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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3( :ساعات)
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية

X

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)
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 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد
 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
45

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
بعد انتهاء الطالب من دراسة هذا المقرر ينبغي أن يكون مستوعبا ً لما يلي:
 مفهوم وأنواع ومسببات الخطر.
 عناصر وطرق قياس الخطر.
 مفهوم التأمين وفوائده.
 المبادئ الفنية والقانونية للتأمين وإعادة التأمين.
 أنشطة شركات التأمين الرئيسية
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .1تزويد الطالب بالمبادئ والمفاهيم الخاصة بالخطر
 .2التعرف على طرق وأساليب إدارة األخطار
 .3التعرف على األسس الفنية والقانونية
. .4اإللمام باألنواع المختلفة لوثائق التأمين
 .5التعرف علي الوظائف والمهام التي تقوم بها شركة التأمين
 .6تعلم كيفية اختيار الطريقة المناسبة إلدارة الخطر
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النسبة
%100

ساعات التعلم
45

45

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

المعرفة والفهم
يتعرف الطالب على أنواع الخطر
يفرق الطالب بين االخطار القابلة للتأمين وتلك غيرالقابلة للتأمين
يتعرف الطالب على كيفية إدارة الخطر
التعرف على بنود عقد التأمين
يتعرف الطالب على اقسام التأمين وإعادة التامين

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

K1
K1
K1
K2
K2

المهارات

القدرة على المقارنة واالستنباط
القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي
القدرة علي ادراك بعض التطبيقات العملية في مجال إدارة المشاريع

S1
S1
S1

القيم
ال ينطبق

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ساعات
االتصال

3
3
3
6
3
3
3
3
3
6
6
3
45

مفهوم الخطر وتقسيماته
مواجهة وإدارة الخطر
قياس الخطر
مفهوم التأمين
مبادئ عقد التأمين
تامين الحياة
تأمين الممتلكات
تامين المسؤولية المدنية
تامين النقل البري والنهري والجوي
اعادة التأمين
التأمين في المملكة العربية السعوجية
مراجعة
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
مخرجات التعلم
الرمز
التدريس
1.0
المعرفة والفهم
أنواع الخطر
1.1
االخطار القابلة للتأمين وتلك غيرالقابلة للتأمين
1.2
المحاضرات
إدارة الخطر
1.3
بنود عقد التأمين
1.4
الجلسات النقاشية.
اقسام التأمين
1.5
اعادة التأمين
1.6
2.0
المهارات
القدرة على المقارنة واالستنباط
2.1

4

طرق التقييم

االختبارات
االمتحانات النهائية.
الواجبات المنزلية

الفصلية.

الرمز

مخرجات التعلم

2.2

القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي
القدرة علي ادراك بعض التطبيقات العملية في مجال التأمين

1.3

استراتيجيات
التدريس
المحاضرات
حل التمارين
المناقشة والحوار

طرق التقييم
االمتحانات الفصلية
تقييم الواجبات
تقييم المناقشات

القراءات الخارجية
3.0
القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعععععععور بالحس عروض الطالب
تقييم العروض
3.1
حل المشكالت
بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أسئلة تحتوي على مشكالت
مجموعاااااااااااااااااااااااااات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.
تقويم العروض
3.2
العمل
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
من إجمالي
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
درجة التقييم
طول الفصل الدراسي 20%
 1المشاركة و المناقشة و الواجبات و الحضور
20%
األسبوع السابع
 2االختبار الفصلي األول
األسبوع الثالث عشر 20%
 3االختبار الفصلي الثاني
40%
السادس عشر
 4االمتحان النهائي
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
ساعات مكتبية بواقع  3ساعات أسبوعيا ً للطالب

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

 د .عيد أحمد أبو بكر و د.وليد إساااااماعيل السااااايفو ،إدارة الخطر والتأمين , ,دار اليازوريالعلمية للنشر2009 ,
 د .محمد توفيق التلقيني و د .إبراهيم محمد مهدي ،مبادئ إدارة الخطر والتأمين ، ،دارالمريخ.1999 ،
 -د.عبدالعزيز هيكل ،مبادئ التأمين , ,الدار الجامعية.2008 ,

 المكتبة الرقمية السعودية
المواقع www. Business guide studes.com
 -الدكتور عيد أحمد أبو بكر ،إدارة أخطار شركات التأمين , ,دار صفاء للنشر.2011 ,

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)
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متطلبات المقرر

المباني ( قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض،
والمعامل ،وغيرها):

متطلبات المقرر

العناصر

قاعات دراسية مجهزة بأحدث االجهزة المساعدة تسع  30طالب.
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

جهاز حاسااااب ثلي ثابا بقاعة المحاضاااارات متصاااال بالساااابورة
الذكية
ال يوجد

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

نتائج الطالب
تقارير األداء
نتائج الطالب
تقارير األداء

طرق التقييم

المقيمون
الطالب

االستبانة

االساتذة

االستبانة

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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