
 م2017يونيو هـ، الموافق 1438رمضان ،نموذج توصيف البرنامج

 

 

 
 

 كاديميالمركزالوطني للتقويم واالعتماد األ
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 
 

 

 

 
 توصيف

 

 

 االكتوارية والمالية رياضياتالبرنامج بكالوريوس العلوم في 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 1  م2017يونيو هـ، الموافق 1438رمضان ،نموذج التقرير السنوي للبرنامج

 

 توصيف البرنامج

لالطالع على اإلرشادات الخاصة بطريقة تعبئة هذا النموذج يمكن الرجوع للفصل الثاني من الجزء الثاني من دليل 

 .االكاديمي ضمان الجودة واالعتماد

 15/9/2018التاريخ:   جامعة الملك سعود:  المؤسسة التعليمية

 كلية العلوم/قسم الرياضيات:الكلية / القسم
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 :ومقراتها التي تقدم البرنامجقائمة الفروع 

 ع الرئيسي بمقر الجامعة بالدرعية للطالب والطالباتالفر:1الفرع رقم 

 :2الفرع رقم 
 :3الفرع رقم 

 

  

 عنه: البرنامج ومعلومات عامةب أ. تعريف

 ك/ ري  االكتوارية والمالية بكالوريوس العلوم في الرياضيات :اسم و رمز البرنامج .1

 ساعة معتمدة  144  :الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامجإجمالي عدد  .2

 االكتوارية والمالية بكالوريوس العلوم في الرياضيات:الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج .3

في أوالهندسة اإلنشائية  ،المسارات الرئيسة أوالتخصصات التي يشملها البرنامج )مثال: النقل .4

 :في برنامج علم النفس( يفس المدرسنالأوعلم  ،علم النفس اإلرشاديبرنامج الهندسة المدنية؛ 

 ال يوجد
 

 :التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ )إن وجدت( نقاط التخرج .5

 درجة البكالوريوس(يقدّم أصالً لمنح )مثال: درجة الدبلوم في برنامج 

 ال يوجد

 :التي يتم تأهيل الطالب لهاالمرخصة المهن أو الوظائف  .6
ج)إذا كانت هناك  ، فيمكن إدراج المهن أو درجة متوسطة مبكرة من البرنامج،مثال: درجة الدبلوم نقاط تخرُّ

 (تخرجوالوظائف التي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة

 

 محلل اكتواري

 محلل مالي

 مشرف تأمين

 

 :التاليةالجهات باستطاعة خريج البرنامج العمل في 

شركات التأمين، والبنوك، ومؤسسات االستثمار، وشركات التأمين  القطاع الخاص: •

جمعية خبراء التأمين االقليمية والدولية للمتحصلين على شهادة علمية عالمية من 

(Socitey of Actuaries (SOA)والجمعية االكتوارية للحوادثCasualties 

Acturial Society (CAS) 

 : ميالقطاع العمو •

 مؤسسة النقد العربي السعودي )اإلدارة العامة للمراقبة، البنوك، إدارة التفتيش البنكي، 

اإلدارة العامة لألبحاث االقتصادية واالحصائية(، وزارة المالية، وزارة االقتصاد والتخطيط، 

 وزارة التجارة واالستثمار، مصلحة معاشات التقاعد، مؤسسة التأمينات االجتماعية.

 

الطلبة المتميزون يُعيّنون معيدين من أجل اإلبتعاث إلى الخارج إلكمال دراساتهم العليا، ثم  •

 يُعيّنون ضمن الهيئات التدريسية في الجامعات السعودية والمعاهد العالمية المماثلة.

 

  . )أ( برنامج جديد7
 

  تقديمهبدء المتوقع لتاريخ ال 
 

     

 ✓ )ب( برنامج مستمر
 

 1439H(2018G)أحدث مراجعة  )سنة( تاريخ 
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 للبرنامج

 
 :وتاريخ كل منهاللبرنامج، أو اعتمادات قائمة الجهات التي نفذت مراجعات

 ال ينطبق
 .والجودةر تم تحديد جدول زمني الستكمال ملفات االعتماد األكاديمي بالتعاون مع وكالة الكلية للتطوي*

 

 )إن وجدت(:في القسم النسائي البرنامج  رئيسة أو منسقةسم ارئيس أومنسق البرنامج، واسم -8
 

 بندر المطيريرئيس القسم: د. 

 سارة الزيد د. :وكيلة القسم
 

 تاريخ الموافقة على البرنامج من الجهة صاحبة الصالحية )وزارة التعليم(. -9

 التاريخ جهةالموافقة مقرال
 مجلس جامعة الملك سعود المقر الرئيس1فرع رقم 

3/6/33قرار رقم   

هـ 3/6/1433  

   2فرع رقم 

   3فرع رقم 

   4فرع رقم 
 

 

 :بيئة عمل البرنامج -ب

 سيس البرنامج:أسبب توّضح . 1 .1

األسباب االقتصادية أواالجتماعية أوالثقافية، والتطورات التقنية، أو تطورات اذكر بإيجاز أ. 

 السياسة الوطنية، أو أي أسباب أخرى:
 الرياضياتاستجابة لحاجة سوق العمل الجديدة لمختصين مؤهلين تأهيال عاليا في مجال  •

 االكتوارية والمالية.

 مواكبة التوجهات االستراتيجية العالمية في تخصص الرياضيات االكتوارية والمالية. •

 .والمالية بالرياضيات االكتواريةتلبية االحتياجات التنموية للملكة في المجاالت ذات الصلة  •

 

 وغايات المؤسسة التعليمية:رسالة بعالقة البرنامج وضح ب. 
والمالية هو من البرامج المصنفة "متعدد  االكتواريةبرنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات 

التخصصات"، ثري ومتنوع من حيث المحتوى ويشمل مقررات تدرس من خمسة أقسام أكاديمية 

في العلوم االكتوارية والمالية تضمن بالجامعة وذلك من أجل توفير المفاهيم األساسية والمهارات 

الخريجين قادرة على تلبية االحتياجات كفاءة عالية وقدرة تنافسية في سوق العمل لنوعية من 

التنموية للملكة في المجاالت ذات الصلة بالرياضيات االكتوارية والمالية. وهذا يأكد على أن 

 .جامعة الملك سعودالتوجهات االستراتيجية لمواكب لألهداف والبرنامج 
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 التعليمية والكلية والقسم:. عالقة البرنامج )إن وجدت( ببقية البرامج التي تقدمها المؤسسة 2 .2

 ال   نعم  ✓ في برامج أخرى ؟  مطلوبة من الطلبةهل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية أ. 

، ما الذي تم اتخاذه من إجراءات للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب بنعمإذا كانت اإلجابة 

 البرامج األخرى؟

 نهاية كل فصل دراسي المقررفيتحليل استبانات تقويم 

 التواصل مع المشرفين على البرامج المستفيدة من تلك المقررات

 

 

 ال   نعم  ✓ البرنامج طالبه تسجيل مقررات دراسية من أقسام أخرى؟ لزمب . هل ي

، ما الذي تم اتخاذه من إجراءات للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب بنعمإذا كانت اإلجابة 

 هذا البرنامج؟

 في نهاية كل فصل دراسيتحليل استبانات تقويم المقرر -

 التي تقدم تلك المقررات مشرفين على البرامجالالتواصل مع  -

 تحليل استبيانات جهات التوظيف والتدريب الميداني -
 

 
 

 معينة؟  سماتأو احتياجات. هل لدى الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أي 3
)مثال: طالب فترة مسائية، أو طالب لديهم إعاقات جسدية، أو صعوبات أكاديمية، أو مهارات تقنية أو لغوية 

 محدودة( 

نعم
 

ال
 

 

 

التي يقدمها البرنامج للطالب المتقدمين ممن لديهم  نشطةالبرامج أواإلجراءات أو األما  -4

 ؟أو سمات معينةاحتياجات
 ال ينطبق
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 رسالة وغايات وأهداف البرنامج:-ج

 رسالة البرنامج:  .1

والماليووة موون خووالل برنووامج متعوودد  توووفير المفوواهيم األساسووية والمهووارات فووي العلوووم االكتواريووة

التخصصات، ثوري ومتنووع وذلوك مون اجول ضومان  كفواءة عاليوة وقودرة تنافسوية فوي سووق العمول 

لنوعية من الخريجين قادرة على تلبية االحتياجات التنمويوة للملكوة فوي جميوع المجوالت ذات الصولة 

 بالرياضيات االكتوارية والمالية.

 

 :(بعيدة المدى، ويمكن الوصول لدرجات منها وليس كلهااألهداف ) البرنامج غايات .2

 تأهيل الخريجين للحصول على وظائف في قطاعات التأمين والمالية. -

 SOA/CASالعالميتين   تهيئة الخريجين الختبارات مهنية عالمية للجمعيتين -

تزويد الخريجين ذوي الميول األكاديمية بدرجة من العمق الرياضي تؤهلهم لاللتحاق  -

 ببرامج الدراسات العليا والبحث في مجاالت الرياضيات االكتوارية والمالية.

، واذكر (إجراءات ملموسة ومحددة،وقابلة للقياس، ويمكن تحقيقها كاملة) أهداف البرنامج الرئيسة .3

وحدد االستراتيجيات  ، للقياسالقابلة ،ومؤشرات األداء الخاصةبه لكل هدف يمكن قياسه

 األهداف.تلك تحقيق تطبيقها لالرئيسة التي يتم 

 االستراتيجيات الرئيسة مؤشرات األداء القابلة للقياس الرئيسة للبرنامجاألهداف 

عالية قادرة تخريج كفاءات 

 على المنافسة في سوق العمل

هيئة  نسبة الطالب إلى اعضاء ▪

 التدريبس

نسبة أعضاء هيئة التدريس  ▪

 الحاصلين على شهادة الدكتوراه

نسبة رضا الخريجين عن  ▪

 مخرجات التعلم في البرنامج.

 حصلوانسبة الخريجين الذين  ▪

أشهر من  6على وظيفة بعد 

 التخرج.

 حصلوانسبة الخريجين الذين  ▪

 على وظيفة بعد عام من التخرج.

من خالل اعتماد خطة  ▪

تضاهي تلك دراسية 

المعتمدة في جامعات عالمية 

 مرموقة.

استقطاب هيئة تدريسية  ▪

 مميزة.

 توفير مصادر تعلم حديثة. ▪

 توفير بنية تحتية مالئمة. ▪

توفير أنشطة ال صفية  ▪

 مناسبة.

تعزيز مهارات الخريجين في 

التفكير اإلبداعي والقدرة 

على اتخاذ القرارات وحل 

 المشكالت

ريس نسبة رضا اعضاء هيئة التد ▪

 عن مخرجات التعلم في البرنامج. 

نسبة رضا جهات التوظيف عن  ▪

 قدرات خريجي البرنامج.

تطوير المهارات الحاسوبية 

ومهارات التواصل لدى 

 الخريجين

 نسبة رضا جهات التوظيف ▪

عن قدرات خريجي  والتدريب

 البرنامج.

تأهيل الخريجين للدراسات 

 العليا.

نسبة الخريجين اللذين التحقوا  ▪

ببرامج للدراسات العليا داخليا 

 أوخارجيا.

تنمية قدرات الخريجين على 

التعلم الذاتي المستمر والعمل 

بكفاءة ضمن ظروف العمل 

نسبة رضا جهات التوظيف عن  ▪

 قدرات خريجي البرنامج.

نسبة رضا الخريجين عن  ▪

 مخرجات التعلم في البرنامج.
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 هيكل وتنظيم البرنامج:.د

 البرنامج:توصيف -1

ضع قائمة بالمقررات اإلجبارية واالختيارية التي يتم تقديمها كل فصل دراسي من بداية السنة 

ة أدناه)ينبغي وضع جدول مستقل يالتحضيرية إلى نهاية البرنامج باستخدام جدول الخطة الدراس

 قدم خطة دراسية مختلفة(.لكل فرع ي

 

واالختيارية، وعدد الساعات اإلجبارية المقررات الدراسية يتضمن  ،على انللبرنامج إرفاق دليل إرشاديينبغي 

المقررات الدراسية التي  توصيفلوموجز ، والمؤسسة التعليمية والكلية مالمعتمدة المطلوب إتمامها، ومتطلبات القس

 .  في البرنامج يتمتقديمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المختلفة

المتميزين جذب الطلبة 

 للبرنامج

معدالت الطالب التراكمية في  ▪

السنة األولى المشتركة وتقديراتهم 

 101ريض و 101في المقرر 

 احص.

نسبة طلبة البرنامج اللذين تم  ▪

استقطابهم من خالل برنامج 

 الطلبة المتميزين.

 مناسبةمالية تقديم حوافز  ▪
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 جدول الخطة الدراسية

 
 

 المستوى

 

 اسمالمقرر رمزالمقرر
المتطلبات 

 *السابقة

 الساعات

 المعتمدة

 متطلبنوع ال

 (كليةأوقسمأو جامعة)
 أواختياري إجباري

)السنة 

األولى 

(  المشتركة

المستوى 

 األول

انجل   100  إجباري متطلب جامعة 6 - لغة انجليزية 

 إجباري متطلب جامعة 3 - حساب التفاضل ريض 101

 إجباري متطلب جامعة 1 - ريادة األعمال ريد 101

 إجباري متطلب جامعة 4 - كيمياء عامة كيم 101

 إجباري متطلب جامعة 2  مهارات كتابية عرب 100

)السنة 

األولى 

 (المشتركة

المستوى 

 الثاني

 

 إجباري متطلب جامعة 6 - لغة انجليزية تخصصية انجل 110

 إجباري متطلب جامعة 3 - مهارات جامعية نهج 101

 إجباري متطلب جامعة 3 - مهارات الحاسب تقن 101

 إجباري متطلب جامعة 3 - ُمقدمة في اإلحصاء حصإ 101

 1 - اللياقة والثقافة الصحية فجب 101
 إجباري متطلب جامعة

 

 ساعة  32العدد الجملي للساعات المعتمدة للسنة األولى المشتركة: 

 

 

 

 

المستوى 

 الثالث

 إجباري متطلب قسم 4 احص 101   طرق إحصائية احص 105

 إجباري متطلب قسم 3 - المنطق الرياضي ريض 132

ريض 101 حساب التكامل ريض 106  إجباري متطلب قسم 3 

 قصد 101
مبادىء االقتصاد 

 الجزئي

 
3 

 إجباري متطلب قسم

 حسب 201
مبادئ المحاسبة 

 والتقرير المالي
 إجباري قسممتطلب  3 

 
من مقرر اختياري 

 متطلبات الجامعة
 اختياري متطلب جامعة 2 

 ساعة 18العدد الجملي للساعات المعتمدة للمستوى الثالث : 

  

 

 

المستوى 

 الرابع

 إجباري متطلب قسم 3 قصد 101 مبادىء االقتصاد الكلي قصد 102

 إجباري متطلب قسم 3 حسب 201 مبادىء مالية مال 200

 عال 115
ُمقدمة في البرمجة بلغة 

C++ 
 4 تقن 101

 إجباري متطلب قسم

 ريض 206

حساب التفاضل 

والتكامل متعدد 

 المتغيرات

 4 ريض 106

 إجباري متطلب قسم

 حتمال اكتواريا احص 216
 ريض 206

 )متزامن(
4 

 إجباري متطلب قسم

 
مقرر اختياري من 

 متطلبات الجامعة
 اختياري متطلب جامعة 2 

 ساعة 20العدد الجملي للساعات المعتمدة للمستوى الرابع : 
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المستوى 

 الخامس

 ريك 262
مالية الشركات 

 االكتوارية
 3 ريض 206

 إجباري متطلب قسم

 ريض 240

 

 الجبر الخطيمقدمة في 

 
 4 ريض 132

 إجباري متطلب قسم

 ريض 280
مقدمة في التحليل 

 الحقيقي
 4 ريض 206

 إجباري متطلب قسم

 إجباري متطلب قسم 3 عال 115 حزم احصائية احص 328

 اختياري متطلب جامعة 4 ريض 106 الرياضيات المالية ريك 371

 ساعة 18العدد الجملي للساعات المعتمدة للمستوى الخامس : 

 

المستوى 

 السادس

 إجباري متطلب قسم 3 احص 328 تحليل انحدار احص 332

 العمليات العشوائية ريض 380
 ريض 280

 احص 216
4 

 إجباري متطلب قسم

 ريك 372
نماذج الرياضيات 

 (1االكتوارية )
 4 ريك 371

 إجباري متطلب قسم

 إجباري متطلب قسم 3 ريك 371 المشتقات المالية ريك 471

 اختياري متطلب قسم 3 - مقرر اختياري* 

ساعة 17العدد الجملي للساعات المعتمدة للمستوىالسادس :   

المستوى 

 السابع

 إجباري متطلب قسم 3 احص 332 ؤسالسل زمنية وتنب احص 336

 ريك 472
نماذج الرياضيات 

 (2االكتوارية )
 3 ريك 372

 إجباري متطلب قسم

 إجباري متطلب قسم 4 ريك 471 نماذج االقتصاد المالي ريك 473

 نظرية المخاطرة ريك 474
 ريض 380

 ريك 372
3 

 إجباري متطلب قسم

 اختياري  3  مقرر اختياري* 

 
مقرر اختياري من 

 متطلبات الجامعة
 اختياري متطلب جامعة 2 

 ساعة18العدد الجملي للساعات المعتمدة للمستوى السابع : 

المستوى 

 الثامن

 

 إجباري متطلب قسم 4 ريض 380 النمذجة والمحاكاة بحث 441 

 ريك 475
نظرية المصداقية 

 وتزويعات الخسارة
 4 ريك 474

 إجباري متطلب قسم

 ريك 483
معمل الراضيات 

 االكتوارية

 123إكمال 

 ساعة معتمدة
1 

 إجباري متطلب قسم

 ريك 484
معمل الرياضيات 

 االكتوارية

 123إكمال 

 ساعة معتمدة
 قسممتطلب  1

 اختياري

 اختياري  3  مقرر اختياري* 

 
مقرر اختياري من 

 متطلبات الجامعة
 جامعة متطلب 2 

 اختياري

ساعة 15العدد الجملي للساعات المعتمدة للمستوى الثامن :   

 

المستوى 

 التاسع

 

 تدريب ميداني ريك 498
 138إكمال 

 ساعة معتمدة 
 متطلب قسم 6

 

 إجباري

 

ساعة 414العدد الجملي للساعات المعتمدة:   

 
 
 
 

 مجموع عدد الساعات اإلختيارية للبرنامج )9 ساعات معتمدة(
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الزمالة أو البرنامج  برنامجمثال: مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة )إن وجدت( ) -2

 (:التعاوني أو الخبرة العملية
 :البرنامجالتي يتطلبها أو برنامج الزمالة التدريب أوالعيادي، التطبيق أو ،العملي مكونالموجز ب

 توصيف الخبرة الميدانية( يجب مراعاة ما ورد في)مالحظة: 

ريك في مؤسسة تأمينية أو المالية من القطاعين العام  498يتم التدريب الميداني ضمن المقرر 

يعين تحت إشراف مشترك بين مشرف أكاديمي فصل دراسي كامل وبتفرغ كلي والخاص لمدة 

 .من القسم  ومشرف ميداني تعينه المؤسسة

 :التالي يهدف التدريب الميداني إلىو

الطالب الكتساب المهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل إتاحة الفرصة أمام  ▪

 الفعلية من خالل التدريب قبل التخرج.

تدريب الطالب على المهام الوظيفية في سوق العمل من خالل اإللمام بأدوات وآليات العمل  ▪

 بأنواعه.

ل لمستوى الئق من تدريب الطالب على احترام أنظمة العمل والتقيد بجميع إجراءاته للوصو ▪

 تحمل المسؤوليات وتعزيز الثقة بالنفس.

رفع مستوى مهارات الطالب المتعلقة باالتصال بأنواعه )الشفهي ، الكتابي ، االتصال غير  ▪

 اللفظي( للوصول إلى التعامل مع بيئة العمل بمستوى عاٍل من الواقعية والمهنية.

 .تدريب وتمكين الطالب من كتابة وصياغة التقارير ▪

طريقة مراحل التدريب، ويوجد مرفق مع البرنامج خطة التدريب وتشمل وصف التدريب وأهدافه، 

 كتابة التقرير النهائي وآليات التقييم. 

 

 :توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانيةأ.  .أ
  .ب

 في التالي:تطوير المهارات المهنية واكتساب الخبرة العملية يتم خالل التدريب الميداني 

 تسعير التأمين  -

 تحليل ودراسة البيانات -

 دراسة مخاطر التأمين -

 االستثمار وإدارة المحافظ -

 إدارة مخاطر االستثمار -

 

 :دراسي(المستوىالسنة أو الذ الخبرة الميدانية؟ )فّ ن  في أي مرحلة أو مراحل البرنامج تُ ب.  .ت
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 المستوى التاسع –السنة الخامسة 

 

كامل  ، أو دوامأسابيع 4طوالأيام أسبوعياً  3ثال: ة، وجدولتها )مالميدانيخصص للخبرة الوقت المج. 

 .(..وهكذا.، في فصل دراسي واحد

 

طيلة الفصل الدراسي التاسع وبتفرغ كامل ساعة  300الحد األدنى لعدد ساعات التدريب الميداني 

  النحو: موزعة على

 ساعة 300=  ساعات 5أيام *  5أسبوع *  12

 

 :)إن وجدت( المعتمدةد. عدد الساعات 

 ساعات 6
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 متطلبات المشروع أو البحث )إن وجدت(: -3
موجز بمتطلبات مشروع أو بحث في البرنامج )خالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن 

 :ينبغي إرفاق نسخة من متطلبات المشروع(و ،يةدراساتالمقرربعضال

 :للمشروع أو البحثف موجز يتوصأ. 

  ال ينطبق

 :من المشروع أو البحث المستهدفةب. أهم مخرجات التعلم 
 ال ينطبق

 

 ( مستوىالالسنة وج. في أي مرحلة أومراحل البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو البحث؟ )

 ال ينطبق

 )إن وجدت(: د. عدد الساعات المعتمدة

 ال ينطبق

 :أوالبحث المشروعكمال إل آلليات تقديم اإلرشاد والدعم للطالبموجز   هـ. توصيف  

  ال ينطبق

 :(اإلنجاز عاييرمبما في ذلك آلية التحقق من )المشروع أو البحث يم وتقوطرق إلجراءات  و. توصيف  

  ال ينطبق 
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 :تدريسها واستراتيجياتتقييمها  وطرقالبرنامج التعلم في  مخرجات -4
عضها بوتتسق مع بعضها. وهي ترتبط ب رق التقييم، واستراتيجيات التدريس؛وط ،تتواءم مخرجات التعلم

 كوحدة واحدة متناسقة،  وتعكس اتفاقاً بين تعلم الطلبة وعملية التدريس.

على  ينبغيو؛)وهي موضحة في الجدول أدناه( لتعلمللمؤهالت خمسة مجاالت لطار الوطني يتضمن اإل

ً في المجاالت األربعة األولى، وقد تتطلب بعض البرامج أيض التعلممخرجاتالبرامج تغطية   -المجال النفس ا

 حركي.

من  األيمنالخمس في اإلطار الوطني للمؤهالت، ولكل منها رقم على الجانب  ، مجاالت التعلمفي الجدول أدناه

 الجدول.

 :ويمكنتعبئتهوفقاًلالتي

 للقياس في الخانة المخصصة لكل مجال. المناسبة القابلةالبرنامج اكتب مخرجات تعلم  أوالً:

 .المستهدفةات التدريس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم ياكتب استراتيج ثانياً:

مها، وينبغي أن تكون مخرجات التعلم التقييم اكتب طرق  ثالثاً: المناسبة التي تقيس بدقة مخرجات التعلم وتقّوِّ

 اسقة وتعمل معاً كعملية تعليم وتعلم متكاملة.نتقييمها متواستراتيجيات تدريسها وطرق 

 مصفوفة مخرجات التعلم وطرق القياس واستراتيجيات التدريس
 تقويمطرق ال استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم وفقاً لمجاالت التعلم في اإلطار الوطني 

 المعرفة 1

 :على قادر يكون الطالبيتوقع أن عند االنتهاء من البرنامج 

األساسية للرياضيات استرجاع تعريف المفاهيم  1-1

 االكتوارية 

 * استخدام المحاضرات:

البناء على ما عند الطلبة  -

 من معارف سابقة

تقديم المفاهيم الجديدة  -

 بطريقة منظمة

استخدام العصف الذهني  -

من خالل طرح األسئلة 

 اثناء المحاضرة

* تعيين مسائل تتدرج في 

صعوبتها للتمرين أثناء حصص 

 التمارين

 

اثناء طرح األسئلة 

 المحاضرة

 اختبارات قصيرة

 واجبات منزلية

 اختبارات تحريرية شهرية

 وختبار نهائي

استرجاع تعريف المفاهيم األساسية للرياضيات  1-2

 المالية
 اذج التأمين واألسواق الماليةنم 1-3
 وصف مخاطر التأمين واالستثمار 1-4
  

 المعرفية المهارات 2

 :علىقادريكون الطالب  يتوقع أن عند االنتهاء من البرنامج

نمذجة مسائل تأمينية ومالية باستخدام طرائق  2-1

  رياضية وإحصائية

 

يطلب من الطلبة في المقررات -

إعداد نماذج الرياضيات 

 االكتوارية والمالية

اعطاء الطلبة العديد من -

األمثلة التي تتدرج في 

 صعوبتها

اعطاء الطلبة واجبات منزلية -

بغرض توسيع بعض المفاهيم 

 النظرية في المقرر

في السنة الألخيرة من -

البرنامج يطلب من الطلبة تقديم 

تقارير دورية وتقرير نهائي 

حول تدريبهم الميداني طيلة 

 

طرح األسئلة اثناء 

 المحاضرة

 اختبارات قصيرة

 اختبارات تحريرية شهرية

 وختبار نهائي

 

 دراسة وتحليل البيانات  2-2
وضع استراتيجايات لالستثمار والتأمين  وإدارة  2-3

 المخاطر
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 الفصل التاسع.

 

 

 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 عند االنتهاء من البرنامج يتوقع أن يكون الطالب قادر على:

واجبات من خالل تقديم  - التعلم والعمل بشكل مستقل 3-1

 جماعية

تشجيع الطلبة على  -

المناقشة أثناء 

 .المحاضرات

حث الطلبة على  -

المشاركة في لجان الكلية 

 والقسم 

حث الطلبة على  -

المشاركة في نشاطات 

 .الكلية والجامعة

التدريب الميداني في  -

المؤسسات التأمينية 

 والمالية.

متابعة وتقييم  -

 .الواجبات المنزلية

التقارير الدورية  -

 للتدريب الميداني

 العمل بفاعلية ضمن فريق 3-2
 االلتزام بالموعيد وإدارة الوقت بشكل مناسب 

 واحترام اللوائح
 التحلي بالجوانب األخالقية واحترام الرأي اآلخر 

 مهارات التواصل والمهارات التقنية والمهارات العددية 4

 االنتهاء من البرنامج يتوقع أن يكون الطالب قادر على: عند

 من خالل : تقديم نماذج الرياضيات االكتوارية والمالية 4-1

تشجيع الطالب على  -

المشاركة الشفهية في 

 المحاضرات والمعامل.

تشجيع الطالب على  -

اجتياز اختبارات مهنية 

 عالمية

 التدريب الميداني  -

 

 تقييم ما يقوم به -

 .الطلبة من اعمال

مناقشة التقارير  -

الدورية والتقرير 

النهائي للتدريب 

 الميداني

التي  رياضيةالحصائية واالبرمجيات الاستخدام  4-2

 لتحليل البيانات يدرسها
 البحث عن الطرائق الجديدة  4-3
  

 حركية-المهارات النفس 5

 ال ينطبق

5-1    

5-2  
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 متطلبات القبول بالبرنامج: -5

 
 كمتطلبٍ  الزمةٍ  أو خبرةٍ  لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج، بما في ذلك أي مقرراتٍ  ةً توصيفي أرفق دليالً أو نشرةً 

 سابق.

 شروط القبول وتفاصيل الخطة الدراسية ومتطلبات البرنامج محددة ضمن دليل القسم )المرفق(

 وتتضمن:

 شروط القبول بالكلية -

 شروط القبول بالقسم -

 
 

 :متطلبات الحضور وإتمام البرنامج-6
 : التالية متطلباتةًتتضمن التوصيفي أرفق دليالً أو نشرةً 

 .الحضورأ.  .أ
 .إلى الذي يليهأكاديمي االنتقال من عامٍ ب.  .ب

 أو متطلبات التخرج.إتمام البرنامج ج. متطلبات  .ج
 ضمن الخطة الدراسية ودليل القسم ومعروضة على موقع القسم:هذه المتطلبات موجودة 

الطالب بشكل كامل لكل مقرر دراسي، مع السماح بنسبة غياب ال  يتطلب البرنامج حضور

 بعذر مقبول. %25تتجاوز 

المقررات الدراسية لتلك السنة في فصلين  بنجاح يعتبر الطالب ناجح في السنة الدراسية اذا أتم

 .دراسيين

 تسعة ساعة معتمدة  في 144يكمل الطالب البرنامج بنجاح اذا أكمل بنجاح متطلبات البرنامج ) 

 فصول دراسية على األقل(.
 

 
 

 

 :عاييرالمتعلم الطالب والتأكد من تحقق لتقييم وائح التنظيمية لهـ. ال
من  عينةٍ معايير اإلنجاز )مثال: فحص الطالب لق يتحقمن تأكد لات المتبعة لجراءما اإل

)قد  أخرى( في مؤسسةٍ  عضو هيئة تدريسمن قِّب لِّ  مستقلٍ  أوتقويمٍ  ،االختبارات أوالواجبات

 ات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية(.جراءتختلف اإل
 للتحقق من ذلك يستخدم

 :طرق تقييم المباشرة( 1)

 اختبارات تحريرية -

 واجبات منزلية -

 اختبارات شفوية قصيرة  -

 التخرج للتدريب ميدانيمشروع  -

 ( طرق تقييم غير مباشرة:2)

 استبانة طلبة السنة األخيرة -

 استبانة الموظفين من الخريجين السابقين-

 استبانة تقويم الطلبة للمقرر -

 استبانة تقييم جهات التدريب والتوظيف -

 نتائج الطالب والطالبات في االختبارات المهنية العالمية -

 ( فحص عينة من  إجابات الطلبة في االختبار النهائي من قبل عضو هيئة تدريس آخر.3)
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 :همو. إدارة خدمات الطالب ودعم
 . خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب:1

ف بما في ذلك وضع جداول الساعات  بة،للطلوتقديم االستشارة إجراءات اإلرشاد األكاديمي  صِّ

البرنامج واختيار الدراسة في المكتبية ألعضاء هيئة التدريس، واالستشارات الخاصة بتخطيط 

 .)وهو ما قد يتوفر على مستوى الكلية( للوظيفة بعد التخرجالمواد الدراسية والتخطيط 

 

 استقبال وتوجيه الطلبة الجدد في بداية كل عام دراسي ▪

 االرشاد للطلبة من خالل وحدة االرشاد بالقسمتقديم  ▪

تقديم المساعدة األكاديمية للطلبة من خالل عشرة ساعات مكتبية معلنة للطلبة على  ▪

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس 

 من خالل لجنة رعاية المعيدين والمبتعثين والطلبة المتفوقين ▪

 من خالل دليل القسم ▪

 ة. من خالل موقع القسم على بوابة الجامع ▪

 

 

 :ةبالطل تظلمات. 2
المتعلقة بذلكورفق اللوائح التنظيمية الخاصة اذكر بإيجاز األمور المهمة المتعلقة بنظام وإجراءات تظلم الطلبة، ثم ا

 تلك التظلمات. النظر في بالمسائل األكاديمية،بما في ذلك إجراءات 

 

 الئحة وزارة التعليم -

 الئحة الحقوق الطالبية -

(http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/StudentsDeanships/law

/Page 
 

 

 

 

 : والتجهيزات والمرافق مصادرالتعلمز. 

الكتب  لتوفيرللتخطيط أعضاء هيئة التدريسوالهيئة التعليمية من قِّب لِّ  المتَّبعةما اإلجراءات أ  -1

 ، بما فيها المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت؟التعليمية المقررة والمراجع، وغير ذلك من المواد

تحديد الكتب الدراسية والمراجع لكل مقرر دراسي سنويا من اللجان التخصصية واعتمادها  •

 من قبل مجلس القسم 

 التي تعتمد يتم توفيرها للطلبة في مركز بيع الكتب في الوقت المناسبالكتب  •

 تأليف كتب لبعض المقررات وترجمة بعض الكتب المهمة للغة العربية •

 االشتراك في المجالت العلمية وقواعد البيانات لخدمة البحث العلمي. •

 

 

 

لهيئة التعليمية للتخطيط لتوفير المصادر أعضاء هيئة التدريسوامن قِّب لِّ  المتَّبعةما اإلجراءات ب  -1

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/StudentsDeanships/law/Pages/
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/StudentsDeanships/law/Pages/
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 المعامل والقاعات؟للمكتبة وتوفير

 مراجعة محتوى تلك الكتب من قبل اللجان التخصصية بالقسم

 

لتقويم مدى كفاية توفير الكتب والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريسمن قِّب لِّ  المتَّبعةما اإلجراءات -2

 وغيرها من المصادر؟المقررة والمراجع العلمية 

 من خالل استبانة رأي عضو هيئة التدريس في نهاية كل فصل دراسي

 

 

الطالب لتقويم مدى كفاية توفير الكتب المقررة والمراجع العلمية من قِّب لِّ  المتَّبعةما اإلجراءات -3

 وغيرها من المصادر؟

 من خالل استبانة تقويم المقرر في نهاية كل فصل دراسي

 

 ؟الطلبة على الكتب الدراسية المقررةلحصول المتَّبعةما اإلجراءات -4

 تقوم كل لجنة تخصصية بالقسم بوضع قائمة بالكتب والمراجع الخاصة بمقرراتها

 يتم اعتماد تلك القوائم من مجس القسم

 ترفع هذه القوائم الى مركز بيع الكتب لتوفيرها للطلبة

 

 

 الهيئة التعليمية:  عضاء هيئة التدريس وغيرهم منأح. 
 

 نات:ي. التعي1

من حيث  همدد بما يضمن مالءمتالجُ  الهيئة التعليمية وأعضاء هيئة التدريسأوجز عملية توظيف 

 مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس. 

اإلعالن عن وظائف الهيئة التدريسية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة )اإلنترنت، صحف،  -

مجالت ( ومن خالل الملحقيات الثقافية للملكة العربية السعودية في الخارج، وتقوم لجنة من 

القسم بدراسة طلبات المتقدمين للعمل بالقسم ومراجعة سيرهم الذاتية وخبراتهم العملية 

 العلمية والتحقق منها ومؤهالتهم

الخريجون المتميزون يعينون كمعيدين ثم يبتعثون إلكمال دراستهم العليا، ثم يعينون كأعضاء  -

التوظيف يعتمد على معايير الكفاءة  هيئة تدريس بالقسم بعد حصولهم على درجة الدكتوراه.

 والخبرة

 

 

 . المشاركة في تخطيط البرامج ومراقبتها ومراجعتها:2
هيئة التدريس ومشاركتهم في مراقبة جودة البرنامج،  أعضاءاشرح خطوات التشاور مع  -أ

 . ة البرنامجة السنوية، والتخطيط لتحسين جودوالمراجع

لجنة الخطط الدراسية بالقسم مكلفة بمراجعة الخطة الدراسية للبرنامج وتقديم تقرير بذلك  -

 لمجلس القسم

بمراجعة الخطة الدراسية للبرنامج وتقديم تقرير بذلك لجنة الخطط الدراسية بالكلية مكلفة  -

 لمجلس الكلية

تقوم لجنة التطوير والجودة بالقسم بدراسة نتائج االستبانات التالية: تقيم المقرر، خبرة  -

 ، ثم تقوم برفع توصياتها لمجلس القسم من أجل التخطيط للتحسينالطالب، المتوقع تخرجهم
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، ومدى مشاركتهم في مراقبة جودةالبرامج، االستشارية اللجنة التشاورمع إجراءات اشرح -ب

 .للتحسين  والمراجعة السنوية، والتخطيط
 Society of Actuaries SOAيتم التشاور والتنسيق مع الجمعية العالمية لالكتواريين  -

ومؤسسة النقد العربي السعودي لتحديث البرنامج  وذلك خالل ورشة العمل تنظم بصفة 

 دورية.

 

 المهنير ي. التطو3
 يث : منح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية المهنيتطوير ألغراضالما اإلجراءات المتبعة 

 ؟ علم الطالبوتقييم تتحسين مهارات التدريس -أ

تشجيع الهيئة التدريسية على حضور الدورات التدريبية والفعاليات واألنشطة التي تقدمها الجامعة 

 من خالل:

 تطوير المهارات عمادة •

 المحضرات والندوات واللقاءات •

 ؟ أخرى مهمةجوانب أي وية، المعرفة البحث بما في ذلكمهني آخر، تطوير أي -ب 

 التفرغ العلمي •

 والفعاليات عقد الندوات •

 حضور المؤتمرات داخليا وخارجيا •

  SOA خبراء اكتواريين من جمعيةدعوة  •
 
 

 

 :الجدد التدريس هيئةوأعضاء  التعليمية الهيئةأعضاء. إعداد 4

 

 

 
 

 

 

ً بق م وصفا  أو لجدد،اهيئةالتدريسوأعضاء الهيئةالتعليميةتوجيه تأهيل والخطوات المتبعة في عملية دِّّ

الكامل للبرنامج ودور المقرر أوالمقررات  فهمهممتفرغين، لضمان ال أو غير ،زائرينال األساتذة

 .من مكوناته سونها كمكونالدراسية التي يدّرِّ 

ورش عمل العضاء هيئة التدريس الجدد في بداية كل  4تقوم عمادة تطوير المهارات بعقد  •

عام دراسي، تهدف إلى تزويد األعضاء الجدد بالمعلومات المتعلقة بجامعة الملك سعود 

حول المشاريع التطويرية والخدمات األكاديمية والمهارت األساسية في العملية التعليمية 

 الجاممعية.

 خالل دليل القسممن  •

 االجتماعات مع مقرري اللجان األكاديمية ومنسقي المقررات من خالل  •

 من خالل البرنامج التوجيهي العضاء هيئة التدريس السعوديين الجدد •
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 الزائرين وغير المتفرغين:هيئة التدريس و الهيئة التعليمية  أعضاء. 5

المؤسسة التعليمية الخاصة بتعيين أساتذة زائرين أو  الكليةأو  القسمأو  قدم موجزاً لسياسة البرنامج

 الموافقات المطلوبة، عملية االختيار، نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتذةأي وغير متفرغين. )

 . وهكذا(... المتفرغين

 

 ال ينطبق
 
 

 

 :هط. تقويم البرنامج وإجراءات تحسين
 

 :. فاعلية التدريس1

 ؟ في البرنامج مخرجات التعلمتقويم وتطوير في متبعةالضمان الجودة ما إجراءات  .أ

 يتم ذلك من خالل :

 استبانة تقويم المقرر •

 استبانة تقييم جهات التدريب والتوظيف •

 استبانة خبرة الطالب •

 استبانة الطلبة المتوقع تخرجهم •

في استخدام والهيئة التعليمية التدريس أعضاء هيئة تقويم مهارات المستخدمةفي ما اإلجراءات  .ب

 خطط لها؟التدريس الماستراتيجيات 

من خالل تقييم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس في نهاية كل فصل دراسي بواسطة استبانة التقويم 

 المدرجة على بوابة الجامعة التعليمية.

 

 

 للبرنامج: العام. التقويم 2 

جمالي لجودة البرنامج ومدى للحصول على تقويمات للمستوى اإل ةستخدمالمما االستراتيجيات أ. 

 ستهدفة؟المتحقق مخرجات التعليم 

 ويكون ذلك من المصادر التالية:

 خريجين؟الومن  ،من طالب البرنامج الحاليين. 1

 استطالع آراء الطلبة الحاليين: خبرة الطالب والطلبة المتوق تخرجهمتحليل استبانة  •

 استطالع آراء الخريجين القدامى تحليل استبانة •

 

 مين مستقلين؟ وّ أو مقو/من استشاريين . 2

 تتم مراجعة البرنامج من قبل: 

في مؤسسات علمية مرموقة  االكتوارية والمالية  أكاديميين متخصصين في الرياضيات •

 محليا أو خارجيا

 خبراء  عالميين في العلوم االكتوارية والمالية •

 هيئة اعتماد دولية •

 الوطنية لالعتماد األكاديميهيئة ال •

 ؟ المستفيدينوغيرهم منجهات التوظيف من . 3

 من خالل تحليل نتائج استبانة استطالع آراء جهات التوظيف حول جودة البرنامج
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 مطلوبة: مرفقات
 ويكون لها ، في توصيف البرنامجإليها مت اإلشارة تومستندات  ،نسخ من اللوائح التنظيمية .1

 حتويات.مفهرس 
 لخبرة الميدانية. ابما في ذلك توصيف في البرنامج توصيف جميع المقررات الدراسية  .2

 

 توقيع أصحاب الصالحية
 التاريخ التوقيع الرتبة األكاديمية االسم العميد/رئيس القسم

   ساعداستاذ م بندر المطيريد.  في المقر الرئيس رئيس البرنامج
     1الفرع رقم رئيس البرنامجفي 
     2الفرع رقم رئيس البرنامجفي 
     3الفرع رقم رئيس البرنامجفي 
     4الفرع رقم رئيس البرنامجفي 

 


