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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  الثامن  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

FIN210 

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ما وأهم الموضوعات التي يغطيها المقرر  والتأمين،أن يعرف الطالب بالمفاهيم والمبادئ العلمية والتطبيقية المتعلقة بالخطر 

مسببات الخطر، عناصر وطرق قياس الخطر، أساليب إدارة الخطر، تحديد السياسة المثلى  وأنواعه،مفهوم الخطر  :ييل

 األنشطةالخطر، تعريف التأمين، المبادئ الفنية والقانونية للتأمين، تحليل وثيقة التأمين، أنواع هيئات التأمين،  إلدارة

لتعويضات، إعادة التأمين من حيث مفهومه وأهميته وأهم ، التسعير، وسداد ااالكتتابالرئيسية لشركات التأمين المتمثلة في: 

 الطرق المستخدمة فيه

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
تعريف الطالب بمفهوم الخطر وأنواعه ومسبباته وعناصره وطرق قياسه، ووثائق التأمين المختلفة التي  إلىيهدف المقرر 

 .األخطارتغطي هذه 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

1.1 
وكيفية مواجهتها ووثائق التأمين المختلفة التي  األخطارإلمام الطالب بمبادئ التأمين ومفهوم 

 األخطارتغطي هذه 

 

1.2 
تعرف الطالب علي القواعد الرئيسيييية التي يجب مراعاتها عند شيييرام التأمين وأسيييس تسيييوية 

 الخسائر

 

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

  المهارات 2

  الوثيقة المناسبة لكل خطر باختيارينمي هذا المقرر المهارات العملية المتعلقة  2.1

2.2 
والوثييائق وتحييديييد  لألخطييارالمختلفيية  األنواعتحليييل  علىينمي هييذا المقرر مهييارات القييدرة 

 األخطار إلدارةالمناسب  األسلوب

 

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

  القيم 3.4

3.1   

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3  مفهوم الخطر وأنواعه  1

 3 مسببات الخطر  2

 6 عناصر وطرق قياس الخطر  3

 3 أساليب إدارة الخطر 4

 3 تحديد السياسة المثلى إلدارة الخطر  5

 6 مفهوم التامين المبادئ الفنية والقانونية للتامين  6

 6 تحليل وثيقة التأمين  7

 3 أنواع هيئات التأمين  8

 3 األنشطة الرئيسية لشركات التأمين المتمثلة في االكتتاب التسعير وسداد التعويضات  9

 6 إعادة التأمين من حيث مفهومة وأهميته وأهم الطرق المستخدمة فيه 10

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

 األخطارإلمام الطالب بمبادئ التأمين ومفهوم 

وكيفية مواجهتها ووثائق التأمين المختلفة التي 

 األخطارتغطي هذه 

 اختبارات محاضرات
1.2 

تعرف الطالب علي القواعد الرئيسية التي يجب 

مراعاتها عند شرام التأمين وأسس تسوية 

 الخسائر

1.3  

1.4  

1.5  

1.6  

 المهارات 2.0

2.1 
ينمي هذا المقرر المهارات العملية المتعلقة 

 محاضرات      الوثيقة المناسبة لكل خطر باختيار
 

 

 

 2.2 اختبار     

ينمي هذا المقرر مهارات القدرة علي تحليل 

والوثائق وتحديد  لألخطارالمختلفة  األنواع

 األخطار إلدارةالمناسب  األسلوب

2.3  

2.4  

2.5  

2.6  

 القيم 3.0

 مناقشات .تقرير البحث 3.1

 عروض

 واجب منزلي

 

3.2 
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خالل الفصل  أعمال فصلية  1

  %20 السادس  اختبار فصلي أول  2

 %20 األسبوع العشر  اختبار فصلي ثاني  3

4 
األسبوع  االختبار النهائي

 الخامس عشر

40% 

5    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

  األسبوعية االرشادتوزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 م  2016اساسيات التأمين تحت إشراف المعهد المالي مؤسسة النقد العربي السعودي  إلىمدخل  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
ية  مال ية منير ابراهيم هندي منشيييييييأة  -إدارة المخاطر ال مال الفكر الحديث في إدارة المخاطر ال

 م.  1999المعارف 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 دراسية قاعة  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة ذكية 

  التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 استبيانه خبرة الطالب  الطالب  الدراسي فعالية المقرر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم  جهة االعتماد

 8 الجلسةرقم 

 هــ 1443-4-5 تاريخ الجلسة

 


