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 ن:ميم التأتخصص علو

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:ملأ ال:

نززامج )ع بززات بر مزززن متطل ئززه/ا  عززد إنتها لززب/ة ب مززن الطا قززع  جزززات يتو يززق كر تززأمني( حتق لززوم ال

 التالية  تالتعلم املقصودة يف اجملاال

 لفهم املعرفة وا

هزززا ادارة  قزززوم علي لزززيت ت كزززذلن ا تزززأمني و هزززا ال قزززوم علي لزززيت ي يزززة ا يزززات العلم لزززى النظر عزززرف ع الت

تزامني  فهمهابايفرب واملخ قزة بأعمزال قطزاع ال لزب مهزارات التحليزل العلمزي املتعل وإكسزاب الطا

خزززايفرب وادارة فزززةب امل تزززامني املختل عزززادة ال تزززأمني وإ نزززواع ال لزززى أ عزززرف ع لزززى  وان يت كزززذلن ع و

قزززوانني  سزززبة ال ثزززل احملا خزززرى م يزززة األ لزززوم االدار مزززن الع فزززة  سزززب معر مزززاب وأن يكت مزززة . الناظ

 قطاع.ذلن الله يف والتسويق تساعد  يف عم

  مهارات العملية االدائية )السلوكية(

شززكل يززل امل مززي وحتل حززث العل هززارات الب يززة م يززدا  إلتنم مززيب نه سززلوب العل لززى اال ملززبو ع جيززاد ة ا

.زز لززول  يززاحل لززب وع سززاب الطا لززه اب واك يززد  يف عم خززايفر تف تززأمني وإدارة امل قززل ال يززا  يف ح ا  علم

 تساعد يف رويد معرفته باحلقل. ة اليتاسوبياملستقبليب وإكسابه أيضا  املهارات احل

 تصال )التفاعلية( إمهارات 

هزززارات اإلت لزززب م سززاب الطا عززاملنيإك بزززني ال يزززة  فزززصززال الداخل يزززة املختل يزززة العلم ة يف  ذوي اخللف

حزززدة شززأة الوا مزززع  املن صزززل  هززارات التوا كزززذلن م شزززأةب و يفززة باملن هزززداف املنو يزززق األ بارززا  حتق

عزززاٍل ب بزززوعٍي  شزززأة  بزززائن املن مزززل األطزززرأ ال  مزززع ع عزززاون  سزززن الت كزززذلن ح طزززاعب و ضزززل يف الق ف

 .املنشتت األخرى ذات العالقة تختلف أنواعها

 هارات البحثية  ملا

مزززي إل حزززث العل هزززارات الب لزززب م سززاب الطا يزززة إك لزززول العلم جزززه جيززاد احل لزززيت توا شزززكالت ا للم

مززززي ا يزززل العل هززززارات التحل سززززابهم م خزززايفرب وإك تززززأمني وإدارة امل طززززاع ال لزززهم يف ق سززززليمةعم  ل

لززى للمزدخ قزدرة ع سززابهم ال يززةب وتفكيزن املشزكلةب وإك لززى فهمهزم للنظريزة العلم نزاء  ع الت ب

 قرارات السليمة تا ادم إجياد احللول.ال إختاذ
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 ة(  مية )األخالقياملهارات القي

قزدر أعلزى مزن النزاهزة تع ريف الطلبة باحلوكمة يف املؤسساتب والشفافية واملساءلة لتحقيزق 

نززة ا القطزيف هزذ يف األعمزال فزق مزع مدو بزالقيم املهمزة لنزاهزة العمزل تزا يتوا اع املهزمب وتعزريفهم 

  ية.السلوك الويفن

 
ملثانيًا:ملف صملالعم :

 رجيو الربنامج اليت ميكن أن يشغلها خ سوأ العمل

 يف شركات التأمني. العمل .1
 العمل يف البنوك ومؤسسات اإلقراض. .2
 جمال إدارة املخايفر. ملة يفة العاالعمل يف الشركات العامة والشركات اخلاص .3

 

 ثالثًا:ملمتطلباتملختص ملعلممملالتأمة/املرد  :

لززى درجزة  كززالوريوس يف ختللحصزول ع لززب الب تززأمني/املنفردب علزى الطا يززتم صززص علزوم ال ان 

 اعة معتمدة مو عة كما يأتي ( س132بنجاع )

 

 

 

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 90 - 12 78 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 132 اجملموع
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 :الجدول اآلتي ساعة معتمدة مبينة في  (78: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1  .1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

املتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي ينظر

مل-مل-مل3مل3ملمبا ى ملاالحصا مل0103

 4262،مل4101 - 3 3 إ ا ةملش كاتملالتامة 4108

 4341 - 3 3 1ا ةملخماط مل إ 4109

مل4109مل- 3 3 2إ ا ةملخماط مل 4241

 4101 - 3 3 مل ا ا ةملاملخاط مبا ئملالتامة 4261

 4131ململ3مل3ملحماسبةملش كاتملالتامة 4262

 4261 - 3 3 التامةملاالسالمي 4264

 4161 - 3 3 تسم قملاخلدماتملالتأميرية 4266

مل4303
ملش كاتملالتامةملتد  باتملعمليةمليف

 ةملتد  ب(اعسمل100 
3 - 3 

ساعةمل60انها مل

ملمعتمدة

 4109مل1 2 3 ما  ةافظملاالستثإ ا ةملاحمل 4317

 4241مل- 3 3 أساسياتململيفملالعلممملاالكتما  ة 4318

4319 
تاميراتملالرق ملالربيمل البح يمل

 جلمي ا
 4261مل- 3 3

4333 
تطبيقاتملحاسمبيةمليفملالتامةمل ا ا ةمل

 املخاط 
 0102،مل4261مل1 2 3

4338 
ليةمليفملاملؤسساتملاملاليةملةملاملااال ا 

مل ش كاتملالتأمة
 4317مل-مل3مل3

 - - 3 3 امة  اضياتملالت 4339

 -مل-مل3مل3ملاال ا ةملاملالية 4341

 4261 - 3 3 تأميراتملعامة 4360

4362 
تملالتامةمليفملش  عانمنمل تمبا ى ملالقا

ملفلسطة
3 3 - 4261 

 4261مل- 3 3 التأمةملعل ملاحلياة 4364

 4261مل- 3 3 ما ثيا اتمل احلتامةملالس 4365

 4318مل1 2 3 تقدمةالعلممملاالكتما  ةملامل 4410

 4261مل- 3 3 العالقاتملالعامةمليفملش كاتملالتامة 4411
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

املتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي ينظر

4412 
التمم  مل االستثما مليفملش كاتمل

 التامة
 4317مل- 3 3

 2 1 3 مش  عملالتخ   4416

ساعةمل90انها مل

مل5303معتمدة+

 4410 - 3 3 إعا ةملالتامة 4460

 4109مل- 3 3 إ ا ةملاملطالبات 4469

ململ8مل70مل78ملاجملممعمل

 

 :( ساعة معتمدة12الختيارية )متطلبات التخصص ا .2.1

تززأمني وادارة املخزايفراملقزررات التخصصزية االختياريزة لتخصزص  هززا )لزار الطاتزا ال ( 12ب من

 ساعة معتمدة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 طلب السابقتامل

 عملي نظري

مل4101مل-مل3مل3مل ةا ا ةملاملما  ملالبش  4201

 - - 3 3 ال  اضياتملاملاليةمل4240

مل4131مل-مل3مل3ملحمكمةملالش كاتمل4268

مل4131 - 3 3ملحماسبةملالبرمكمل ملالتامةمل4344

مل3مل3ملاألسماقملاملاليةمل4345
- 

مل4109

مل4261 -مل3مل3ملالتأميراتملاالجتماعيةمل4348

 4261مل-مل3مل3ملاهلردسيالتامةمل 4366

مل-مل-مل3ملEnglish for Business 3مل4376

مل4414
املاليةمل ملالتحلي مليفململاالسرتاتيجيات

 ش كاتملالتامة
3 3 - 4241 


