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المت 550 للمديرين مالية الشركات   3 (3  +0)  

اربربربربر فعميربربربرب   مب مببةربربربربمهمبهلربربربرب    ربربربرب  اربربربرب لربربربرب مب  ربربربرب   مبلشربربربربم     يف   لألربربربرب   للمفربربربرب األس مبية ةربربربربأل  يعتربربربربا اربربربرب مب مببةربربربربمه     ربربربرب   ة  ربربربرب 
مببةربربربربربربمه .  فشربربربربربربمو مببراربربربربربربر    مبلمطألهربربربربربربأل  مبلربربربربربرب  ي طأل ربربربربربرب  اربربربربربرب مب  ةربربربربربربممبهمب    لألربربربربربرب  للشربربربربربربم   مبلطربربربربربربس  ليةربربربربربربل مبليقميربربربربربرب   مبلتط ألةألربربربربربرب  

 . مبي همبق مبب لألربربربربربربرب   مبب لألربربربربربربرب    لألل ربربربربربربرب    فةألربربربربربربربألس  مبلةربربربربربربربرمبطس    مبخلطربربربربربربربم   مبلع طربربربربربربرب  لليةربربربربربربربر   مبلةربربربربربربربألس مبل  يألربربربربربربرب   مبي همبق  مبيةربربربربربربربرمبق مبب لألربربربربربربرب  
  األكربربربربربربو ه   مببربربربربربربرمبرأ  مبلم   لألربربربربربرب    يه   لألربربربربربربو مببشربربربربربرب مب مببةربربربربربربمهاربربربربربرب  ةربربربربربربألتس مبلتطربربربربربربمق مبلأل ربربربربربرب  يفى مبلربربربربربرب  مبيخربربربربربربم  مبيضربربربربربرب   ربربربربربرب  مببرمباربربربربربربأل 

 .مبب ل   ةأل ة  فرري  مبيهلح
كميت 550 (0+3)3 التحليل اإلحصائي للمديرين التنفيذين   

نقميربربربربربرب  مبالتمربربربربربرب ا  مبية ةربربربربربربأل     ةربربربربربرب لألا مبالوربربربربربرب و مبلر ربربربربربربفأل      لألربربربربربربو مباهف ربربربربربرب    مبا ربربربربربرب مبه   يتضربربربربربربم  اربربربربربرب مب مببةربربربربربربمه 
مبلترريعربربربربربربربرب   مبالتم لألربربربربربربربرب  لكربربربربربربربربو  ربربربربربربربرب  مببت ربربربربربربربربامب  مبلعشربربربربربربربربرمبطأل  مببتةطربربربربربربربرب   مببتوربربربربربربربربو  مبلتر عربربربربربربربرب     مبلعربربربربربربربرب      مبلترريعربربربربربربربرب   مبالتم لألربربربربربربربرب  
لربربربربربرب  مبل مببت ربربربربربربامب  مبلعشربربربربربربرمبطأل    فرريعربربربربربرب   مببع ييربربربربربرب    فةربربربربربرب يممب   عربربربربربرب ي مب تمربربربربربرب     مبخت ربربربربربرب همب  مبلفربربربربربربم    مبيةربربربربربرب لألا مب لوربربربربربرب طأل  

    SPSS ألة هتربربربربربربربربربرب  يف مبي مربربربربربربربربربرب ل. لألربربربربربربربربربربل فهربربربربربربربربربربت    مبلربربربربربربربربربربامب   مب لوربربربربربربربربربرب طأل  يف  لألربربربربربربربربربربو مبل ألربربربربربربربربربرب أ     ربربربربربربربربربربو   مبلس علمألربربربربربربربربربرب   فط
SAS. 

المت 503 اخلطر والتأمني نظرية   3 (3  +0)  
اربربربرب مب مببةربربربربمه يعتربربربربا     ربربربرب  ل ربربربرب همب بربربربرب خو  تك  ربربربربو لل طربربربربم  مبلتربربربربذ  .  مببراربربربربر    مبلمطألهربربربربأل  مبلربربربرب  ي طأل ربربربرب  اربربربرب مب مببةربربربربمه اربربربرب  

 مبلة  لربربربربربربربرب   األربربربربربربربرب  مباخطربربربربربربربرب ه  مبلتربربربربربربربربذ     ممبلربربربربربربربربو ل مبهق مبخلطربربربربربربربربم   ألربربربربربربربرب   مبخلطربربربربربربربربم    ربربربربربربربربمق ل مبهق مبخلطربربربربربربربربم  مبخلطربربربربربربربربم  مبنرمب ربربربربربربربرب  فعميربربربربربربربرب  
 مبلة  لربربربربربربرب للتربربربربربربربذ     ألربربربربربربرب   مبيخطربربربربربربرب ه  ربربربربربربربا  مبلة  لربربربربربربرب للتربربربربربربربذ     ل مبهق مبيخطربربربربربربرب ه  مبلة  لربربربربربربرب  مببضربربربربربربرب ه    ربربربربربربربامبخطربربربربربربرب ه  للتربربربربربربربذ      األربربربربربربرب 

ةربربربربربربأل  للتربربربربربربذ      لألربربربربربربو  ةربربربربربربر  مبلتربربربربربربذ       ضربربربربربربس  ربربربربربرب  (  ألفألربربربربربرب  مب مبههتربربربربربرب     مبب ربربربربربرب    مبلة نرنألربربربربربرب  مبية مبب لأل للتربربربربربربذ   ا مبيخطربربربربربرب ه 
  فتي  ل  عض  نرمبع مبلتذ    فهريق مبلتذ    مبلتذ ألي   مباجتم  أل . بةمه  رار    مبخمى يف ا مب مب

كميت 544 (0+3)3 حتليل السالسل الزمنية والتنبؤ يف التأمني   
 مبلربربربرب مبيهفربربربرب مب  مبا ربربربرب     ربربربرب ل    تضربربربربم ي   مبلهربربربرب  ي    ربربربربا  مبلهربربربرب  ي   يألربربربرب  مبل ةربربربربوهس لألربربربربو مبلاربربربرب مب مببةربربربربمه  ربربربربو  ربربربرب   ربربربرب    تضربربربربم  ي

(AR) مببتحم ربربربربربرب      ربربربربربرب    مببترةربربربربربربط (MA)  ربربربربربرب     ربربربربربرب   مبلربربربربربرب مبيهفربربربربربرب مب  مبا ربربربربربرب     ربربربربربرب    ملألربربربربربرب          ربربربربربرب    مبلتم ألربربربربربرب  مبيةربربربربربرب 
   فط ألة هتربربربربربربربربربرب  يف مبلعملألربربربربربربربربربرب   مبلفيألربربربربربربربربربرب  يف ( ARIMAا   ربربربربربربربربربرب ل   ربربربربربربربربربرب     ربربربربربربربربربربر ل جيكيربربربربربربربربربرب    (ARMA) مببتحم ربربربربربربربربربرب    مببترةربربربربربربربربربربط

 . مبجل ا قهت     مجمأل   مبحل ةا    ةر  فمباجتم  أل    أت ألي   مبحلم ي   مبا خ ه   مبلتذ ألي   مبلع      مبلتذ ألي
المت 516 (0+3)3 التأمينات العامة   

مبهلربربربربرب    ربربربربرب  اربربربربرب ء مببةربربربربربمه اربربربربربر ل طربربربربرب و غربربربربرب   ربربربربرب    ألعربربربربرب  مبلتذ أليربربربربرب   مبلع  ربربربربرب  ا ربربربربربا مبحلألربربربربرب ق(    ربربربربرب  يف  لربربربربرب    ألفربربربربرب   ةربربربربربر  مبلتذ أليربربربربرب    
مبلع  ربربربربربربرب    مبب ربربربربربربرب    مبلة نرنألربربربربربربرب   هلربربربربربربرب ء مبلتذ أليربربربربربربرب      ربربربربربربرب     مبا تتربربربربربربرب     مبلتهربربربربربربربريق   مب مبهق  مببط ل ربربربربربربرب    فهربربربربربربربريت  .   ربربربربربربربس ق  لربربربربربربرب   لربربربربربربرب   

  مببمتلكربربربربربرب    مببهربربربربربرب، لأل  مبب نألربربربربربرب    ربربربربربرب  يف  لربربربربربرب  أت أليربربربربربرب   مببمتلكربربربربربرب   مبلت  هيربربربربربرب    مببهربربربربربرب، لأل  يشربربربربربربمو اربربربربربرب مب مببةربربربربربربمه  لألربربربربربربو  ةربربربربربربر  أت أليربربربربربرب 
مبلع  ربربربربربرب  مبلت  هيربربربربربرب    مبجلماربربربربربرب    مبلتربربربربربربذ   مبل حربربربربربربمق مبلربربربربربرب مبخل    مببممبجربربربربربربو  مبزا      طربربربربربربق أت ربربربربربرب  مبلهربربربربربربأل همب  مبلت  هيربربربربربرب .  يضربربربربربرب  ةربربربربربربا   اربربربربربرب مب 

 مباخطربربربربرب ه مببهربربربربربت ي ق يف  نربربربربربرمبع مبلتذ أليربربربربرب   مبلع  ربربربربرب  مبب تلفربربربربرب  اأت ربربربربرب  مببةربربربربربمه  لربربربربرب    ربربربربربس خربربربربربم   مبلعةربربربربرب   مبةربربربربربت  مب    مباخطربربربربرب ه مبلربربربربرب  ي طأل ربربربربرب  



مبحلميربربربربربق  مبلتربربربربربذ   مبل حربربربربربمق  أت ربربربربرب  فر ربربربربرب  مبي مربربربربرب ل   أت ربربربربرب  مبحلربربربربربرمب ي مبلع  ربربربربرب    أت ربربربربرب  مببهربربربربرب رلأل   مبب نألربربربربرب    أت ربربربربرب  مبخلأل نربربربربرب     أت ربربربربرب   
 .مبخل .( --- هم مبل ج      أت   مببممبجو  مبزا    أت   مباطتم   

المت 517 (0+3)3 أتمينات احلماية واالدخار   
 مبلشربربربربربربربم  مبلتربربربربربربربذ    لربربربربربربرب  مبحلألربربربربربربرب ق.  ربربربربربربرب ل    خربربربربربربرب  ل  ينربربربربربربربرمبع   طربربربربربربربقة  ربربربربربربرب   ف  يربربربربربربرب  مبلطربربربربربربربس   مببةربربربربربربربمه مبمبهلربربربربربربرب    ربربربربربربرب  اربربربربربربرب 

مببراربربربربربر      مبلتربربربربربذ    لربربربربرب  مبحلألربربربربرب ق    طربربربربربقكربربربربربو  ربربربربرب  لمبيخربربربربرب     خربربربربربممبومبلتع   يربربربربرب  لكربربربربربو  ربربربربرب  مبلتربربربربربذ    لربربربربرب  مبحلألربربربربرب ق     ألربربربربرب  
مبجلمربربربربرب      مبلتربربربربربذ   مبلتربربربربربذ    لربربربربرب  مبحلألربربربربرب ق       نربربربربربرمبع   عربربربربرب   مبحلألربربربربرب ء    نربربربربربرمبع مبلر طربربربربربق فشربربربربربمو مبلربربربربرب  يتطربربربربربمق هلربربربربرب  مببةربربربربربمهمبلمطألهربربربربربأل  

لمحربربربربربرب     ربربربربربرب    مببةربربربربربربمه مبلطربربربربربربس اربربربربربرب مب  يربربربربربرب    مبلتربربربربربربذ   مبجلمربربربربربرب    .   ربربربربربربس ق  لربربربربربرب   لربربربربربرب    مباجتمربربربربربرب       أت ربربربربربرب  مببع خربربربربربرب   
 تلفربربربربرب  لةربربربربت  مب  جربربربربرب مب ل مببلر طربربربربربق مبلتربربربربذ    لربربربربرب  مبحلألربربربرب ء لتألربربربرب    مبا     مبلةهربربربربط مبلت ربربربربرب هق   هربربربربط مبخلطربربربربربم  ربربربربو  ربربربربرب   هربربربرب  حل

 .مبلر أل  
اتصح 520 التأمني الصحىإدارة    3(3+0)  

لتعميربربربربربربربربرب   ط ألعربربربربربربربربرب   ل ربربربربربربربربرب ه مبلتربربربربربربربربربذ    مبلوربربربربربربربربربح   خور ربربربربربربربربربألت  يف مببيشربربربربربربربربرب   مبلوربربربربربربربربربحأل   شربربربربربربربربربكو  ربربربربربربربربرب     يف مببهتشربربربربربربربربربفأل   
مببةربربربربربربمه  مببممب ربربربربربرب  مبلوربربربربربربحأل   شربربربربربربكو خربربربربربرب     ل  ربربربربربرب ه مبلربربربربربرب  ه مبلتيفألربربربربربرب ق مبلربربربربربرب ق يةربربربربربربر   ربربربربربرب  مب  مبهيربربربربربربر  يف اربربربربربرب ء مببيشربربربربربرب  . ييربربربربربرب    

مبلع يربربربربرب   ربربربربرب  مبلةضربربربربرب ق مببع  ربربربربربمق مببتعلةربربربربرب   عس ربربربربرب   ةربربربربرب    مبخل  ربربربربرب   خربربربربربم    مبلتربربربربربذ    ربربربربرب  ج ربربربربرب    خربربربربربم    مبلتربربربربربذ    مبي هربربربربرب   
  مبخو ا ء مبلشم       ه مبلةأل  ق مبلعلأل  يف فيقألم   يف ارو مبلتحرل مبلر ين  مبلوح .

اتصح 530 (0+3)3 نظام التأمني الصحى   
مبخل  ربربربربربربرب  للتربربربربربربربذ   مبلتعربربربربربربرب  ت  خوربربربربربربرب طة مبلعةربربربربربربربر   مبحلربربربربربربرب ا   مبي ربربربربربربربممب .  ربربربربربربربس ق اربربربربربرب   مببةربربربربربربربمه للتعربربربربربربربم   لربربربربربربرب  مببفربربربربربربرب األس 

 لربربربربربرب   لربربربربربرب  يتيربربربربربرب  ل مببةربربربربربربمه مبينقمربربربربربرب   مبي ربربربربربربم مبلة نرنألربربربربربرب   مبلتشربربربربربربميعأل   ربربربربربرب   وربربربربربرب  ه  تعربربربربربرب  ق  مبلربربربربربرب  فربربربربربرب، م  لربربربربربرب  مبليقربربربربربرب   مبلوربربربربربربح  
 مبلهعر ق يف  ممبلو مبلتحرل.

تكمى 545 (0+3)3 طرق التحليل الكمى ىف التأمني   
ىف جمربربربربربرب ل هربربربربربربت     لربربربربربرب  نطربربربربربرب ق  مبةربربربربربرب  مبلربربربربربرب  ف   تعربربربربربرب  ق مببت ربربربربربربامب  مببتة  ربربربربربرب ةربربربربربرب لألا مب لوربربربربربرب طأل  يمب اربربربربربرب مب مببةربربربربربربمه يشربربربربربربمو

مبلتربربربربربذ     لألربربربربربل يشربربربربربتمو مببةربربربربربمه  لربربربربرب  مبةربربربربربت  مب  مبيةربربربربرب لألا مبالوربربربربرب طأل  مببتة  ربربربربرب  ىف  ملألربربربربرب   مبا تتربربربربرب   ىف  خطربربربربرب ه مبلتربربربربربذ   
  ووربربربربربربربربربربربرب     مبلوربربربربربربربربربربربربح     خطربربربربربربربربربربربرب ه مبلهربربربربربربربربربربربربأل همب     فةربربربربربربربربربربربرب يم  ووربربربربربربربربربربربرب   مبيخطربربربربربربربربربربربرب ه مبلهربربربربربربربربربربربرب هي    ووربربربربربربربربربربربرب   مبلتعريضربربربربربربربربربربربرب  

 مربربربربربربربربرب  يشربربربربربربربربمو مببةربربربربربربربربمه  يضربربربربربربربربرب   فيربربربربربربربرب  ل هقاربربربربربربربربأل   مبلتذ أليربربربربربربربربرب     وربربربربربربربربربة مبلتةل ربربربربربربربرب   مبلعكهربربربربربربربربأل       ربربربربربربربربة مبلتهربربربربربربربربري مبلتعريضربربربربربربربرب   
    هقاأل   ل   ق مبلتذ  .مباجتم  أل 

كميت 548 (0+3)3 تسعري أخطار التأمينات العامة   
 هربربربربربربط مبخلطربربربربربربم لةخطربربربربربرب ه مبلفم يربربربربربرب    لهربربربربربرب        تهربربربربربربعا  خطربربربربربرب ه مبلتذ أليربربربربربرب   مبلع  ربربربربربرب  ا  ربربربربربربا مبحلألربربربربربرب ق ( يتعلربربربربربربق اربربربربربرب مب مببةربربربربربربمه

  مبل ألربربربربربربربربربرب ى مب لوربربربربربربربربربرب و   ربربربربربربربربربرب ل  لةربربربربربربربربربربت  مب     مبيخطربربربربربربربربربرب ه مببم  ربربربربربربربربربرب    مبيخطربربربربربربربربربرب ه مبلشربربربربربربربربربرب  ل   لةربربربربربربربربربربت  مب  مبليمربربربربربربربربربرب    مبلتةلأل يربربربربربربربربربرب   
  ربربربربرب    مبخلطربربربربربم مبلت مألعألربربربربرب    مبلترريعربربربربرب   مبالتم لألربربربربرب  مبا  لألربربربربرب  مبلفميربربربربرب     مبل ي طألربربربربرب    يربربربربرب مبلفم  مبخلطربربربربربممبخلهربربربربرب هق   ربربربربرب        فرريعربربربربرب

    ل  مبالتف ظ مبي  و   فهعا  ملأل   ل   ق مبلتذ  .    مببتع  ق   له
 

 

 

 

 



 

 

كميت 572 االكتواري  االحصاء    3(3+0)  
 مبل ألربربربربرب أ .  ألربربربربرب لتم لايمربربربربرب    مبمبللوربربربربرب و مبا تربربربربربرمبهق لتةألربربربربربألس مب اربربربربربر مبةربربربربربت  مب  فةيألربربربربرب    مببةربربربربربمه مبمبل ربربربربربم  مبلمطألهربربربربرب   ربربربربرب  اربربربربرب 

   ف ربربربربربر  مبغربربربربرب  ق مبلربربربربرب  يتضربربربربربمي   مببةربربربربربمهراربربربربربر     مببيف مبلتربربربربربذ  .    فط ألة هتربربربربرب مبهت  ربربربربرب    مبل ةربربربربرب و  لربربربربرب   ألربربربربرب  مبحلألربربربربرب ق  فةربربربربرب يم    ربربربربربو
تةربربربربربرب يم يف  ربربربربربربر    ربربربربربرب ه ر    ربربربربربرب    مبلمبا ترمبهيربربربربربرب    فةربربربربربرب يم فرريعربربربربربرب   مبلعمربربربربربربم     مببوربربربربربربطلح   ربربربربربرب    مبل ةربربربربربرب و  لربربربربربرب   ألربربربربربرب  مبحلألربربربربربرب ق   

  يم مببعماربربربربرب  لل طربربربربربربم  مببةربربربربرب امببيفوربربربربربل   مببتوربربربربربربل (    حلألربربربربرب ق مبانهربربربربربرب   مببهربربربربربتة لأل   مب  مبحلربربربربرب ي    رمبةربربربربربر   مببت ربربربربربربامب  مبلعشربربربربربرمبطأل 
جربربربربرب مب ل  ربربربربربمق مبلتهربربربربربري  اهتربربربربرب يا (   مبجلربربربربرب مب ل مبلي  طألربربربربرب (  –امبجلربربربربرب مب ل مبب تربربربربرب هق   جربربربربرب مب ل مبحلألربربربربرب ق  ء مبللحقألربربربربرب ر ربربربربربمبل  عربربربربرب ا    

 . مبحلأل ق
كميت 599 يمشروع حبث    3(3+0)  
 شربربربربربربم ع  ل حربربربربربربل  لمربربربربربرب   فق ربربربربربربم  ألربربربربربرب   ربربربربربرب ههتس مبلعلمألربربربربربرب   مبلتةيألربربربربربرب   مبلربربربربربرب  مب تهربربربربربرب را  خربربربربربربسل   إبجربربربربربربممبو يةر ربربربربربربر مبلطربربربربربربس  

مببراربربربربربربر      لربربربربربرب ل طربربربربربرب و  م ربربربربربرب  للطربربربربربربس  لل حربربربربربربل يف       همبةربربربربربربت س بةربربربربربربمهمب  مبلربربربربربرباأ    حلربربربربربربو  شربربربربربربكل  فط ألةألربربربربربرب  يف مبلتربربربربربربذ  
مبل حربربربربربل  لربربربربربرب  مب    عتفكربربربربربا يف  شربربربربربربم مبل  لربربربربربرب مبلربربربربرباأ   يربربربربربربتس فشربربربربرب أل  مبلطربربربربربربس   ربربربربرب    مبيربربربربربرب  لألربربربربربل    ربربربربربربي س  مببتعلةربربربربرب   مببع  ربربربربربمق
   . ل  مبلط لا   ي  مبختأل هء بشم ع مبل حل خممب  مب ضر األ   مبلت هيل يترىل 

 
 
 

 


