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الخطر واالخطار العملياتية وكيفية مواجهتها مع    إلدارةالهدف العام : جعل الطالب محيطا بالمفاهيم االساسية  

 التركيز على التامين بوصفه اهم وسيلة من وسائل المواجهة .

وما يتصل بها في المنشآت الخطر    بإدارةرا على حماية االنشطة المتعلقة  االهداف الخاصة : اعداد طالب قاد 

 الصناعية بوجه خاص والمنظمات المختلفة بوجه عام وكيفية اختيار وثائق التامين المناسبة .

  قياسه وكيفية وأنواعه ومسبباته المخاطر وطبيعة مفهوم على التعرفو

  الخطر إلدارة المثلى  سياسةال وتحديد  الخطر إدارة اساليب  على  التعرف

  المختلفة التأمين وأنواع التأمين مفهوم  على  التعرف

  للتأمين  والقانونية  الفنية  المبادئ ماهى فهم

  التأمين  وثيقة  تحليل

  التأمين هيئات  انواع 

  سداد  ، التسعير ، االكتتاب  ) ى  ف  ة المتمثل التأمين لشركات  الرئيسية االنشطة فهم

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

وبين وصف    المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ؛ البرنامج.
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 ( فيه المستخدمة الطرق  وأهم وأهميته  المفهوم حيث  من التأمين، إعادة ت،التعويضا

 

 

 

 

 

 

+ 
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  هداف المعرفية األ -أ

 :على قادرا الطالب  يكون أن ينبغي المقرر تدريس بنهاية

 أهميته  و ادارة الخطر مفهوم  تعريف

 بإدارة الخطر والتامين المقصود يحتوض          

 والمنظمات  األفراد أداء ادارة الخطر على تأثير بيان
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 : أن على قادرا الطالب  يكون أن ينبغي المقرر تدريس بنهاية

  قياسه وطرق  وانواعه الخطر مسببات  يفسر

  راالخطا إلدارة المثلى السياسة يحدد 

  والتسعير التأمين شركات  فى االكتتاب  كيفية  يحلل

  التعويضات  بسداد  القيام  كيفية

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 : أن على قادرا الطالب  يكون أن ينبغي المقرر تدريس بنهاية

  طرق  على التعرف فى يسهم نحو  على اجتماعيا يتفاعل

 . المالي التحليل

  فريق ضمن  يعمل و  الجماعة  بروح يتحلى 

  .اآلخرين مع ناجحة  إيجابية عالقات  يكًون

 .السائدة  المجتمعية  بالقيم يلتزم 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 : أن على  قادرا الطالب  يكون أن ينبغي المقرر  تدريس بنهاية 

  فى  المستخدمة الرياضية  المعادالت  اب حس يتقن :

 المقرر  اجزاء بعض 

  والكتابي الشفهي االتصال مبادئ  يتقن

  تعليمية ومواقع الكترونية، تعلم  مصادر يستخدم 

 بالمقرر الصلة ذات  االنترنت  على

 .اآلخر الرأي ويحترم زمالئه  مع  يتواصل
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 بة المطلو

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 سريع  موجز  (۱ 2 االول  

 أو للمعارف

 ( المهارات

 يسعى  التي

 الدراسي المقرر

 . تنميتها إلى

 وصف (۲

 الستراتيجيات

 ( التدريس

 في المستخدمة 

 الدراسي المقرر

 تلك تطوير بغية

 أو المعارف

 . المهارات

 الطرق (۳

 م لتقوي المتبعة

 في الطالب

 الدراسي المقرر

) 

 نتائج لتقييم

 في التعلم

 الدراسي المجال

مدخل الى الخطر ، مفهوم  

الخطر ، خصائص الخطر ،  

بعض المفاهيم المتعلقة  

 بالخطر 

االختبارا  تقليدي  

 ت 

 الفصلية 

 والنهائية 

 مناقشة -

 التقارير 

 البحثية

 الفردية

 والجماعية 

 تقويم -

 العرض 

 وااللقاء 

تصنيف االخطار ، االحتمال  = 2 الثاني  

والخطر ، قياس الخطر  

 وكلفته  

 = تقليدي 

التفسير الفلسفي للخطر ،  = 2 الثالث 

التفسير النفسي للخطر ، 

 ادارك الخطر  

 = تقليدي 

ادارة الخطر ، مفهوم ادارة   = 2 الرابع 

الخطر ، عملية ادارة الخطر 

، عوامل النجاح الحرجة 

 الدارة الخطر 

 = تقليدي 
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ادارة الخطر : المتطلبات  = 2 الخامس 

الرئيسية الدارة الخطر ، 

 معايير ادارة الخطر 

 = تقليدي 

قرارات مدير الخطر :   = 2 السادس 

اهداف المنظمة المتعلقة  

 بادارة الخطر 

  تقليدي 

ستراتيجيات ادارة الخطر ،  = 2 السابع  

تجنب الخطر ، تخفيض  

 الخطر ، االحتفاظ بالخطر , 

  تقليدي 

ستراتيجيات ادارة الخطر  = 2 الثامن  

تحويل الخطر ، تخصيص  

 الخطر 

  تقليدي 

ادارة الخطر التشغيلية ،   2 التاسع  

المفهوم ، االهمية ، االهداف 

 ، المنافع ، المبادئ

  تقليدي 

ادارة االخطار العملية   2 العاشر 

التشغيلية : المصادر ، 

المتطلبات ، الخطوات ، 

ية عن ادارة المسؤول

 االخطار التشغيلية ،  

  تقليدي 

نظام ادارة الخطر ، المفهوم    3 االحد عشر  

، الخصائص العامة ، 

 االهداف ، الوظائف  

  تقليدي 

تحسين القيمة ، منهجيات   2 االثنا عشر  

قياس الخطر ، مخرجات 

 النظام  

  تقليدي 

الجوانب التنظيمية الدارة   2 الثالثة عشر  

قع ادارة الخطر  الخطر ، مو

ضمن الهيكل التنظيمي ، 

مشاكل ادخال الخطر الى  

النظمة ، المركز 

 والالمركزية الدارة الخطر 

  تقليدي 

االربعة  

 عشر  

مدير الخطر ، مهامه   2

وواجباته والمشاكل التي  

 يواجهها مدير الخطر  

  تقليدي 

  تقليدي ادارة الخطر في شركات    2الخمسة 
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ئي دولية ادارة التلوث البي عشر  

 ادارة اخطار الحاسوب 

السادسة 

 عشر  

جوانب تطبيقية في ادارة   2

 الخطر ادارة االزمة  

  تقليدي 

السابعة  

 عشر  

مدخل الى التامين ، مفهوم    2

التامين، نشاة التامين 

 وتطوره 

  تقليدي 

وظائف التامين ، وظيفة    2 الثامنة عشر  

 اساسية ووظيفة ثانوية 

  تقليدي 

التاسعة  

 عشر  

  تقليدي  عقد التامين واركانه   2

  تقليدي  خصائص عقد التامين   2 العشرون  

 الحادي

 عشرون  و

مبادئ عقد التامين ، مبدا   2

المصلحة ومبدا التعويض  

 ومبدا المشاركة  

  تقليدي 

اثنا  

 وعشرون  

مبادئ عقد التامين ، مبدا   2

 الحلول 

  تقليدي 

ثالثة  

 وعشرون  

ية  التدرج  العملية التامين  2

 لمنتوج التامين  

+   تقليدي

 االنترنيت  
 

اربعة 

 وعشرون  

العملية التامينية االكتتاب    2

 والتسعير  

  تقليدي 

خمسة 

 وعشرون  

العملية التامينية وثيقة    2

 التامين 

  تقليدي 

ستة  

 وعشرون  

  تقليدي  االطالع على وثائق التامين    2

سبعة  

 وعشرون  

ائق  استعراض نماذج من وث  2

 االموال  

  تقليدي 

ثمانية  

 وعشرون  

استعراض نماذج من وثائق    2

 التامين 

  تقليدي 

تسعة  

 وعشرون  

استعراض نماذج من وثائق    2

 التامين 

  تقليدي 

استعراض نماذج من وثائق    2 ثالثون  

 التامين 

  تقليدي 



  

 7الصفحة  

 

  

 :وبةالمطل المقررة  الكتب -۱ ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ) المخاطر وإدارة التأمين ،( ۲۰۰۸ )عقل سعيد  عريقات، حربى

 ، عمان   للنشر وائل  دار (والتطبيق النظرية

 

 ، السيفو اسماعيل  وليد  ، بكر أبو أحمد  عيد  والخطر التأمين  إدارة )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 للنشر  العلمية اليازورى  دار

 ۲۰09 والتوزيع،

                 جع التي يوصى بها  ـ الكتب والمراا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 العلمية،  المجالت ) بها  يوصى التي  المراجع و الكتب -

 ) الخ...التقارير،

 النهضة دار مكتبة ، عزت  دنادى ، والمخاطر  التأمين  إدارة

 ۲۰۱ 3،  القاهرة ، العربية

نيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنتر

 .... 
 :الخ...اإلنترنت  مواقع اإللكترونية، المراجع

 0 http://onlinelibrary.wiley.com UT /U0T 

 http://www.amazon.com 

 الحاسب  على  المعتمدة البرامج مثل أخرى تعليمية مواد -٥

 والمعايير  المدمجة،  األسطوانات /اآللي

Excel: How to calculate the risk and the 

proportion of : /الفنية  التنظيمية اللوائح 

compensation 

How to calculate insurance premiums 
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 التغيير إلحداث  الحديثة والتكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا  على االعتماد  طريق عن المقرر تحسين يتم

 .المطلوب 

 .المجال في العلمية البحوث  أحدث  على بالوقوف وذلك للمقرر الدورية  المراجعة -

 .المقرر محتوى إلثراء وخارجه لعراق ا جامعات  في التدريس هيئة أعضاء مع  الخبرات  تبادل -

 ـــ االحتكاك المباشرة بمجال العمل التطبيقي . 

االساتذة الدراسية بالقسم والمراجعة الداخلية و والجداول الخطط لجنة توصيات  على بناء التعلم مصادر تحديث 

 الزائرين  

 . الدراسي المقرر تقديم فى الحديثة التقنية استخدم تشجيع
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  . الذاتى  التعلم عمليات  تشجيع

  المقرر مجال في علمية بحوث  تقديم

 . واإللقاء  التقديم  على الطالب  تشجيع

 

 

 


