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 (ا دارة أ عامل التأ مني) دبلوم وصف مقررات : 

 

 (0+6) (1همارات اللغة ال جنلزيية ) جنل 1001

عطاء لك همارة القدر نفسه من حيث  هيدف هذا املقرر ا ىل تغطية اكفة املهارات اللغوية ال ربع من اس امتع وحتدث وكتابة وقراءة مع ا 

ىل قواعد اللغة واكتساب املفردات. املقرر يعمتد عىل طرح مواضيع حيوية حيتاهجا متعمل اللغة يف حياته  الوقت وال مهية ابل ضافة ا 

 كتاب املعمل-كتاب الامترين -كتاب الطالب –املقرر عىل مادة مسعية  اليومية وحيتوي

 

 

 (0+3) همارات التعمل والتفكري والبحث هنج 1203

هيدف هذا املقرر ا ىل تدريب الطالب عىل تعمل املهارات اجلامعية ال ساس ية لتطوير اذلات ، هذه املهارات ممتثةل يف همارات التعمل 

 همارات جامعية وعلمية وهمارات التفكري وما تتضمنه من همارات متنوعة ، وهمارات أ خرى.وما يندرج حتهتا من 

 

 

 (1+2) مقدمة يف ال حصاء احص 1103

ىل تعريف الطالب ابملفاهمي واملبادئ ال ساس ية يف ال حصاء وما يتطلبه ذكل من التعرف عىل مفهوم اجملمتع والعينة  هيدف هذا املقرر ا 

العشوايئ، ومقاييس املوضع ومقاييس التشتت، مع دراسة الارتباط والاحندار اخلطي البس يط وتعريف الطالب ابملفاهمي واملتغري 

واملبادئ ال ساس ية يف الاحامتلت وما يتطلبه ذكل من التعرف عىل مفهوم الاحامتل وقوانني الاحامتلت والاحامتل الرشطي، 

 رة.والتوزيعات العشوائية املنقطعة واملس مت

 

 

 (1+2) همارات احلاسب تقن 1202

يقدم املقرر للطالب املهارات الالزمة لتشغيل واس تخدام احلاسب الآيل ويتضمن املقرر التعريف ابحلاسب الآيل ومكوانته واساس يات  

دارة امللفات ، كام يقدم املقرر للطالب املهارات  ال ساس ية لس تخدام تطبيقات التعامل مع ش بكة الانرتنت ونظام التشغيل ونظام ا 

 حزمة ال وفيس من خالل برامج الوورد وال كسل والبوربوينت.

 

 

 (0+ 1) اللياقة والثقافة الصحية جفب 1202

يركز هذا املقرر عىل اجلانب املتعلق مبهارات تطوير اذلات من الناحية الصحية واجلسدية ، وما يرتبط هبا من همارات تتعلق ابلصحة 

اثرة الشخصية  ىل ا  والغذائية والرايضية والوقائية والنفس ية وال جنابية وال سعافات ال ولية، مع الرتكزي عىل املواقف احلياتية ، هيدف ا 

دافعية الطالب وتشويقهم لعملية التعمل من خالل ال طار العام للمقرر ومعايريه وضوابطه ، أ ما عن وصف اللياقة البدنية فيمتثل دورها 

 ينات البدنية للمحافظة عىل الصحة ابس تخدام ال هجزة احلديثة والتعمل ابلرتفيه وممارسة بعض ال نشطة الرايضية.مبامرسة المتر 
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دارة ال عامل ادا  1210  (0+3) مبادئ ا 

تطور  يركز املقرر عىل املبادئ ال ساس ية لغدارة ال عامل حيث يتضمن املقرر التعريف ابل دارة وأ دوارها وهماراهتا، كذكل يتضمن

ىل التعريف ابلوظائف ال دارية امخلسة ويه )التخطيط والتنظمي وصنع القرار والقياد ة نظرايت ال دارة وصول للفكر احلايل لها ابل ضافة ا 

دارة ال عامل   .والرقابة( واليت تعد يه ال ساس اذلي يبين عليه كثري من املقررات ال خرى املتخصصة يف حقل ا 

 

 

 (0+3) التأ منيمبادئ  اتم 1211

دارة اخلطر وكيفية الاكتتاب يف اخلطر واملبادئ الفنية والقانونية لصناعة التأ مني وأ نواع  يتناول املقرر مفهوم اخلطر واقسامه وطرق ا 

عادة التأ مني.  ووظائف رشاكت التأ مني وأ نواع التأ مني املتوفرة ابململكة ومفهوم ا 

 

 

 (0+3) مبادئ التسويق ترس 1212

ىل توضيح اثر العوامل البيئية يف هذا  املقرر يتعرف الطالب عىل املفاهمي التسويقية ال ساس ية وعنارص املزجي التسويقي ، كام يتطرق ا 

ىل التعريف ابسرتاتيجيات  اخملتلفة عىل النشاطات التسويقية وكذكل دراسة ال سواق املس هتدفة وسلوك املس هتلكني فهيا ، ابل ضافة ا 

 ات وتعريها وتوزيعها وتروجيها.ختطيط وتطوير املنتج

 

 

 (0+3) (2)همارات احلاسب حاسب 1213

اخلصوصية يركز هذا املقرر عىل املفاهمي اخملتلفة لتكنولوجيا املعلومات، الانرتنت ، التجارة الالكرتونية املفاهمي اخملتلفة ل من املعلومات و  

ىل ما س بق يناقش ايضًا مفهوم ش باكت احلاسب  ضافة ا  والربوتوكولت اخلاصة به ويركز عىل املفاهمي ال ساس ية لنظم املعلومات ا 

 واخرياً يقدم املقرر مفاهمي قواعد البياانت وكيفية بناهئا وادرهتا ابس تخدام برانمج مايكروسوفت اكسيس.

 

 

 (1+2) رايضيات تأ مني اتم 2310

يف حساب احامتلت احلياة والوفاة اخملتلفة وكيفية حساب ال قساط  يرشح املقرر كيف يس تطيع الطالب اس تخدام جداول احلياة والوفاة

 الوحيدة والس نوية الصافية لواثئق تأ مينات احلياة والتأ مينات العامة.
 

 

 (0+3) تأ مني حصي اتم 2311

وهمامه وموارده املالية( يركز املقرر عىل أ مه اساس يات نظام التأ مني الصحي ودراسة جملس الضامن الصحي التعاوين السعودي )مكوانته 

ىل دراسة التأ مني الصحي الاجامتعي كام ويدرس  وأ مه التحدايت اليت تواجه تطبيق نظام التأ مني الصحي يف السوق السعودي ابل ضافة ا 

دارة مطالبات التأ مني الصحي السعودي.  امه حمتوايت الوثيقة املوحدة للتأ مني الصحي السعودي ولحئة تأ هيل رشاكت ا 
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 (0+3) تأ مني ممتلاكت اتم 2312

يتناول هذا املقرر التعرف عىل تأ مني ممتلاكت ، والقواعد العلمية والعملية للتأ مني عىل املمتلاكت، واقسام التأ مني عىل املمتلاكت، 

اخملتلفة )مثل: التأ مني ضد ويناقش ال خطار املغطاة واملس تثناة يف خمتلف واثئق تأ مني املمتلاكت ، وتناول عقود واثئق تأ مني املمتلاكت 

 (، تأ مني الطريان ، التأ مني البحري احلريق ، التأ مني عىل الس يارات

 

 

 (0+3) تأ مني املس ئولية مال 2313

ىل عدة  يوحض املقرر تعريف تأ مني املسؤولية دارة اخطارها واملبادئ القانونية لعقد تأ مني املسؤولية كام يتطرق املقرر ا  املدنية وكيفية ا 

أ نواع من املس ئولية املدنية مثل تكل املرتتبة عن حوادث الس يارات، تأ مني مس ئولية صاحب العمل ، تأ مني مس ئولية املنتجات ويف 

 مني س ند.ال خري يتناول هذا املقرر كذكل دراسة وثيقة تأ  

 

 

دارة البنوك التجارية الم 2312  (1+2) ا 

وأ لية املنافسة يف القطاع  املقرر عبارة عن مقدمة للخدمات املرصيف واملالية املقدمة من قبل البنوك التجارية ومعرفة أ لية معل البنوك

 .املرصيف وايضًا من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب عىل القوامئ املالية للبنوك

 

 

 (0+2) أ خالقيات املهنة سمل 2410

 يركز املقرر عىل ماكنة وأ مهية وأ خالقيات ال دارة وتطبيقاهتا يف أ نظمة اخلدمة املدنية ابململكة العربية السعودية وبعض ادلول ال خرى

 وطرق العالج للمشالكت ال خالقية املتواجدة يف مواقع العمل ال عامل املتخصصة.

 

 

حصاء  اتم 2411  (0+2) اكتواريا 

نشاء جداول احلياة واجلداول متعدد التناقص ، وتقدير معدلت التناقص بسبب الوفاة ، واس تخدام ذكل يف  يتناول هذا املقرر كيفية ا 

 .التطبيقات العملية من خالل جداول املرض

 

 (0+3) تسويق التأ مني اتم 2412

التسويق ابلتأ مني ومكوانت السوق السعودي للتأ مني ومفهوم وثيقة التأ مني وحمتوايهتا يركز املقرر عىل املفاهمي ال ساس ية للتسويق وعالقة 

 .وحبوث التسويق وامهيهتا والتسويق الالكرتوين ومعوقات تطبيقه ابل ضافة اىل املهارات الرئيس ية لسوق التأ مني
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 (1+2) التأ مني الاجامتعي اتم 2413

ىل ذكل دراسة مس تحقات التقاعد ، مزااي يتناول هذا املقرر حملة عامة عن  التأ مني الاجامتعي ، وال عاقة والرعاية الصحية وابل ضافة ا 

 التأ مني الاجامتعي للموظفني.

 

 

 (0+3) للتأ منياللغة ال جنلزيية  اتم 2414

الطالب اذلين  ، ويس هتدف عمل مصطلحات التأ مني ال ساس يةهيدف املقرر مساعدة متعلمي اللغة ال جنلزيية ل دارة ال عامل عىل ت

يدرسون اللغة ال جنلزيية قبل التحاقهم بسوق العمل والطالب اذلين حيتاجون اللغة ال جنلزيية يف أ عامهلم وابل ضافة ا ىل حتسني مفردات 

 .ل تتعلق ابلتأ منييف بيئات مع لاليت حيتاجوهنا ملهارات التواصالرتاكيب القواعد يساعدمه املقرر عىل اكتساب  لتأ منيالطالب اخلاصة اب

 

 

 (0+2) رايدة ال عامل أ در 2414

دارة املرشوعات اخلاصة مبا يف ذكل همارات الابتاكر وال بداع واعدا نشاء ، وا  د يزود املقرر الطالب ابملهارات الالزمة لتنظمي وتطوير وا 

 دراسات اجلدوى الاقتصادية.

 

 

 (12+0) التدريب امليداين مال 3511

الطالب عىل تطبيق النظرايت والقواعد املتحصل علهيا يف املقررات السابقة وذكل يف الواقع اليويم للمنشأ ة ، وكذكل تدريب اظهار قدرة 

 الطالب عىل الاندماج يف املؤسسات وخاصة يف البنوك التجارية واملؤسسات املالية.

 


