
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 هذ االدارج انرقٍُيؼ انًؤطظح انرؼهًُُح .1

  تقنيات ادارة الموادقسم    / انًزكش ؼهًٍ انقظى ان .2

  انخطز و انرايٍُإدارج  اطى / ريش انًقزر .3

 اطثىػٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 2116/2117 طُىٌ انفصم / انظُح .5

 طاػح 121 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 3116-11- 32 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 رأهذاف انًقز .8

َرًكٍ انطانة يٍ فهى وذطثُق انقىاػذ واالطض انرأيُُُح ػهً انؼًم انًخشٍَ وَىاجه االخطار انًخرهفح فٍ 

وَظرخذو انىثائق انرٍ ذخذو انًُشأج فٍ انحصىل ػهً انغطاء انرايٍُُ انذٌ َقهم يٍ  ػًهه انًخشٍَ وَخرار 

 نألخطار انًرحققح االثار انظهثُح
 

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ًقزراخ انيخزج .11

        هذاف انًؼزفُح األ -أ

 اٌ َرؼزف ػهً يفهىو إدارج انخطز وانرايٍُ ويىاجهح االخطار       -1أ

 االطاطُح نهرايٍُ انًثادئاٌ َرؼزف ػهً -2أ      

 اٌ َؼهى كُفُح انرؼايم يغ انشتائٍ فٍ يجال انرايٍُ ػهً االخطار -3أ      

 ؼزفح كُفُح انىقاَح يٍ اخطار انًخاسٌي-4أ      

 ذؼهى طزَقح انرظؼُز وحظاب انقظظ-5أ     

 انرؼزف ػهً اَىاع اخزي يٍ وثائق انرايٍُ-6أ     
       ًقزرانخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 يؼزفح انطانة نًفهىو ادارج انخطز وانرايٍُ   – 1ب 

 انخطز وانرايٍُ ذىطُغ يفاهُى انطانة فٍ يجال إدارج – 2ب 

 يؼزفح انطانة احرظاب قظظ انرايٍُ -3ب 

 يؼزفح اغطُح انرايٍُ انًخرهفح-4ب
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

 طزَقح انقاء انًحاضزاخ-1

 انًجايُغ انطالتُح-2

 انرقارَز وانذراطاخ-3

 طزائق انرقُُى      

 االيرحاَاخ تًخرهف أَىاػها-1

 طُحانًشاركح فٍ انقاػح انذرا-2

 ذقذَى االَشطح-3

 يصفىفح انرؼهى-4
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  -ج

 واالَرقال ته انً يظرىي انرفكُز انؼانٍ ذطىَز وذؼشَش يهارج انرفكُز حظة قذرج انطانة-1ج         

 ذطىَز وذؼشَش اطرزاذُجُح انرفكُز انُاقذ فٍ انرؼهى-2ج    

 قشحذطىَز قذرج انطانة ػهً انحىار وانًُا -3ج
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     

 اطرزاذُجُح انرفكُز حظة قذرج انطانة-1

 اطرزاذُجُح يهارج انرفكُز انؼانُح-2

 انؼصف انذهٍُ-3
 طزائق انرقُُى    

 االيرحاَاخ تًخرهف أَىاػها-1

 انًشاركح انفاػهح فٍ قاػح انذرص-2

 االنرشاو تانًىػذ انًحذد فٍ ذقذَى انىاجثاخ وانثحىز-3
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 انًُقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ - د

 ذطىَز قذرج انطانة ػهً انحىار وانًُاقشح-1د

 انؼًم انجًاػٍ-2د

 ذًُُح قذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ انىطائم انًرؼذدج-3د

 ئم انرقُُحذًُُح قذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ انىطا-4د   

 انرخطُظ وانرُظُى -5د   
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 تُُح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

خلفية عامة عن إدارة  إضافح يخزجاخ انرؼهى 12 اطثىػُا
    الخطر و التامين 

طزَقح انقاء -1

 انًحاضزاخ

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

االيرحاَاخ -

 تًخرهف أَىاػها

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

إدارة وتنظيم و تسويق  إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا
 التامين 

طزَقح انقاء -1

 انًحاضزاخ

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ًمورع انؼ-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

االيرحاَاخ -

 تًخرهف أَىاػها

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

طزَقح انقاء -1  الحريق منالتامين  إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا

 انًحاضزاخ

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

االيرحاَاخ -1

 رهف أَىاػهاتًخ

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

طزَقح انقاء -1   التامين البحري  إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا

 انًحاضزاخ

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

االيرحاَاخ -1

 تًخرهف أَىاػها

انًشاركح فٍ -2

 حانقاػح انذراطُ

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

طزَقح انقاء -1   أسعار التامين إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا

 انًحاضزاخ

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

االيرحاَاخ -1

 تًخرهف أَىاػها

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

طزَقح انقاء -1    اغطية التامين إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا

 انًحاضزاخ

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

االيرحاَاخ -1

 تًخرهف أَىاػها

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

 وانذراطاخ

طزَقح انقاء -1    المسؤولية تامين من إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا

 انًحاضزاخ

االيرحاَاخ -

 تًخرهف أَىاػها
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 انثُُح انرحرُح  .12

 الَىجذ ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

  انذكرىر صالح انزحُى  –إدارج انخطز و انرايٍُ  انًصادر( )ـ انًزاجغ انزئُظُح 2

 

               انرٍ َىصً تها  ـ انكرة وانًزاجغ ا

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرقارَز ,.... ) 
 وانرايٍُ و انخطزاإلدارَح انًجالخ انؼهًُح فٍ االخرصاصاخ 

يىاقغ االَرزَُد  االنكرزوَُح،ب ـ انًزاجغ 

.... 
 انًىاقغ االنكرزوَُح انًرخصصح

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراطٍ  .13

 %5 ال ذرجاوسًقزر وتُظثح انانرطىر انحاصم فٍ اضافح يفزداخ نهًُاهج ضًٍ   

 

 

 
 

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

طزَقح انقاء -1 خطز انظزقح إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا

 انًحاضزاخ

 انًجايُغ-2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 وانذراطاخ

االيرحاَاخ -

 تًخرهف أَىاػها

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى

طزَقح انقاء -1 ضًاٌ اياَح انًخشٌ إضافح يخزجاخ انرؼهى 8 اطثىػُا

 انًحاضزاخ

انًجايُغ -2

 انطالتُح

 ورع انؼًم-3

انرقارَز -4

 خوانذراطا

االيرحاَاخ -

 تًخرهف أَىاػها

انًشاركح فٍ -2

 انقاػح انذراطُح

 ذقذَى االَشطح-3

يصفىفح -4

 انرؼهى
      
      


