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يكون المتقدم حاصًال على شهادة الثانوية العامة بنجاح.

:���ا��	�ت ا����

1- خريجو الثانوية العامة وخريجو الجامعات من التخصصات 
المختلفة الذين يرغبون في دراسة هذا التخصص.

التأميـــن  شـــركات  فـــي  والجـــدد  الحاليـــون  العاملـــون   -2
الفلسطينية.

3- العاملون في إدارة المخاطر في المؤسسات والشركات 
والبنوك الفلسطينية.

��ة ا�������:

يقدم هذا الدبلوم خالل سنة دراسية مقسمة على فصلين 
دراسيين بواقع 330 ساعة تدريبية.

:���� ����
برنامـــج الدبلـــوم المهنـــي المتخصص في "التأمين وإدارة المخاطـــر"، هو برنامج معتمد من وزارة التعليم العالي في فلســـطين. 
يهدف البرنامج إلى تأهيل وإعداد كادر تأميني مؤهل ومدرب بشكل متخصص، ورفد سوق التأمين الفلسطيني بكوادر مؤهلة 
تســـتطيع القيام بالمهمات والعمليات المنوطة بالتأمين وإدارة المخاطر، خصوصًا مع افتقار ســـوق العمل إلى كوادر متخصصة 

في هذا المجال، ومواكبة كافة المستجدات في مجال معامالت وتطبيقات التأمين وإدارة المخاطر.

أ��اف ا�������:
1- ترسيخ مبادئ وأسس التأمين وإدارة المخاطر في ممارسات الكوادر التأمينية الحالية والمحتملة.

2- تطويـــر مهـــارات الكوادر التأمينية الحالية والمســـتقبلية ورفع كفاءتهم اإلدارية والمعرفيـــة والمهنية والقانونية والتقنية في 
مجال إدارة ملفات التأمين والوثائق (البوالص) التأمينية المختلفة.

3- تمكيـــن المشـــاركين مـــن امتـــالك البنية المعرفية والمهنية األساســـية لديهم، لتعزيز فرص مســـاهمتهم في تطوير قدراتهم 
اإلبداعية والتطويرية في مجاالت عمل التأمين المختلفة.

4- تعزيـــز قـــدرات الكوادر التأمينية الحالية والمحتملة في مجال التســـويق والترويج للخدمـــات التأمينية وتطوير مهارات االتصال 
لديهم في نشر الوعي التأميني.

5- بنـــاء المهـــارات والقـــدرات الضروريـــة للكوادر التأمينيـــة الحاليـــة والمحتملة لرفع قدراتهـــم للتكيف مع المســـتجدات المهنية 
ومواكبة احتياجات السوق في مجاالت التأمين التكافلي وتأمينات الحياة والتأمينات العامة المختلفة.

6- تمكيـــن الكـــوادر التأمينيـــة الحالية والمســـتقبلية من مهـــارات إدارة ملف التعويضـــات والمطالبات وتخمين األضرار والخســـائر 
ومكافحة الغش والتدليس في ملفات التعويض.

7- تمكين الكوادر التأمينية الحالية والمحتملة من مهارات تحديد مستوى المخاطر واالحتساب العادل إلقساط التأمين.
8- توفير الجهد والوقت الالزمين لتأهيل الموظفين الذي سينخرطون في العمل في هذا المجال.

9- التأسيس لتخصصات أعلى في هذا المجال حسب حاجة السوق.

�� ��ا�����م ا����� ا����
"�������"ا����������� وإدارة ا��������

جامعة القدس المفتوحة
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

اإلرسال - رام اهللا - فلسطين

هاتف: 022964571 - داخلي 230 أو 217
فاكس: 022950380  ص.ب 1804

cec@qou.edu :بريد الكتروني

ا����رات ا���ر����

1- مبادئ التأمين وإدارة المخاطر.
2- تأمين المسؤوليات.

3- قوانين التأمين. 
4- التأمينات العامة.

5- إدارة شركات التأمين. 
6- إعادة التأمين.

7- حسابات التأمين.
8- إدارة المطالبات (تشـــمل مادة علمية في موضوعات 

التخمين، التحقيق ... الخ).
9- تسويق التأمين.

10- التأمين على الحياة.
11- التأمين التكافلي.


