
43   22     2الخطة التدريبية لعام

قسم التدريب 
على أعمال التأمين 
aftciraq005@gmail.com



45   22     2الخطة التدريبية لعام

رابعاً - برامـــــج  قسم التدريب عىل أعامل التأمني

اسم الربنامجت
العدد 
املخطط

هدف الربنامجتاريخ االنعقاد

1
برنامج تـأهييل ملوظفي رشكات 

التأمني
6 ــ 24 /3/ 102022

واملهارية  املعرفية  التأمني  رشكات  موظفي  قدرات  تعزيز 
والسلوكية عىل االنشطة التأمينية املختلفة

15ــ122022/5/23إدارة املخاطر يف رشكات التأمني2
ربط الخطر بحياة املواطنني وكيفية الحد من  االخطار باللجوء 
اىل التأمني الذي يعوضهم عن االرضار  املحتملة التي تصيبهم

3
تطوير املهارات اإلدارية والفنية

ملوظفي رشكات التأمني
زيادة الخربات املهارية ملوظفي رشكات التأمني .12ــ102022/6/29

4

كشف املخالفات واالحتيال 
والوقاية منها

يف مجال التأمني

24ــ28/٧/102022
تنمية قدرات موظفي رشكات التأمني حول كيفية التعامل مع 
مصالح  اجل حامية  من  التأمني  يف  رشكات  االحتيال  حاالت 

هذه الرشكات.

8/21ــ102022/9/8برنامج متخصص ألنواع التأمني كافة5

الحياة،  عىل  التأمني   ( التأمني  انواع  لكافة  متخصص  برنامج 
 , الهنديس  الحوادث،  عىل  التأمني   ، الحريق  عىل  التأمني 
البحري,الجامعي والصحي ( من اجل ان ميتلك املوظف تصوراً 

شمولياً عىل جميع االنشطة.

6
مجاالت  االستثامر يف رشكات 

التأمني وانواعه
9/25ــ102022/10/3

لرشكات  مجزية  مالية  عوائد  تحقق  استثامرية  محافظ  بناء 
التأمني .

٧
تسويق وثائق التأمني بأساليب 

الرتويج املختلفة مع دميومة العالقة 
بني مسوق الوثائق والزبون

23ــ122022/10/31
ان  يجب  الذي  التسويق  رجل  وهو  البيع،  رجل  عىل  الرتكيز 
وسائل  من  وسيلة  يعد  وبدوره  خاصة  مبواصفات  يتمتع 

الرتويج لتسويق الوثائق

8
ضبط عمليات االكتتاب واثره يف 
تقليل الخسائر يف رشكات التأمني

13ــ102022/11/1٧
قبول االخطار عىل وفق سياسة جيدة تجنب رشكات التأمني 

الوقوع يف اخطار كبرية.

9

التأمني االلزامي بحوادث السيارات 
املرقم

 52 لسنة 1980

11/2٧ــ122022/12/1
تعويضاً  هناك  بأن  املواطنني  وتعريف  التأميني  الوعي  نرش 
للجميع من حوادث الدهس دون وجود عقد او وثيقة منظمة 

بني املستويف واملستوىف له.

الفئة املشمولة :

 تشمل هذه الربامـــــج جميع املوظفني العاملني يف رشكات التأمني الحكومية واألهلية باإلضافة إىل املوظفني العاملني يف دوائر الدولة 

كافة.

الرشوط :  

أن يكـــــون املوظـــــف املرشــــــــح فــــي أي برنامـــــج حاصــــال علـــى شهــادة اإلعداديـــــة كحد أدىن.
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