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   المســــــــــــــتوى الثانى    المســــــــــــــتوى األول  

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر اسم المقرر المتطلب المتطلب سم المقررا رقم المقرر

   مبادئ إدارة األعمال 2-54012201   (1القرآن الكريم) 605101-2

 اللغة اإلنجليزية 2-701101 (2لغة إنجليزية ) 4-705102   (1الثقافة اإلسالمية) 601101-2

 أصول االقتصاد اإلسالمى 2-63011101 مبادئ االقتصاد الجزئى 2-63011102   زيةاللغة اإلنجلي 701101-2

   مبادئ المحاسبة المالية 2-106163   اللغة العربية 501101-2

   (1أساسيات الرياضيات للتأمين) 2-63041102   أصول الفقه 101131-2

   وصفى لالقتصادييناإلحصاء ال 2-63041103   أصول االقتصاد اإلسالمى 63011101-2

 مبادئ الخطر والتأمين 2-63041101 التأمين التكافلى 2-63041106   مبادئ التمويل 63031101-2

       اإلسالميةالنقود و المصارف  فيمقدمة  63021101-2

       مبادئ الخطر والتأمين 63041101-2

   الرابع المســــــــــــــتوى     المســــــــــــــتوى الثالث 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (1الثقافة اإلسالمية) 2-601101 (2الثقافة اإلسالمية) 2-601201 (1القرآن الكريم) 2-605101 (2القرآن الكريم) 605201-2

 أصول الفقه 2-101131 فقه التأمين 2-1012244   السيرة النبوية 102101-2

 مبادئ االقتصاد الجزئى 2-63011102 منهج البحث العلمي 2-63012501   (1)مالية معاصرةمعامالت  63011301-2

 والمصارف اإلسالميةالنقود  في مقدمة 2-63021101 النظام النقدي والمصرفى السعودى 2-63021102 التأمين التكافلى 2-63041106 تأمين الحماية واالدخار 63042201-2

 التأمين التكافلى 2-63041106 التأمينات االجتماعية ونظم التقاعد 3-63042304 مبادئ الخطر والتأمين 2-63041101 تأمينات النقل 63042301-2

 تأمين الحماية واالدخار 2-63042201 التأمين الصحي 2-63042202 مبادئ الخطر والتأمين 2-63041101 والطاقةالتأمين الهندسي  63042302-2

 تأمينات النقل 2-63042301 تأمين الممتلكات والمسئولية 3-63042303 اإلحصاء الوصفى لالقتصاديين 2-63041103 اإلحصاء االستداللى لالقتصاديين 63042104-2

 والطاقةالتأمين الهندسي  2-63042302 التأمين العقارى 2-63042304 (1أساسيات الرياضيات للتأمين) 2-63041102 (2أساسيات الرياضيات للتأمين) 63042105-3

   المســــــــــــــتوى السادس    المســــــــــــــتوى الخامس 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (2الثقافة اإلسالمية) 2-601201 (3الثقافة اإلسالمية) 3-601301 (2القرآن الكريم) 2-605201 (3القرآن الكريم) 605301-2

 مبادئ إدارة األعمال 2-54012201 قواعد السلوك المهنى 2-63024405 منهج البحث العلمي 2-63012501 كتابة التقارير والمراسالت 63023404-1

 إدارة مالية 2-63032301 المالىالتحليل  2-63033305   (1المواريث) 103361-2

 تأمين الحماية واالدخار 2-63042201 إحصاء اكتوارى 3-63043205 مبادئ المحاسبة المالية 2-106163 إدارة مالية 63032301-2

 ة في التأمينموضوعات بحثي 2-63043902 تدريب عملى 4-63043901 منهج البحث العلمي 2-63012501 موضوعات بحثية في التأمين 63043902-2

 إدارة المخاطر وتطبيقاتها 3-63043402 (1قراءات تأمينية باللغة االنجليزية) 2-63043506 مبادئ االقتصاد الجزئى 2-63011102 اقتصاديات التأمين 63043401-2

     (2أساسيات الرياضيات للتأمين) 3-63042105 (1رياضيات اكتوارى) 63043305-3

     اإلحصاء االستداللى لالقتصاديين 2-63042104 اطر وتطبيقاتهاإدارة المخ 63043402-3



   المســــــــــــــتوى الثامن    المســــــــــــــتوى السابع 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (3الثقافة اإلسالمية) 3-601301 (4الثقافة اإلسالمية) 2-601401 (3القرآن الكريم) 2-605301 (4القرآن الكريم) 605401-2

 مبادئ المحاسبة المالية 2-106163 محاسبة التأمين 2-63044407 مبادئ إدارة األعمال 2-54012201 إدارة هيئات التأمين 63044404-2

 الفنية عمليات التأمين 3-63044502 حوكمة شركات التأمين 2-63044406 االستداللى لالقتصادييناإلحصاء  2-63042104 الفنية عمليات التأمين 63044502-3

 تأمين الممتلكات والمسئولية 3-63042303 إعادة التأمين 3-63044501 إحصاء اكتوارى 3-63043205 (2رياضيات اكتوارى) 63044203-3

الجداول  االكتوارية باستخدامالحسابات  3-63044503 (2ساسيات الرياضيات للتأمين)أ 3-63042105 تطبيقات الحاسب فى التأمين 63044506-3  إحصاء اكتوارى 3-63043205 اإلليكترونية

 (1قراءات تأمينية باللغة االنجليزية) 2-63043506 (2قراءات تأمينية باللغة االنجليزية) 2-63044505  مقرر يحدده الطالب من جدول االختيارى 

   ر يحدده الطالب من جدول االختيارىمقر     
 

   جــــــــــــدول االختيارى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (1)مالية معاصرةمعامالت  2-63011301 (2)مالية معاصرةمعامالت  63012302-2

 التحليل المالى 2-63033305 الهندسة المالية 63034501-2

 مبادئ إدارة األعمال 2-54012201 (1ادة األعمال)ري 69021101-2

 مبادئ التمويل 2-63031101 قواعد التمويل في االقتصاد اإلسالمى 63032103-2

 مبادئ إدارة األعمال 2-54012201 (1االبتكار) 69011101-2

 


