قتن  باالستامار

The ability to determinate the relationship 
between returns and risks, and there 

relationships with Investment 

 The ability to  dealing with the measurement andالعدرة ويي التعامر مع  دوات العياس و دوات التحيير  2



 financial analysis instruments المالي

 The ability to  dealing with interest rate risks اليائدة العدرة ويي التعامر مع م اهر  سعار 3

 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(           
 

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

عدد 
 األسابيع
(Week

s) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 

 3 3 م اهر االئتماه

 3 1 م اهر اسعار اليائدة

 3 1 تحيير اليجوة

 3 1 است دا  المشتعات إلدارة م اهر اسعار اليائدة

 3 1 م اهر اسعار الصرف

 3 1 الم اهر الم تظمة

قائمة التدفا ال عدي و قائمة مصادر و است دامات  –قائمة الد ر  –لعوائ  المالية : قائمة المركه المالي 
 األموار

1 3 

 3 1 م اهر السيولة

 3 1 الم اهر التشغييية

 3 1 الت بؤ بال هر وتحيير االرتباه والعيمة المعر ة لي هر

 3 1 تكامر اداره الم اهر

 3 1 2باهر 

 3 1 شرح ال سا المالية و التهبيعات
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