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 للعلوم والتكنولوجياجامعة الزيتونة 

 فلسطين -سلفيت 

 مجتمع الزيتونةكلية 

 التأمين خدمات مكاتب في الدبلوم المتوسطبرنامج 

 )القسم: اإلدارة(

 مقدمة: -1

" ويتكيو  خددمات مكاتدب التدأمين " الدبلوم المتوسط في  خخصي يتناول هذا التقرير الخطة األكاديمية لدرجة 
 أجزاء: أربعةمن 

خرجاخي  المتوععية ومريررار هر ي ا أميا الجيزء ال ياا  ميعرض الجزء األول بعد هذه المقدمة أهيدا  الررايامو و 
 أربعية) سنتينفيعرض متطلبار الرراامو وخوزيع هذه المتطلبار هلى براامو دراس  إرشادي مقترح مكو  من 

الجيزء الرابيع بعيرض يحتياجيار خنفييذ ا ويخيت  فصول( ف  حين يعرض الجزء ال الث وصفا لمساعار الررايامو
 الررااموا

 ومخرجاته: أهداف البرنامج 1-1

خددمات   بكفياء  ااصية في  مجيال المسياهد  اددارييةيهد  الرراامو بشكل رئيي  إليى خخيريو متخصي  في  
 مكاتب التأمين.

 )الزيتونة( مبررات عرض البرنامج في جامعة فلسطينية 1-2
 اوه  ف  األرا   الفلسطينية، فإ  مرررار هر   خشمل: باد افة إلى كوا  الرراامو األول من

  ، يشهد عطاع األهمال الفلسطين  خطورار خقنية خواكب ما يحدث هلى المستوى العالم ا وبالتيال
 فإ  الهيئار اددارية ف  عطاع األهمال خحتاج إلى المساهد  الفنية المهنية ف  إدار  مكاخره ا

  رار كريييير  فييي  العشيييرين سييينة الما يييية هليييى مسيييتوى هيييدد شيييهد عطييياع التيييسمين الفلسيييطين  خطيييو
الشركار وهدد الفروع والمكاخب وهلى مسيتوى أايواع الخيدمار المعرو ية وتلييار خسيويت ايدمار 
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التييسمين والعاعييار الدولييية وبييار القطيياع بحاجيية إلييى مهنيييين مييدربين فيي  إدار  المكاخييب ومييزودين 
 ين المختلفةابالمعرفة المهنية الكافية ف  مجاير التسم

 ويتوعع من الطالب بعد التخرج أ  يكو  عادرا هلى القيام بالمهام التالية:

 إدار  األجند  اليومية وخخطيط الشهرية للمدير الذي هو مساهدها 
 إدار  فريت العمل الذي يؤدي مهام المكتبا 
  والمناسيييييبة خحضيييييير الوايييييائت الازمييييية لاجتماهيييييار أو الرسيييييائل أو التقيييييارير بالصيييييور  المطلوبييييية

 .بما فيها حسابات االكتواري وطرق التخمين  مستخدما األدوار التقنية الحدي ةا
 ددار  ملفار المكتب بالصور  المهنية وبالكفاء  المطلوبةا 
   صييييااة المخاتبيييار بسشيييكالها المختلفييية الدااليييية والخارجيييية بيييالليتين العربيييية واداجليزيييية بكفييياء

 هاليةا
 الشييييركاء والييييوكاء والمنافسييييين والمييييراعرين ومييييع الزبييييائن فيييي  المجيييياير  العمييييل هلييييى التفيييياه  مييييع

المختلفيية للتييسمين بمييا فيي  اليين التفيياوض ايابيية هيين الشييركة أو المكتييب وحييل ادشييكاليار عرييل أ  
 خصل إلى اددارار المعنيةا

  المتطلبات األكاديمية للبرنامج: -2
لدريي  القسدم والمعلمدين عندد مالحظة: نترك اعادة صدياةة المسداتات علدك  دكد وحددات 

 .البدء في التدري 

سياهة أكاديميية موزهيية  76دراسيية  خدددمات مكاتدب التدأمينفي   اليدبلوم المتوسيطل هليى درجيية يتطليب الحصيو 
  ساهة(ا 50ساهة( ومتطلبار خخص  ) 12ساهة( ومتطلبار عس  ) 14بين متطلبار كلية )

 ساهة(: 14متطلبار الكلية: ) 2-1

 المتطلب السابت هدد الساهار المعتمد  هنوا  المساق باداجليزية هنوا  المساق المساقرع   الرع 
1 CM00131 حاسوب Computer 1 با 
2 CM00141 مكتبار Libraries 1 با 
3 CM00101 لية هربية Arabic Language 3 با 
4 CM00111  1لية إاجليزية English Language 1 3 با 
5 CM00112  2إاجليزية لية English Language 2 3 CM00111 
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6 CM00122 دراسار فلسطينية Palestine Studies 3 با 
 

 ساعة( 12متطلبات تسم ) 2-2

هيييييييييييييييييييييييييدد  هنوا  المساق باداجليزية هنوا  المساق رع  المساق الرع 
السيييياهار 

 المعتمد 

 المتطلب السابت

1 CMMG121   1مبادئ إدار Principles of Management 1 3 با 
2 CMAC121  1مبادئ محاسبة Principles of Accounting 1 3 با 
3 CMMK121 مبادئ خسويت Principles of Marketing 2 با 
4 CMEC101 مقدمة ف  ايعتصاد Intro. To Economics 2 با 
5 CMFN121 مبادئ التمويل Principles of Finance 2 با 
 

 ساعة( 50متطلبات التخصص ) 2-3

ز فيي  التييسمين، تايير مركييميين براييامو أساسيي  مركييز فيي  المسيياهد  اددارييية وبراييامو  الخطيية األكاديميييةتكييو  خ
ا اقتييرح أ  بشييكل اييا  التييسمين هاميية وشييركار شييركارالوبييذلن يكييو  الطالييب مؤهييل للمسيياهد  اددارييية فيي  

 التاليتين: من المجموهتين خدمات مكاتب التأمينختكو  المتطلبار ادجبارية لشهاد  دبلوم 

 ساهةا 32متطلبار ف  مساهد  إدار  المكاخب واقترح أ  يكو  هدد ساهار هذا الجزء  -1
 ساهةا  18واقترح أ  يكو  هدد ساهار هذا الجزء  أهمال التسمينمتطلبار خخ   -2

 وكل منها يتكو  من مساعار خخص  إجبارية وأارى ااتيارية كما هو ف  الجداول التالية:

 ساعة( 40التخصص اإلجبارية )أوال: متطلبات 

هييييييييييييييييييييييييدد  هنوا  المساق باداجليزية هنوا  المساق رع  المساق الرع 
السييياهار 

 المعتمد 

 المتطلب السابت

1 CMMT121 ريا يار لألهمال Math for Business 2 با 
2 CMST121 إحصاء لألهمال Statistics for Business 2 با 
3 CMEA231 خقارير األهمال Business Reports 2 English555 
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4 CMSC131  مبييييييييييييييادئ إدار  سلسيييييييييييييييلة
 ادمداد والتوريد والنقل

Principles of Supply Chain 
and Logistics Management 

2 CMMG121 

5 CMAC231 محاسبة مالية وخكاليف Financial and Cost 
Accounting 

3 CMAC121 

6 IT500 مهارار خقنية المعلومار IT skills in Business 2  
7 English555 مقدمة ف  الكتابة المهنية Intro. To Professional 

Writing 
2 CM00112 

8 CMEA121 إدار  ملفار Record Management 2 CMMG121 
9 CMEA221  معالجة اصو Word Processing 2 CM00131 

10 CMEA232 منتجة واشر بالمكتب Desktop Publishing 2 CMEA221 
11 CMEA223 برامو العرض Presentation Software 2 CM00131 
12 CMEA224 1التواصل ف  ايهمال Business Communication 1 2 CM00131 
13 CMEA225 إجراءار إدارية Administrative Procedures 2 CMMG121 
14 CMIN121 مبادئ التسمين Insurance Principles 2 با 
15 CMIN226  التسمين التجاري Commercial Insurance 2 CMIN121 
16 CMIN230 عااو  التسمين Insurance Laws 2 CMIN121 
17 CMIN226 إهاد  التسمين Reinsurance 2 CMIN121 
18 CMIN227  التسمين ادسام Islamic Insurance 2 CMIN121 
19 CMIN228 هقود التسمين Insurance Contracts 2 CMIN121 
20 CMIN233 خسويت ادمار التسمين Insurance Sales and 

Marketing 
2 CMIN121 
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 ساعات( وهي تسمان: 10ثانيا: متطلبات التخصص االختيارية )

 ساعات( يختارها الطالب من المساتات التالية: 4) -1

هييييييييييييييييييييييييييييييييدد  هنوا  المساق باداجليزية هنوا  المساق رع  المساق الرع 
السييييييييييياهار 

 المعتمد 

 المتطلب السابت

1 CMIN231  هليى الحييا  والتيسمين التسمين
 الصح 

Life and Health Insurance 2 CMIN121 

2 CMIN232 أساسيار ايكتتاب Underwriting Principles 2 CMIN121 
3 CMIN234 خسمين األماك والمسؤوليار Property and Liabilities 

Insurance 
2 CMIN121 

4 CMIN235 مهارار الوسيط والوكيل Insurance Broker and 
Agent Skills 

2 CMIN121 

5 CMIN236 خسمين المركبار Auto Insurance 2 CMIN121 
6 CMIN237  خيييسمين البضيييائع فييي  الشيييحن

 والتراازيت
Cargo and in Transit 

Insurance 
2 CMIN121 

7 CMIN238 استراخيجيار التفاوض Negotiation Strategies 2 CMIN221+ 
CMEA224 

 ساعات( يختارها الطالب من المساتات التالية: 6) -2

هييييييييييييييييييييييدد  هنوا  المساق باداجليزية هنوا  المساق رع  المساق الرع 
الساهار 

 المعتمد 

 المتطلب السابت

1 CMEA233 معالجة اصو  متقدم Advanced Word Processing 2 CMEA221 
2 CMEA234  2التواصل ف  األهمال Business Communication 2 2 CMEA224 
3 CMAC232 محاسبة إدارية Managerial Accounting 2 CMAC121 
4 CMEC250 جدوى اعتصادية Economic Feasibility 2 با 
5 CMEA235  سلوك خنظيم Organization Behavior 2 CMMG121 
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6 CMSC334 إدار  موارد بشرية Human Resource 
Management 

2 CMMG121 

7 CMEA236  اخفاقيييييار الخييييدمار والعقييييود
 المشتركة

Service Agreements and 
Joint Contracts 

2  

  لسنتينبرنامج دراسي استر ادي: 
انصييا الطيياب باخبيياع الرراييامو ايسترشييادي التييال  لتوزيييع المسيياعار األكاديمييية هلييى الفصييول 

 أكاديمية(:ال مااية )أربع سنوار 

 المجموع خخص  ااتياري  خخص  إجباري  عس متطلب  كليةمتطلب  الفصل
1 7 8 4 -- 19 
2 4 4 10 -- 18 
3 3 -- 14 2 19 
4 -- -- 12 8 20 

 76 10 40 12 14 المجموع
 %100 %2ا13 %6ا52 %8ا15 %4ا18 النسبة المئوية*

 والجود  ف  التعلي  العال  ف  فلسطينا هذه النسب ختفت مع خعليمار الهيئة الوتنية لاهتماد*
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 )مع مرونة عالية في المساتات االختيارية( ونقترح أن تكون تفاصيد البرنامج األكاديمي كما يلي:

 خخصيييييييييييييييييي متطلبييييييييييييييييييار  عس متطلبار  كليةمتطلبار  الفصل
 إجبارية

مجميييييييييييييييييوع  ااتياري  خخص متطلبار 
 الساهار

 1لية إاجليزية * 1
 لية هربية*
فيييييييييييي  مقدميييييييييييية *

 الحاسوب

 إدار ما *
 1ما محاسبة *

 *ما خمويل

 ريا يار لألهمال*
*ما إدار  سلسييييييلة ادمييييييداد 

 والتوريد والنقل
 

-- 19 

 2لية إاجليزية * 2
 مكتبار*

 *ما خسويت
*مقدمييييية هامييييية فييييي  

 ايعتصاد

 إحصاء لألهمال*
 مقدمة ف  الكتابة المهنية*
 إدار  ملفار*
 ما خسمين*

 *محاسبة التكاليف

-- 18 

 دراسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار 3
 فلسطينية

 *مهارار خقنية المعلومار --
 *معالجة اصو 

 *برامو العرض
 1*التواصل ف  األهمال 

 *التسمين التجاري 
 *عااو  التسمين

 *خقارير األهمال

هليييييييييييييى الحييييييييييييييا  *التيييييييييييييسمين 
 الصح والتسمين 

 

19 

 إجراءار إدارية* -- -- 4
 إهاد  التسمين *

 التسمين ادسام * 
 هقود التسمين*

 *خسويت ادمار التسمين
 *منتجة واشر بالمكتب

 معالجة اصو  متقدم*
 *إدار  موارد بشرية

 *خسمين األماك والمسؤولية
 2*التواصل ف  األهمال 

20 

مجمييييييييييييوع 
 الساهار

14 12 40 10 76 

 يمكن ااتيار مساعار ااتيارية أارى مع مراها  اصائا المرشد والتسلسل الزمن  للمساعارا ماحظار:*

 اسنتين نيمكن أ  يدرس الطالب الفصول الصيفية وبالتال  ينه  الرراامو ف  أعل م    
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 وصف المساتات -3
 CMSC131  ساهار( 2)مبادئ إدار  سلسلة ادمداد والتوريد والنقل  Principles of SCLM 

 CMMG121متطلب سابت: 

يعترر هذا المساق مقدمة ف  مو وع سلسيلة ادميداد والتورييد والنقيلا فهيو يعير  الطاليب بسساسيايار خصيمي  وخشيييل و يبط 
)أو الييتحك  ب( أاظميية النقييل وادمييدادا وهييو خعريييف بييإدار  سلسييلة ادمييداد والتوريييد والنقييل ميين النييواح  العملييية وايسييتراخيجيةا 

لمييواد والمعلومييار والمييوارد، بالمحصييلة سيسييتنتو الطالييب أ  إدار  سلسييلة ادمييداد والتوريييد ييطي  المسيياق العاعييار والتييدفقار ل
 والنقل خسه  ف  زياد  قيمة المنظمة وخعزيز كفاءخها وإر اء الزبائنا 

 CMAC232     ساهار( 2)محاسبة التكاليف والتمويل Cost and Finance Accounting 

 CMFN121و  CMAC122و   CMAC121 متطلب سابت:

ييطيي  المسيياق محاسييبة التكيياليف ويطبقهييا هلييى خحديييد خكيياليف الطلريييار وإهييداد الموازاييار والتييدفت النقييدي وخحليييل المخيياتر 
 والقيمة الزمنية للنقود وإهداد موازاار رأس المالا

 CMAC321  ساهار( 2)محاسبة إدارية  Managerial Accounting 
 CMAC1 + CMAC2 + CMAD1متطلب سابت: 

تناول المساق أهدا  المحاسبة وهاعتها باألهمال وإدارخهاا كما ويستعرض النظريار المختلفة للمحسابة اددارية وخطريقاخهاا ي
خشمل موا يع المساق التكاليف وترق خحديد خكاليف اداتاج وخحليل الريااار والتحليل ايعتصيادي وإهيداد الموازايار واليتحك  

 )الضبط( ادداري والمال ا

 CMSC334  ساهار( 2)إدار  موارد بشرية Human Resource Management 
 CMMG121متطلب سابت: 

يتناول هذا المساق همليار خحليل وإدار  احتياجار المنظمة من الموارد البشرية لضيما  خحقييت أهيدافها ايسيتراخيجيةا ويهيد  
المعتمد  داجاح هملية إدار  الموارد البشرية في  جمييع المسيتويار المساق إلى خعلي  الطالب أاظمة النشاتار وايستراخيجيار 

 لتحقيت أهدا  العملية اددارية واياتاجيةا

 CMMT121 ساهار( 2) ريا يار لألهمال Math for Business 
 متطلب سابت: با
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، التكاميييل المحيييدود وايييير جرييير المصيييفوفار والمحيييددار وخطريقاخهيييا، عواهيييد ايشيييتقاق، القيييي  القصيييوى يعتيييرا  بمتييييير واحيييد
المحييدود، النظرييية األساسييية، مقدميية فيي  المعييادير التفا ييلية، ايعترااييار بمتييييرين، ايشييتقاق الجزئيي ، ايجيياد القييي  القصييوى 

 يعترا  بمتييرين، حساب المال وخطريقاخ  ف  ايدار  وادعتصادا  

 CMST121 ساهار( 2) إحصاء لألهمال Statistics for Business 
 متطلب سابت: با

المعييايير ادحصييائية، وصييل المعلومييار، ادحتميياير، المتييييرار العشييوائية، خوزيعييار بعييئ المتييييرار العشييوائية الخاصيية، 
 خقدير قي  المعايير ادحصائية، ااتبار الفر يار المتعلقة بوسط مجتمع واحد، التوعع، مقدمة ف  اداحدار وايرخباطا

 CMFN121 ساهار( 2) مبادئ خمويل  Principles of Finance 
 متطلب سابت: با

ويشييمل الين القيميية الزمنيية للنقييود، ودراسية تييرق قيياس المخيياتر وأاواههيا، وسياسييار  ييطي  المسيياق أساسييار هليي  التموييلا
 .الربا المتبعة ف  الشركة، وخكلفة رأس المال، وهيكل رأس المال األم ل

 CMEC101 ساهار( 2)ف  ايعتصاد   مقدمة  Introduction to Economics 

 متطلب سابت: با

المشيكلة ايعتصييادية، العيرض والطليب، التكيياليف واداتياج، أشيكال السيوق، الييدال القيوم ، التضيخ  والبطاليية، ييطي  المسياق 
   . النقود والرنوك، ميزا  المدفوهار، سعر الصر  األجنر 

 CMEC250  ساهار( 2)جدوى اعتصادية  Economic Feasibility 
 متطلب سابت: با

ييييدرس الطاليييب فييي  هيييذا المسييياق تلييييار دراسييية الجيييدوى ايعتصيييادية للمشييياريع ويعيييرض مقدمييية ألساسييييار العيييرض والطليييب 
 والتكاليف واألرباح واحتساب معدل العائد الداال  للمشاريعا

 CMFN121 متطلب سابت:
 IT500  ساهار(  2) مهارار خقنية المعلومار   IT skills in Business  

 بامتطلب سابت: 
 يتعل  الطالب ف  هذا المساق مهارار التعامل مع خقنيار المعلومار من وسائط وتليار وبرامو وبخاصة ف  مجال األهمالا 

 English555 ( 2مقدمة ف  الكتابة المهنية )ساهار Intro. To Professional Writing 
 CM00112 متطلب سابت:

ييييدرس الطاليييب فييي  هيييذا المسييياق اظرييييار الكتابييية والتواصيييل المهنييييين فييي  بيئييية األهميييال وخطريقاخهييياا ييييتعل  الطاليييب المهيييرار 
 األساسية ف  الكتابة الفنية ويطرت مهارار التحرير فيما يتعلت بالكتابة لألهمالا 
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 CMEA121 هار( سا 2) إدار  ملفار Record Management 
 CMMG121متطلب سابت: 

يييتعل  الطالييب فييي  هييذا المسييياق اةليييار المتبعييية فيي  أاظميية إدار  الرياايييار فيمييا يتعليييت بإاشيياء الملفيييار وخخزينهييا زاسيييتخدامها 
والوصييول إليهييا وحمايتهييا و ييبطها والييتخل  منهيياا خطييور خقنيييار هييذه المهييام باسييتمرار ويكتسييب الطالييب فيي  هييذا المسيياق 

 ار والتحديار ف  التعامل مع الملفار اليدوية وايلكتروايةاالمهارار والقدرار للتعامل مع هذه التطور 
 CMEA221  ساهار(  2) معالجة اصو Word Processing  

 CM00131متطلب سابت: 
( وخعليي  المنتجييية المناسيييبة Wordيييوفر هيييذا المسيياق للطاليييب الفرصييية لييتعل  الوريييائل األساسيييية لرراييامو )معيييالو النصيييو : 

 للواائت بساواهها المختلفة )الرسائل والمذكرار , اا(ا 
 CMEA223 ساهار( 2) برامو العرض  Presentation Software 

 CM00131متطلب سابت: 
( فيي  هييرض الريااييار والتقييارير واألشييكال مييع Power Pointيييتعل  الطالييب ويتييدرب هلييى اسييتخدام براييامو الرييور بوينييت )

 تطريت العمل  هلى امااج متنوهة من أاواع الواائتاال
 CMEA224 ساهار( 2) 1التواصل ف  ايهمال Business Communication 1 

 CM00131متطلب سابت: 
يت  التركيز هنا هلى تليار وأدوار التواصل بالليتين العربية واداجليزية ف  بيئة األهمالا مع مراجعية شياملة للقواهيد والتنقييط 

 والمصطلحار الخاصة باألهمال وخعريفهاا
 . CMEA225 (  2إجراءار إدارية  )ساهار Administrative Procedures 

 CMMG121متطلب سابت: 
يدرس الطالب ف  هذا المساق كيفية التعامل مع الريئة المتحركة للمكاخب وكيفية خطريت مهارار حل المشاكل والعميل بفاهليية 

اةارينا سيكتسب الطالب القدر  هلى اكتساب مهرار جديد  وخطويرها وفه  العمليار المستجد  مع مع أهضاء فريت المكتب 
 خطور المهنةا وسيتقن الطالب مهارار التنظي  وادجراءار الفاهلة ف  متطلبار العمل ف  المكاخبا

  CMEA231  ساهار( 2) خقارير األهمال  Business Reports 
 English555 متطلب سابت:

يعمل المساق هلى خطوير مهارار الطالب ف  خطوير وبرمجة اجتماهار فعالة لألهمال وف  مجال هيرض الرياايار والتقيارير 
والخطابارا واستخدام ايستراخيجيار المختلفة لصيااة واائت مهنية وخقارير رسمية ورسائل اصية هادية والكتروايةا  وخطيوير 

 سومار واألشكالااستخدام التقنيار الرعمية وبرامو الر 
 CMEA232 ساهار( 2) منتجة واشر بالمكتب  Desktop Publishing 

 CMEA221 متطلب سابت:
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( بمييا فيي  اليين هناصيير خصييمي  الصييفحة واألدوار التنظيمييية Desktopالمسيياق ابييار  هيين دراسيية لورييائل النشيير بالمكتييب )
بهييييذا الخصييييو  هلييييى بييييرامو النشيييير المختلفيييية  وهمليييييار التخطيييييط والصييييل والمنتجييييةا يطرييييت الطيييياب المهييييارار المكتسييييبة

 باد افار إلى العناصر التكاملية داتاج المنشورارا
 CMEA233  ساهار( 2)معالجة اصو  متقدم  Advanced Word Processing 

 CMEA221 متطلب سابت:
أامياط الحيرو   يكمل هذا المساق من حيث ااتهى مساق "معالجة اصو " بحيث يحصل الطالب هلى خدريبار إ يافية في 

والجييداول واألشييكال والتقيياريرا مييع التركيييز هلييى الخصييائ  المتقدميية لرراييامو معييالو النصييو  م ييل الييدمو والكليييار وعائميية 
 .المحتويار والرسومار

 CMEA234  ساهار( 2) 2التواصل ف  األهمال  Business Communication 2 
  CMEA224 متطلب سابت:

" ويييتعل  فييي  الطالييب كيييف يخطييط وييينظ  ويكتييب بشييكل 1فيي  مسيياق "التواصييل فيي  األهمييال يرنيي  هييذا المسيياق هلييى مييا خيي  
 صحيا خقارير وواائت لألهمال "صديقة للقارئ" ومناسبة لاستخدام اليوم  ف  بيئة األهمالا

  CMEA235  ساهار( 2) سلوك خنظيم   Organization Behavior 
  :متطلب سابت

يتعياملو  ميع بعضيه  في  بيئيار خنظيميية مختلفية لمكيا  العميلا خشيمل الموا ييع خعرييف  يدرس الطاليب سيلوك األفيراد وكييف
السييلوك التنظيميي  واياطباهييار والمزايييا الشخصييية والمشيياهر والقييي  والمواعييل وتاارهييا فيي  مكييا  العمييل وهلييى خحفيييز الييذار 

اوض والقييو  والسياسيية والقييياد  واخخيياا القييرار واةاييرينا باد ييافة إلييى مفيياهي  العمييل  ييمن الفريييت والتواصييل والنزاهييار والتفيي
 وادبداع والمبادر  واألااقيار وال قافة المؤسساخية وهملية التيييرا

 CMEA236 ( 2اخفاقيار الخدمار والعقود المشتركة )ساهار  Service Agreements and 
Joint Contracts 

 متطلب سابت:
اخفاقييار الخيدمار يتعل  الطالب كيفية إهداد وخطوير اخفاقيار ادمار وهقود مشتركة لتزوييد الخيدامتا ويشيمل الين موا ييع 

 والتعاعد وحسابار اخفاقيار الخدمار والتفاوض بشساها، باد افة إلى دراسة حالةا
 CMIN121  ساهار( 2)مبادئ التسمين  Insurance Principles 

 متطلب سابت: با
خنظي  شركار التسمين والقوااين الت  خحكمها وأاواع السيسار وفر  العميل و  مفاهي  التسمين وليت  يقدم المساق ارذ  هامة هن

ف  مجال التسمينا ويشمل الن مفاهي  المخاتر  والتسمين واألهمال الممنوهية والفروعيار بيين أايواع شيركار التيسمين وبيين أايواع 
 التيطيةا

 CMIN221 ساهار( 2) لتجاري التسمين ا Commercial Insurance 
 CMIN121 متطلب سابت:
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يقييدم المسيياق لتعييرض األشييخا  للخسييائر وسياسييار التييسمين الشخصييية لمواجهيية هييذه الخسييائر بمييا يشييمل المركبييار والمنييازل 
 والحيا  والصحة ومختلل برامو التسمين الحكومية والخاصةا كل الن  من ما يعر  بالتسمين التجاريا

 CMIN230 ساهار( 2) عااو  التسمين  Insurance Laws 
 CMIN121 متطلب سابت:

يعط  هذا المساق فكر  معمقة هين القيوااين التي  خحكي  أاشيطة التيسمين وصيناهاخها في  فلسيطينا وخيطي  هيذه المياد  القيوااين 
 الريئة القااواية للتسمين ف  دول مختار االت  خشكل األر ية القااواية ألهمال التسمين وتلياخ  كما ويزود الطالب بنرذ  هن 

 CMIN226 ( 2إهاد  التسمين )ساهار  Reinsurance 
 CMIN121 متطلب سابت:

يعر  هذا المساق الطالب هلى األهدا  من إهاد  التسمين واألتيرا  اار العاعية والقضيايا الرئيسيية المتعلقية بإهياد  التيسمين 
ية اخفاقيار إهياد  التيسمين النسير  وهمليية اخفاقييار إهياد  التيسمين ايير النسير  واصيو  وهملية إهاد  التسمين اياتيارية وهمل

هقود التسمين الرئيسية واهتبارار المحاسبة بالنسبة ألاواع إهاد  التسمين المختلفة وايجاد وخرخيب اطاء إهاد  التسمين من أسواق 
 إهاد  التسمين المحل  وادعليم  والدول ا

 CMIN227 ساهار( 2ادسام  ) التسمين Islamic Insurance 
 CMIN121 متطلب سابت:

يتناول هذا المساق األوج  الفنية للتيسمين التكيافل  وخطريقاخهيا هليى المسيرح العيالم ا وييطي  تريعية وأسي  التيسمين ادسيام  
والفيير  والتحييديار التيي  خواجيي  بمييا فيي  اليين النييواح  الشييراية للتييسمين ادسييام ، وخركيبيية أسييواق التييسمين ادسييام  والقيييود 

 التسمين ادسام  وخطريت ادهتبارار ايااقية ادسامية هلى أهمال التسمين التكافل ا

 CMIN228 ( 2هقود التسمين )ساهار  Insurance Contracts 
 CMIN121 متطلب سابت:

والريئيية القااواييية الحاكميية لهييا وتريعيية يركييز هييذا المسيياق هلييى دراسيية هقييود التييسمين بساواهيي  المختلفيية بمييا فيي  اليين اصوصيي  
 ايلتزامار لطرف  العقد وما يتعلت بايستحقاعاخوالحوادثا ويت  الن من اال دراسة حاير همليةا

  CMIN231  ساهار( 2التسمين الصح  )و  التسمين هلى الحيا Life and Health Insurance 
 CMIN121 متطلب سابت:

الحيا  والصح  وهملية التسمين وحقوق المؤمن له  التعاعدية، كما خيط  أيضا أاواع خسمين الحيا  ييط  المساق مبادئ خسمين 
 والصح  والتسمين الفردي والجماه ا

  CMIN232 ساهار( 2) أساسيار ايكتتاب  Underwriting Principles 
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 CMIN121 متطلب سابت:

يتعلييت بييالقوااين والتشييريعار النتعلقيية بوريفيية ادكتتيياب، اسييتراخيجية إ  الهييد  ميين هييذه الميياد  هييو خطييوير فهيي  الطالييب فيمييا 
وسياسة وممارسار ادكتتاب، كما يتطرق إلى مباديء وترق التسعير المائمة وخسايرهيا هليى هملييار شيركة التيسمين ومعيايير 

 الرعابة والتحك  التشييلية لعملية ادكتتابا

  CMIN233 ساهار( 2) خسويت منتجار التسمين       and Marketing Sales Insurance 

 CMIN121 متطلب سابت:

خيط  هذه الماد  مبادئ التسويت ودور التسويت كسحد األاشطة الرئيسية لشيركار التيسمين وكيفيية إدار  همليية التسيويت وتلييار 
 خحديد أسعار منتجار التسمين وتليار خسويقهاا

  CMIN234 ( ساها 2خسمين األماك والمسؤوليار)ر Property and Liabilities Insurance 

 CMIN121 متطلب سابت:

إ  الهييد  ميين هييذه الميياد  هييو خطييوير فهيي  الطالييب فيمييا يتعلييت بقييااو  األاطيياء المداييية وخييسايره هلييى خييسمين المسييؤولية، كمييا 
 أاطار العملاييط  الشخصية القااوينة و تريعة اداال باد افة إلى خسمين مسؤولية أصحاب العمل وخعويضار 

  CMIN235 ( 2مهارار الوسيط والوكيل )ساهار  Insurance Broker and Agent Skills 

 CMIN121 متطلب سابت:

يركييز المسيياق هلييى خعلييي  الطالييب المهييارار المطلوبيية ألداء ورييائل وسييطاء التييسمين ووكيياء التييسمين ميين اييال خعليميي  كيفييية 
وليييد أهمييال خييسمين فيي  مجيياير خييسمين األميياك والمسيياكن والمركبييار والتييسمين هلييى إاتيياج الخييدمار التسمينييية والتركيييز هلييى خ

 الحيا ا

  CMIN236 ( 2خسمين المركبار )ساهار  Auto Insurance 

 CMIN121 متطلب سابت:

شيمل أيضياش شيرح مفصيل للتيطيية التسمينيية يييط  هيذا المسياق األاطيار وادهتبيارار القااوايية المتعلقية بتيسمين المركبيار كميا 
التي  خوفرهييا وايائت خييسمين المركبييار واليدرجار النارييية والمركبييار التجاريية بمييا فيي  الين خييسمين الطيير  ال اليث والتييسمين الشييامل 

والمطالبيار يطي  أيضياش ايهتبيارار ادكتتابيية ويباد افة للممارسار المتبعة ف  سيوق التيسمين فيميا يتعليت بتيسمين المركبيارا 
 وإشكالياخها ف  خسمين المركبارا

  CMIN237  ساهار( 2)التراازيت خسمين البضائع ف  الشحن و Cargo and in Transit 
Insurance 
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 CMIN121 متطلب سابت:

ع يعمل هذا المساق هلى خطوير فه  الطالب فيما يتعليت بالريئية القااوايية ألاطيار النقيل وميدى التيطيية بموجيب خيسمين البضيائ
 وهمليار إكتتاب وخسوية المطالبار الخاصة بتسمين البضائع أاناء النقل والتراازيتا والتراازيت أاناء النقل

  CMIN238 ساهار( 2) استراخيجيار التفاوض  Negotiation Strategies 

  CMIN221+ CMEA224 متطلب سابت:

خحديييد األهييدا  والبحييث فيي  الخلفييية للحاليية التفاو ييية يتنيياول المسيياق امييااج التفيياوض واسييتراخيجيار التفيياوض بمييا فيي  اليين 
 وخقدي  العروض والمساومة والتخلي  وخجميع ايخفاقيارا مع التركيز هلى التطريت العمل ا

 

 احتياجات البرنامج -4
  تالبييا  35تالبييا يقسييمو  هلييى شييعرتين بواعييع  70ميين المتوعييع أ  يلتحييت بالرراييامو فيي  السيينة األولييى

 لكل شعبةا
  تالييب فيي  كييل سيينة دراسيييةا  100المتوعييع أ  يييزداد العييدد كييل سيينة دراسييية إلييى أ  يسييتقر هنييد ميين

تاب كل سنة، كما أا  من المتوعع  10واتوعع أ  يكو  ايرخفاع ف  السنوار ال اث الاحقة بواعع 
%(ا وهنييييد اسييييتخدام هييييذه 85% )متوسييييط 90% و80أ  خكييييو  اسييييبة النجيييياح فيييي  المسيييياعار بييييين 

 ر استطيع أ  اتوعع أهداد الطلبة اال السنوار األولى من همر الرراامو كما يل :ايفترا ا

 المجموع سنة اااية سنة أولى السنة من همر الرراامو
 70 -- 70 األولى: فصل أول
 70 -- 70 األولى: فصل ااا 
 150 *60 90 ال ااية: فصل أول
 150 *60 90 ال ااية: فصل ااا 
 240 **85 104 ال ال ة: فصل أول
 240 **85 104 ال ال ة: فصل ااا 

 تالباا 51من المتوعع أ  يتخرج منه  *
 تالباا 73**من المتوعع أ  يتخرج منه  
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تالبييا  25تالبييا، وبمتوسييط  35وإاا افتر يينا أ  هييدد الطيياب للصييل الواحييد لطيياب سيينة أولييى يصييل إلييى 
ميع األايذ بعيين ايهتبيار متوسيط هيدد و تالبيا  20أ  متوسط هدد تاب مساق الحاسيوب لين يتجياوز و لسنة 

، ومع افتيراض أ  الت  يدرسها الطالب ف  الفصل بحسب الخطة ايسترشادية الوارد  أهاهالساهار المعتمد  
القاهيييار سييياهة معتميييد  فييي  كيييل فصيييل، فيييإ  احتياجيييار الررايييامو مييين  12هيييو هيييبء هضيييو هيئييية التيييدري  

 واألساخذ  خكو  كما يل :

 

 احتياجات البرنامج من القاعات الصفية وأعضاء هيئة التدري  

السيييييييييينة ميييييييييين هميييييييييير 
 الرراامو

هييييييييييييييييدد 
 الطاب

هييدد الشييعب 
 الصفية

هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد 
اللقييييييييييييييييييييياءار 

 األسرواية

هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد 
 القاهار

هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد 
 المدرسين

اييييييييييييييييييييييييييييير  
 *الحاسوب
 )المخترر(

 ماحظة

رئيييي  القسييي   2ا0 25ا3 1 36 2 70 األولى: فصل أول
 ساهار 9

+ سييييييييييياهار  2ا0 92ا3 1 36 2 70 األولى: فصل ااا 
 كمريوخر

  33ا0 5ا6 2 75 5 150 ال ااية: فصل أول
  33ا0 5ا6 2 75 5 150 ال ااية: فصل ااا 
مشيييييييييييييير   1 75ا0 75ا11 4 140 7 189 ال ال ة: فصل أول

 مخترر
  75ا0 5ا11 4 126 7 189 ال ال ة: فصل ااا 
 * خ  هلى أساس مساعار الحاسوب ومساعار التخص  الت  خظهر حاجتها يستخدام الحاسوب ف  اسمهاا و حسرت

ا  عسمنا هدد الساهار الازمة أسروايا هلى ألاذ بعين ايهتبار حاجة الطاب ألداء ورائفه  باستخدام الحاسوب ا
فم ا، ف  السنة األولى ف  الفصل األول هناك  اساهة( 40) إجمال  هدد الساهار المتاحة لليرفة الواحد  أسروايا

وبالتال ، فإ  شعب حاسوب، كل منها يلتق  ساهة واحد  ف  األسروع ويحتاج كل منها إلى ساهة أسرواية أارىا  4
 ارفةا 2ا0 = 8/40الحاجة خكو  = 

  التخصصات من العديد في التدري  هيئة ألعضاء الذاتية السير من المئات اإلدارة مجل  مكتب لدى 
 مقابالت إلجراء ، الوظايف مع يتناسبون  الذين المناسبين األ خاص دعوة سيتم. فرزها حالًيا ويجري 
 .التعيين ثم  فافة
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 تعليمات القبول في جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا  4

كلية  يحدد مجل  الجامعة عرل بداية كل هام دراس  أهداد الطلبة الذين يمكن استيعابه  ف  كل -1
 وبرااموا

 خلتزم الجامعة بمعايير القرول الت  يقرها مجل  التعلي  العال  ف  الوزار ا -2
يت  عرول الطلبة المتقدمين للجامعة خنافسياش حسب معدل الطالب ف  ال ااوية العامة ومعايير اارى  -3

ة العامة ي أ  يكو  معدل الطالب ف  ال ااويخحددها لجنة القرول وجهار اارى ف  الجامعة، ويجب 
يقل هن الحد األداى الذي يقره مجل  التعلي  العال  وينسج  فرع ال ااوية العامة مع الرراامو الذي 

ويت  خحديد معدل ال ااوية )الحد األداى( لكل  سيلتحت ب  المتقدم حسب خعليمار مجل  التعلي  العال ا
ايلتحاق المردئية لذلن الرراامو وهلي  اهداد المتقدمين بطلبار براامو مطروح من الجامعة بناء هلى 

 يتيير المعدل التنافس  ف  كل هام وهو اير اابتا
وزار   " بعد معادلتها منIB, SAT, CAT, GCيت  عرول الطلبة من حملة شهاد  "بجرور" وشهادار " -4

عامة ماخها دااليا من دائر  القرول الى ما يعادل هامار ال ااوية الالتعلي  العال  وخحويل هل
 الفلسطين ، ومن ا  خطريت المعايير هليهاا

سنوار لجميع التقادم: ا  ي يكو  عد مر هلى الحصول هلى شهاد  ال ااوية العامة اك ر من ااااا -5
 الكليارا

 مواهيد خقدي  تلبار ايلتحاق خحدد كل هاما -6
 التعليمار عابلة للتعديل سنويا من الجهار المختصة ف  الجامعةا

 

 :وكتبها ومجالتهاالمكتبة 
بها العديد من عواهد الريااار  مكتبة رتمية (ZUST) سيكو  لدى جامعة الزيتواة للعلوم والتكنولوجيا
 ادلكتروايةا احن هلى خواصل ببعضها م ل:

والمتخصصة  ف  الهندسة وايلكتروايار يرلغ اشتراكها السنوي حوال    IEEEعاهد   -1
 دويرا 28000
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 دويرا 9000والمتخصصة ف   هد  مجاير يرلغ اشتراكها السنوي   EBSCOوعاهد     -2
والمتخصصة ف  ايدار  والتجار  وايهمال، فلها ااث مستويار:   EMERALDوعاهد    -3

مستوى صيير الحج ، مستوى متوسط الحج ، ومستوى كرير الحج  والذي اشتراك  السنوي 
 سعراادويرا  تبعا المستويار ايارى اعل  12000

 بعئ عواهد الريااار ي خطلب رسوم   بل مجاا  م ل: -4
 IMF ((International Monitoring Fund)  وختبع للرنن الدول ا و 

Royal Society  ومتخصص  بالفيزياء وما حولها من خخصصار اار صلة، وBioone 
 ا Oxford Dictionaryومتخصصة ف  ايحياء وما حول ا و 

، وخشمل ف  EIFL (Electronic Information for Libraries)هناك مؤسسة   -5 
دولةا فلسطين هضو فيها  وخعمل  هذه المؤسسة هلى  47مكتبة من  2000هضويتها حوال  

 openاعناع عواهد الريااار المختلفة بس  يكو  محتواها مفتوح لكل الباح ين وايكاديميين مجااا 
access  او شب  مجاا  بتكلفة عليلةا 

 

 
ا 2019و  2018هيياو  هلييى اليين ، خيي  شييراء مئييار الكتييب والكتييب المدرسييية ميين معييارض القيياهر  للكتيياب 

وكا  التركيز هلى الكتب المتعلقة بالررامو األكاديمية المتوععة ف  جامعة العلوم والتكنولوجياا فيما يل  امااج 
 :هينة من الكتب المشترا () فقط 2018من معرض القاهر  للكتاب 

Principles of Risk Management and 
Insurance 

George E. 
Rejda ,Michael 
McNamara 

1 

8 

The Economics of Money, Banking and 
Financial Markets: Global Edition 

Frederic 
Mishkin 

1 
8 
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Principles of Corporate Finance 

Richard A 
Brealey, 
Stewart C 
Myersy, 
Franklin Allen 

1 

8 

Compensation 
George 
Milkovich, 
Jerry Newman 

1 

8 

Principles of Risk Management and 
Insurance. India 

Rejda George 
,McNamara 
Michael 

1 

8 

Basics Budgeting[Original] 
Bielefeld Bert; 
Schneider 
Roland 

1 

8 

 دراسات في التامين
المنظمة العربية 

 اإلداريةللتنمية 
1 

8 

Principles of Risk Management and 
Insurance  

 George E. 
Rejda , Michael 
McNamara 

1 

8 

TIME SERIES ANALYSIS AND APPLICATION 
Dr. M.N. 
Haque 

1 
8 

 8 1 وائل رفعت علي اإلدارة المالية وسوق المال

 سوق األوراق المالية من منظور إسالمي
جالل جويدة 

 القصاص
1 

8 

ادارة المؤسسات واألسواق المالية من منظور اإلدارة 

-االئتمان -التمويل-المالية العالمية بين أليات"التشغيل

االزمات " ودورها فى -المخاطر-االستئثار-االستثمار

 تعزيز قدرات االقتصاد الوطنى

د.محمد موسى أحمد 

 على
1 

8 

 8 1 خبراء بميك طرق و أساليب البيع المتقدمة -4

 8 1 خبراء بميك تسويق الخدمات و المنتجات -6

نماذج التنبؤ اإلحصائي واستخداماتها في ترشيد 

 القرارات اإلدارية والمالية واالقتصادية في المنظمات
المنظمة العربية 

 للتنمية اإلدارية
1 

8 

 المصارف اإلسالمية الواقع والتحديات
المنظمة العربية 

 للتنمية اإلدارية
1 

8 

 


