




املهند�س ماجد �سمريات
رئي�س جمل�س ادارة االحتاد

نعود في اإلتحاد األردني لشركات التأمين في عام 2023 لتنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية بعد النجاح الكبير الذي حققته الخطة التدريبية 
لالتحاد لعام 2022 واستقطابها لعدد كبير من المشاركين زاد عن )1200( مشارك، ونجاح المبادرة  التي اطلقها االتحاد للتدريب المجاني لشركات 
التأمين في إطار ممارسة دوره في تعزيز كفاءة الموظفين العاملين في القطاع وتوفير التدريب المستمر على اخر المستجدات التكنولوجية التي 

أصبحت ضرورية لقطاع األعمال، باإلضافة إلى عدد من البرامج الهادفة ذات العالقة بمستجدات العمل الفني والتشريعي.

وتأتي خطة عام 2023 إيمانا من مجلس إدارة اإلتحاد األردني لشركات التأمين واالدارة التنفيذية بأهمية التدريب للكوادر العاملة في شركات التأمين 
األردنية وتعزيز خبراتهم وبما يعزز من إنتاجية الموظفين وتسليحهم بأحدث أدوات التكنولوجيا لرفع قدراتهم ومهاراتهم على التعامل مع الوسائل 
التقنية الحديثة، وزيادة معرفتهم باألنظمة والتشريعات ومتطلبات الجهات الرقابية، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التأمين، حيث قرر مجلس 
إدارة اإلتحاد اإلستمرار بالعمل بالمبادرة التي اطلقها عام 2020 بخصوص توفير تدريب مجاني لجميع موظفي شركات التأمين األعضاء في اإلتحاد 
الذي يضم 21 شركة تأمين يعمل بها ما يزيد عن2800 موظف، حيث يأتي هذا القرار تتويجًا للنجاح الذي حققه اإلتحاد في تنفيذ الخطة التدريبية 
لعام 2022 بمشاركة من الدول العربية الشقيقة وشركات التأمين المحلية وعدد من البنوك ووسطاء التأمين وجهات محلية أخرى، وذلك إنسجاما 

مع أهداف ونظام اإلتحاد األردني لشركات التأمين.

وبموجب قرار مجلس اإلدارة بإقرار الخطة التدريبية للسنة القادمة لعام2023، فقد تم تجديد مبادرة اإلتحاد التي سبق وأن تم طرحها عام 2020 ونفذت 
أيضا في عام 2022 بتخصيص مقعدين مجانيين لكل شركة تأمين من أعضاء اإلتحاد ولموظفي دائرة الرقابة  على أعمال التأمين في البنك المركزي 
األردني  في كل برنامج من الخطة التدريبية لعام 2023 والتي تتضمن )20( برنامجاً تدريبياً باالضافة الى مجموعة واسعة من ورش العمل والبرامج 
المساندة والتي ستتناول عدد من المواضيع وبما يلبي إحتياجات السوق التدريبية، وكذلك إقرار رسوم اشتراك تفضيلية لكل من وسطاء ووكالء التأمين 
لتحفيزهم لالستفادة من هذه البرامج، حيث حرصنا أن يكون هذا العام هو عام االستثمار في التدريب في األتمتة والرقمنة وتكثيف استخدام التكنولوجيا 
في شركات التأمين واالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي لتسويق منتجات التأمين، ولم نغفل في الخطة التدريبية احتياجات شركات التأمين 
التدريبية التي تتطلبها المرحلة الحالية بعد نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين الجديد رقم )12( لسنة )2021( وما جاء به من مفاهيم جديدة تتطلب 
إستعدادات شركات التأمين لتطبيقها، خاصة تلك المتعلقة بالحوكمة واإلمتثال وإدارة المخاطر والتركيز على األخطار السيبرانية ومكافحة غسل األموال، 
األمر الذي تم التركيز عليه في الخطة التدريبية مع استعدادنا  في االتحاد لتكثيف هذه البرامج في حال لمسنا حاجة في  مختلف المواضيع ذات العالقة 
بأعمال الشركات وذلك لتعويض أي نقص في التدريب لم تتضمنه الخطة التدريبية الجديدة، أو وجود مستجدات تقتضي ترتيب برامج تدريبية حولها.

وإضافة الى مواضيع الخطة التدريبية لهذا العام، حرصنا في االتحاد أن يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي التاسع للتأمين الذي سيعقد في 
شهر أيار 2023 في مدينة العقبة بالتعاون مع االتحاد العام العربي للتأمين محاور مختلفة حول القضايا المتعلقة بجميع فروع التأمين والتي تحاكي 
آخر المستجدات التأمينية حول العالم، مع التركيز على قضايا الساعة التي تهم جميع أسواق التأمين العالمية، إذ سيتضمن البرنامج مواضيع تتناول  
تأثير تطبيق معيار IFRS17 على شركات التأمين، وتطبيقات إدارة المخاطر المؤسسية في أسواق التأمين، ودور الذكاء الصناعي في أعمال التأمين، 
والتجارب العربية والعالمية في المجمعات التأمينية ومنها مجمع البطاقة الخضراء، والتأمين الزراعي، وتأمين السفر بعد كوفيد 19، واالندماجات 

واالستحواذات،وموضوع الحلول البديلة للنزاعات.

وقد جاء بناء الخطة التدريبية بشكل علمي، حيث عمل االتحاد على نشر استبيان لكافة شركات التأمين، لتحديد الحاجات التدريبية، وكذلك عملت 
جميع دوائر االتحاد على اجراء مسح ميداني لبناء خطة تدريبية معاصرة تلبي حاجات شركات التأمين المحلية والعربية وكافة الجهات والقطاعات 

االقتصادية ذات العالقة بأعمال التأمين في المملكة من حيث المواضيع المختارة وأهميتها وكفاءة المحاضرين.

ختاماً، نأمل أن تكون الخطة التدريبية لعام 2023 تلبي االحتياجات التدريبية لشركات التأمين األردنية والعربية ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة 
من خالل تسليط الضوء على مواضيع مهمة تعمل على تعزيز خبرات الكوادر العاملة في  قطاع التأمين، إذ يعتبر اإلتحاد األردني لشركات التأمين 
بيت الخبرة في التدريب الهادف غير الربحي الذي يسير وفق منهجية علمية تستند إلى تراكم معرفي وخبرات طويلة وشبكة عالقات محلية وعربية 

ودولية واسعة ساهمت في تعزيز حضوره كمرجعية تدريبية موثوقة على خارطة العمل التدريبي المحلي والدولي.

تجديد العمل بمبادرة االتحاد بالتدريب المجاني
 لشركات التأمين األردنية 

وتمويلها بالكامل من االتحاد
 بهدف مساعدة الشركات على مواكبة المرحلة القادمة

الخـطـــة التـدريـبـيــة 2023 إسـتـثـنائيـة ومـمـيـزة 
ــج  ــن البرام ــدد م ــًا وع ــًا تدريبي ــم )20( برنامج تض

ــاندة. ــل المس وورش العم
ــي وتوظيــف  ــة والتســويق االلكترون ــى  األتمت ــز عل التركي
ــا فــي قطــاع التأميــن إضافــة الــى المواضيــع  التكنولوجي
غيــر التقليديــة المرتبطــة بالحوكمــة واالمتثــال وإدارة 
المخاطــر وأمــن المعلومــات لمواكبــة متطلبــات البنــك 

ــي. ــزي األردن المرك



شباط/2023
برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

الت�سويق الرقمي والتطبيق العملي على قطاع التاأمني

دليل البرامج التدريبية لالتحاد

حاصل على درجة الدكتوراة في هندسة البرمجيات من جامعة ساليرنو في عام 2012.	 
 لديه خبرة عملية في ادارة المشاريع البرمجية ألكثر من 10سنوات.	 
 يعمل حالًيا أستاًذا مشارًكا في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.	 
 	.IEEE, ACM  يشغل عضو رئيسي في العديد من الجمعيات العالمية مثل
شارك ونظم العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة وقام بتحكيم العديد من األبحاث العلمية في 	 

المجاالت العالمية والمحلية.
يقدم خدمات استشارية تتعلق بضمان جودة البرمجيات وإدارة المشاريع والتحول الرقمي في العديد من الشركات 	 

المحلية والوزارات.
تشمل اهتماماته البحثية موضوعات هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع وأمن المعلومات واألعمال اإللكترونية.	 

الدكتور عبداهلل قصف
أستاذ مشارك

جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا

مستشار ومدرب في التسويق الرقمي لديه من الخبره ما يزيد عن 10 سنوات.	 
حاصل على اعتماد من جوجل لالعالنات	 
يقدم الخدمات من األردن ودبي في كل ما يتعلق بالتسويق االلكتروني.	 

عمــل لمــدة )5( ســنوات فــي شــركة دار الــدواء كمســوق رقمي، مستشــار ألكثر من 9 مشــاريع رقميــة، و15 مشــروع رقمي 	 
قائــم حاليــا، درب اكثــر مــن 1000 طالــب من شــتى الصناعــات فــي األردن وخارجها بأكثــر من 20 برنامــج تدريبي.

عمل في العديد من المشاريع في الواليات المتحدة االمريكية، فيما يتعلق بالتسويق الرقمي.	 
وعمــل أيًضــا مستشــارًا ومدربــًا فــي التســويق الصيدالنــي الرقمــي للعديــد مــن الشــركات الدوائيــة الرائــدة فــي 	 

الوطــن العربــي وغيرهــا.
عمل على انجاح أكثر من 30 مشروًعا في غضون عام فقط وبناء الهوية الرقمية. 	 
اطلق خالل جائحة كورونا أكثر من 11 موقع تجارة الكترونية.	 

السيد رمزي الغول
مدير الفروع والتسويق والتدريب والشراكات 

اإلستراتيجية- شركة سوليدرتي- األولى للتأمين

التأمين 	  بيع  مهارات  أفضل  لتدريب  جاهدًا  خاللها  سعى  التأمين  مبيعات  في  عامًا   )17( عن  تزيد  بخبرة  يتمتع 
المبيعات. لموظفي 

كون خبرته في هذا المجال من خالل مشاركته بالعديد من ورشات العمل والمؤتمرات والمعارض حول العالم العربي.	 
لديه العديد من الشهادات المهنية المختصة بالبيع.	 
 	.SPS معتمد كمدرب مبيعات من مجتمع محترفي المبيعات
 	.IAPPD مدرب معتمد من الجمعية الدولية لتطوير األداء واألفراد
عضو في مجلس الحكماء للمجتمع من تاريخ 2020.	 
باإلضافة إلى حصوله على العديد من الدورات المختصة بالبيع.	 

١

السيد عبداهلل بطاح
مستشار ومدرب في 

التسويق الرقمي

ــاعديهم  ــالء )و/أو مس ــات العم ــدراء خدم ــات، م ــدراء المبيع ــويق، م ــدراء التس م
ونوابهــم(، موظفــي خدمــات وعالقــات العمــالء، موظفــي االتصــال عبــر الهاتــف 
ومراكــز االتصــال، مندوبــي المبيعــات ووكالء ووســطاء التأميــن ودوائــر تطويــر 
األعمــال وكذلــك المســؤولين عــن إدارة وتشــغيل صفحــات التواصــل اإلجتماعــي 

الخاصــة بشــركات التأميــن وشــركات إدارة أعمــال التأميــن وشــركات الوســاطة، 
ــر ورؤســاء األقســام ذوي العالقــة بالتســويق فــي الشــركة، مــدراء  مــدراء الدوائ
والمهتميــن  ونوابهــم  مســاعديهم  و/أو  االلكترونــي  واإلتصــال  التســويق 

ــج. ــوع البرنام بموض

الفئة المستهدفة:

المحاور الخاصة بالدكتور عبداهلل قصف )٦ساعات(: 
نظرة عامة على التسويق الرقمي 

فهــم اإلنترنــت: تاريــخ اإلنترنــت، كيــف يعمــل اإلنترنــت، كيــف يصــل النــاس 	 
إلــى اإلنترنــت، إحصــاءات اإلنترنــت واالتجاهــات.

اســتراتيجية التســويق الرقمــي: التعريفــات الرئيســية، اللبنــات األساســية 	 
الســتراتيجية التســويق، صياغــة اســتراتيجية التســويق الرقمــي، دراســة حالــة.

تصميــم المواقــع اإللكترونيــة وتطويرهــا: التعريفــات الرئيســية، كيــف يعمــل، 	 
تصميــم تجربــة المســتخدم، تطويــر الموقــع.

تحليــالت الويــب / تحســين التحويــل: التعريفــات الرئيســية، كيــف يعمــل، 	 
Google  تحليــالت، تقريــر اإلدارة، تحســين التحويــل.

المحاور الخاصة بالسيد رمزي الغول )٤ساعات(:
مفهوم استراتيجية تسويق وبيع التأمين.	 
تحليل السوق التنافسي.	 
تحديد الموقف التنافسي الحالي والمستقبلي.	 
استراتيجيات تحديد المواقع التنافسية داخل السوق.	 
تنفيذ اإلستراتيجيات التسويقية الحديثة.	 
استراتيجية المبيعات في الشركة والرزنامة البيعية.	 
تفعيل القنوات البيعية اإللكترونية الحديثة.	 
وضع خطة للمبيعات والتي تعتمد على القنوات البيعية.	 
اندماج الموظفين في المبيعات.	 
تقييم األداء للخطط باستخدام مؤشرات قياس األداء.	 

المحاور الخاصة السيد عبداهلل بطاح )٦ساعات(:
نظرة عامة على التسويق الرقمي. 

مقدمة في التسويق الرقمي. 	 
 	.SEO مقدمة عن التحسين لمحركات البحث
 	.SEO ما هو الـ
كيف تعمل محركات البحث.	 
 	.Keywords الكلمات الرئيسية
 	.Organic Search ما هي نتائج البحث الطبيعية غير المدفوعة
هل السيو أو الـ SEO مهم.	 
المشــاكل التقنيــة التــي مــن الممكــن تؤثــر علــى تحســين محــركات البحــث 	 

.Technical SEO ــث ــركات البح ــاً لمح ــع تقني ــة الموق وتهيئ
اهم 15 مهمه يمكن ان تؤثر على تحسين محركات البحث.	 
 	.On-Page SEO التحسينات على الصفحة
 	.Off-page SEO التحسينات خارج الصفحة
ــح 	  ــي ينج ــث ك ــركات البح ــين مح ــي تحس ــص ف ــف متخص ــاج لتوظي ــل أحت ه

موقعــي اإللكترونــي؟
محركات البحث وأدوات إدارة مواقع البحث. 	 
 	.Google Webmaster Guidelines إرشادات مشرفي المواقع من جوجل
قياس فاعلية عمليات التحسين لمحركات البحث.	 
تحسين محرك البحث لليوتيوب.	 

16 ساعة تدريبية    2023/2/16-14



12 ساعة تدريبية    2023/2/23-22

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

احلوكمة واالإمتثال يف �سركات التامني االردنية بني الواقع النظري وبني الواقع التطبيقي
)بناء منوذج عملي عن االمتثال وامكانية تطبيقه على قطاع التاأمني(

شباط/2023
دليل البرامج التدريبية لالتحاد

الدكتور علي الوزني
الرئيس التنفيذي

مجموعة الخليج للتأمين-االردن

ورقة عمل الدكتور علي الوزني  )ساعتين(

.ACII ،المؤهل العلمي: دكتوراه في التسويق، ماجستير في إدارة األعمال، بكالوريوس محاسبة وإدارة األعمال
الخبرات العملية:

 الرئيس التنفيذي / مجموعة الخليج للتأمين - االردن	 
عضو في مجلس أمناء ومجلس إدارة الجمعية الملكية للتوعية الصحية.	 

وكان قبل ذلك قد شغل المناصب التالية:
رئيس تنفيذي / شركة سوليدرتي – األولى للتأمين- األردن.	 
رئيس مجلس إدارة / اإلتحاد األردني لشركات التأمين. 	 
عضو مجلس إدارة – اإلتحاد العام العربي للتأمين – القاهرة – مصر.	 
رئيس مجلس إدارة / الجمعية األردنية للتأمينات الصحية.	 
عضو مجلس أمناء / كلية العلوم التربوية واآلداب UNRWA - األردن.	 
عضو مجلس إدارة / عضو اللجنة التنفيذية / شركة سوليدريتي – األولى للتأمين – األردن.	 
عضو مجلس إدارة / شركة سوليدرتي تكافل – السعودية. 	 
عضو مجلس إدارة / الشركة األهلية للتأمين – البحرين.	 
محاضرًا غير متفرغ / جامعة عمان العربية.	 
محاضرًا متفرغاً /  كلية األعمال - جامعة الزيتونة األردنية. 	 
عضو مجلس إدارة / الجمعية األردنية للتأمينات الصحية.	 
نائب مدير عام / شركة الشرق العربي للتأمين. 	 
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الداخلــي،  التدقيــق  المخاطــر،  )إدارة  الرقابيــة  اإلدارات  وموظفــي  مســؤولي 
ــة  ــات الرقابي ــو الجه ــا(، موظف ــش  وغيره ــة، والتفتي ــة المالي ــال، والرقاب واالمتث
ــة، مستشــارو الحوكمــة المؤسســية ، مراجعــو الحســابات، المستشــارون  الحكومي
القانونيــون، أعضــاء كل مــن مجالــس إدارات مختلــف أنــواع المؤسســات واللجــان 

بــإدارة  المخاطــر،  المهتميــن  التنفيذيــة  واإلدارات  المجلــس  مــن  المنبثقــة 
بالتطبيقــات  المهتميــن  العليــا  الدراســات  وطلبــة  والباحثــون  األكاديميــون 

والممارســات المتعلقــة بموضــوع البرنامــج التدريبــي.  

المحاور الخاصة بالسيد وليد التميمي  )10ساعات(:
أهداف الجهات الرقابية. 	 
التداخل في أهداف الجهات الرقابية.	 
مهام الجهات الرقابية.	 
االمتثال وأثره على شركات الـتأمين.	 
مسؤوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية لتطبيق االمتثال.	 
مهــام مديــر االمتثــال لــدى شــركات التأميــن ودوره فــي مكافحــة عمليــات 	 

غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب.
مؤهالت ومواصفات مدير االمتثال.	 
عالقة دائرة االمتثال بالدوائر األخرى في شركات التأمين.	 
تقرير االمتثال المرفوع الى مجلس االدارة وما يتضمنه من معلومات.	 
كيفيــة قيــام مديــر االمتثــال بالتأكــد مــن امتثــال شــركات التأميــن لتعليمــات 	 

الجهــة الرقابيــة )البنــك المركزي(.
كيفية تطبيق العناية الواجبة في عقود التأمين.	 

السيد وليد التميمي
رئيس المجموعة الرقابية على 

مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 
/ دائرة الرقابة على مكافحة غسل 

األموال وتمويل االرهاب
البنك المركزي االردني

يعمــل كرئيــس مفتشــي المجموعــة الرقابيــة علــى مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب لــدى دائــرة الرقابــة 	 
علــى مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب / البنــك المركــزي األردنــي بخبــرة تزيــد عــن )10( ســنوات فــي 
مجــال االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب باإلضافــة الــى خبــرة مصرفيــة تزيــد عــن )7( ســنوات 

.HSBC لــدى بنــك

ــك 	  ــدى البن ــاب ل ــل االره ــوال وتموي ــل االم ــة غس ــال مكافح ــي مج ــة ف ــاريع الخاص ــن المش ــد م ــي العدي ــارك ف ش
ــي. ــزي األردن المرك

حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة األردنية تخصص »التمويل« بتقدير »جيد جيدًا«. 	 

ــى 	  ــل االرهــاب باالضافــة ال ــد مــن الشــهادات المتقدمــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــه العدي لدي
CAMS, CAMS AML Advance Audit, CGSS, ICA Advanced Compliance, ICA-[ :االمتثــال والحوكمــة وهــي

.]CDD&KYC, ICA-CFT, CCM,  CISGOV

محاضر لدى العديد من المعاهد المحلية والخارجية.	 

الفئة المستهدفة:



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

التــاأميـنــات املتناهيــة ال�سغــر وتطبيقــات عمليــة
Microinsurances
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آذار/2023
دليل البرامج التدريبية لالتحاد

حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة 1990. 	 
مدرب معتمد من منظمة العمل الدولية في التأمين الشامل لألسواق الناشئة 2022. 	 
دبلوم الـتأمين متناهي الصغر من مركز التأمين متناهي الصغر بميلليمان بالواليات المتحدة.	 
 مدرب معتمد لدى مركز التأمين متناهي الصغر بميلليمان منذ 2018.	 
دراسات لحاالت عملية في التامين المتناهي الصغر ببعض الدول )الفلبين -كينيا –غانا(. 	 
محاضر معتمد لدى هيئة الرقابة المالية بجمهورية مصر العربية منذ 2008 وحتى 2022. 	 
مدير معهد التأمين السابق بجمهورية مصر العربية 2017 وحتى 2019. 	 
مدير تنفيذي ومحاضر لدبلومة التسويق والمبيعات المهنية لمدة ٦ سنوات وحتى االن لدى معهد التأمين بمصر. 	 
خبرات دولية وعربية ومحلية بأسواق التأمين كما عمل بعدة شركات تأمين عالمية ومصرية.	 
مدرب لدى القطاع المالي و المصرفي بمصر للتأمين البنكي. 	 
يعمل حاليا مدير عام التسويق وتطوير األعمال بقناة السويس للتأمين في جمهورية مصر العربية.	 

السيد سمير محسن
مدير عام التسويق وتطوير األعمال 
شركة قناة السويس للتأمين/ مصر

المحاور الخاصة بالسيد سمير محسن: 
المدخل لماهية التأمين المتناهي الصغر ونشأته.    	 
الفروقات بين التأمين التقليدي والمتناهي الصغر.	 
ــامل؟ 	  ــن الش ــر والتأمي ــي الصغ ــن متناه ــو التأمي ــي نح ــاه العالم ــاذا االتج لم

ــات. ــدوى للمجتمع ــا الج وم
القطاعــات المســتهدفة للتأميــن متناهــي الصغــر وبحــوث الطلــب علــى 	 

األســواق الناشــئة.

الصغيــرة 	  للمشــروعات  الصغــر  المتناهــي  التأميــن  منتجــات  تصميــم 
الصغــر. والمتناهيــة  والمتوســطة 

إدارة قنوات التوزيع وتسويق المنتجات.	 
 كيفية إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر وتعميم الخدمة.	 
 مؤشرات األداء المالي الرئيسية للتأمين المتناهي الصغر.	 
ــواق ذات 	  ــة األس ــن لخدم ــركات التأمي ــز ش ــة لتحفي ــر الواجب ــراءات التغيي إج

ــاد.  ــى االقتص ــة عل ــئة المتوقع ــواق الناش ــض واألس ــل المنخف الدخ

المــدراء ورؤســاء أقســام فــرع تأميــن الحيــاة ومــدراء التســويق واإلنتــاج وتطويــر 
ــن  ــادة التأمي ــركات إع ــن وش ــركات التأمي ــي ش ــات ف ــي المبيع ــال ومندوب األعم
المحليــة والعربيــة ووســطاء ووكالء التأميــن وموظفــو البنــوك وشــركات التمويل 
ــر  ــي توف ــرى الت ــة الكب ــن بموضــوع البرنامــج والمؤسســات االقتصادي والمهتمي

تأمينــات الحيــاة لموظفيهــا، والجهــات الرقابيــة والتشــريعية المشــرفة علــى 
قطــاع التأميــن والمهتميــن مــن كافــة الجهــات ذات العالقــة.

الفئة المستهدفة:

القاعات التدريبية في مقر 
االتحاد األردني لشركات التأمين

16 ساعة تدريبية    2023/3/7-5





12 ساعة تدريبية    2023/3/20-1٩

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

بـرنـامـج تطبيــق عـمـلـي يف بنـاء مـ�سـفـوفـة
 اإدارة املخـاطـر مـن واقـع اأعمـال �سركـات التـاأمـيـن

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
آذار/2023

يمتلــك عدنــان أبــو الهيجــاء مــا يقــارب إثنــان وعشــرون عامــًا مــن الخبــرة فــي  مجــاالت إدارة المخاطــر والتأميــن 	 
ــة  ــتراتيجي وحوكم ــط االس ــي التخطي ــة ف ــرة طويل ــع خب ــط م ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــات ف ــا المعلوم وتكنولوجي

ــة. ــة الداخلي الشــركات والرقاب

عضو في معهد إدارة المخاطر في المملكة المتحدة ويحمل العديد من الشهادات في هذا المجال ومنها:	 

 CMIRM / CIRM / SIRM / CertCII / CICP 

 مشــارك فــي عــدة مؤتمــرات ومناقشــات حــول إدارة المخاطــر وتكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت واألمــن 	 
الســيبراني، حائــز علــى عــدة جوائــز إقليميــة كأفضــل مديــر مخاطــر فــي المنطقــة لألعــوام 201٦، 2017.

 مدرب متمرس في إدارة المخاطر واإلمتثال والحوكمة في المنطقة.	 

السيد عدنان أبو الهيجاء
رئيس دائرة المخاطر

الشركة القطرية للتأمين 
وإعادة التأمين - قطر

4

السيد رأفت حماد
 خبير الرقابة على شركات التأمين

البنك المركزي االردني

ــا فــي أعمــال الرقابــة علــى قطــاع 	  ــا فــي قطــاع التأميــن والبنــوك، منهــا 1٤ عاًم خبــرة عمليــة ألكثــر مــن 22 عاًم
التأميــن، التحــق بهيئــة التأميــن األردنيــة عــام 2008 وتولــى مهــام قائــم بأعمــال مديــر مديريــة الرقابــة الفنيــة 
والماليــة لمــدة ٦ ســنوات، كمــا عمــل الحقــا كخبيــر مالــي فــي هيئــة التأميــن اإلماراتيــة مــدة 3 ســنوات، باإلضافــة 
ــة إدارة  ــي لجن ــوا ف ــن وعض ــدس للتأمي ــركة الق ــي ش ــال ف ــر واالمتث ــرة المخاط ــر دائ ــن كمدي ــدة عامي ــه لم لعمل

ــر تأميــن فــي دائــرة الرقابــة علــى أعمــال التأميــن فــي البنــك المركــزي األردنــي. المخاطــر، يعمــل اآلن كخبي

ــر األطــر التشــريعية الخاصــة بأســواق التأميــن، باإلضافــة 	  ــل فــي مراجعــة وتطوي ــه فــي مجــال التأميــن تتمث خبرت
إلــى دوره كمشــرف مســؤول عــن إدارة وتنظيــم أنشــطة الرقابــة اإلحترازيــة المكتبيــة وأعمــال التفتيــش الميدانــي 

والتدقيــق الداخلــي وفًقــا للنهــج القائــم علــى المخاطــر.

يترأس حاليا لجنة االستعداد التنظيمي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية IFRS 17 البنك المركزي األردني.	 

ــاد 	  ــن االتح ــة ع ــة  IFRS 17 المنبثق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــي للمعي ــتعداد التنظيم ــة االس ــس لجن رئي
. AUIS العربــي لمراقبــي التأميــن

 	  IFRS 17 قــام بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة فــي عــدة مواضيع نذكــر منهــا: المعيار الدولــي للتقاريــر الماليــة
التنفيــذ مــن منظــور تنظيمــي، إدارة المخاطــر واإلمتثــال فــي صناعــة التأميــن، الجوانــب الفنيــة والقانونيــة فــي صناعة 

التأميــن، االمتثــال وإدارة المخاطــر، تدريــب التأمين اإلســالمي.

المحاور الخاصة بالسيد عدنان أبو الهيجاء )10ساعات(: 
)Risk Appetite( مستوى المخاطر المقبول

تطوير إطار مستوى المخاطر المقبول.	 
تطوير مقاييس مستوى المخاطر المقبول.	 
تخصيــص واســتخدام مســتوى المخاطــر المقبــول ضمــن إطــار عمــل إدارة 	 

المخاطــر المؤسســية.
بنــاء مؤشــرات المخاطــر الرئيســية Key Risk Indicators(( علــى أســاس 	 

ــة. ــداف المؤسس ــل وأه ــة العم ــاس خط ــى أس ــول وعل ــر المقب ــتوى المخاط مس
)Risk Register( سجل مخاطر

تصميم سجل مخاطر الشركة.	 
تحليل أهداف العمل وتحديد نطاق تقييمات المخاطر.	 
تحديد أساليب تقييم المخاطر.	 

التخطيط لعمليات تقييم المخاطر.	 
بناء سجل شامل للمخاطر	 

 
المحاور الخاصة بالسيد رأفت حماد )ساعتان تدريبيتان(:

نبــذة حــول طبيعــة متطلبــات إدارة المخاطــر الــواردة ضمــن تعليمــات 	 
الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

أدوار مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ودائــرة إدارة المخاطــر فــي تطبيــق 	 
تطبيقــات إدارة المخاطــر.

آليــة تنفيــذ إســتراتيجية إدارة المخاطــر وتطويــر سياســات وإجــراءات عمــل 	 
إلدارة أنــواع المخاطــر.

منهجيات قياس ومراقبة وضبط أنواع المخاطر.	 

مســؤولي وموظفــي اإلدارات الرقابيــة )إدارة المخاطــر، التدقيق الداخلــي، واالمتثال، 
والرقابــة الماليــة، والتفتيــش  وغيرهــا(، موظفــو الجهــات الرقابيــة الحكوميــة، 
ــون،  مستشــارو الحوكمــة المؤسســية ، مراجعــو الحســابات، المستشــارون القانوني
أعضــاء كل مــن مجالــس إدارات مختلــف أنــواع المؤسســات واللجــان المنبثقــة مــن 

المجلــس واإلدارات التنفيذيــة المهتميــن بــإدارة  المخاطــر، األكاديميــون والباحثون 
وطلبــة الدراســات العليــا المهتميــن بالتطبيقــات والممارســات المتعلقــة بموضــوع 

البرنامــج التدريبــي.  

الفئة المستهدفة:
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برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
 IFRS17 احت�ساب املخ�س�سات الفنية حتت معيــــار

)من النظـــرية الى التطبيـــق(  

د. ربيع بدران 
خبير  اكتواري  

شركة أ.أ. مهنا أنكو ليمتد - لبنان

خبيــر اكتــواري فــي شــركة أ.أ. مهنــا أنكــو ليمتــد. وهــو حائــز علــى دكتــوراه فــي العلــوم االكتواريــة وعلــى ماجســتير 	 
فــي العلــوم االكتواريــة وعلــى ماجســتير فــي االحصــاء مــن الجامعــة الحــرة فــي بروكســيل- بلجيــكا وعلــى ماجســتير 

فــي ادارة االعمــال الدوليــة مــن جامعــة بــاري دوفيــن فــي فرنســا. 
اســتاذ محاضــر فــي الجامعــة اللبنانيــة )ماجســتير العلــوم االكتواريــة وماجســتير التمويــل والمؤسســات الماليــة( وفــي 	 

الجامعــة االميركيــة فــي بيــروت )ماجســتير فــي تحليــل االعمــال(. ويعتبــر د.بــدران خبيــر فــي التأميــن علــى الحيــاة 
والتأميــن علــى غيــر الحيــاة وقــد اشــرف علــى عشــرات المشــاريع الخاصــة بتســعير تأميــن المركبــات والتأميــن الطبــي.  

وقــد شــارك بعــدد مــن المؤتمــرات العالميــة المتخصصــة فــي العلــوم االكتواريــة فــي بلجيــكا وايطاليــا.  
يعمــل حاليــا علــى مشــاريع متعلقــة بمعيــار التقريــر المالــي الدولــي الخــاص بعقــود التأميــن IFRS17  لناحيــة تطبيق 	 

هــذا المعيــار والمودلــة الخــاص بهــا لعــدد كبيــر مــن شــركات التأميــن فــي لبنــان والــدول العربيــة واالفريقية.
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يهدف هذا التدريب الى تبسيط معيار IFRS17 من خالل تقديم 
الجانب النظري والتطبيقي منه عبر تقديم حاالت عملية وواقعية 

تساهم في فهم وتسهيل تطبيق هذا المعيار.  
المحاور الخاصة بالدكتور ربيع بدران: 

شرح المبادىء االساسية لمعيار IFRS17 من خالل عرض نطاق المعيار وتحديد 
عقود التأمين وفصل العناصر غير المتعلقة بالتأمين وتقسيم عقود التأمين الى 

مجموعات وتحديد مدى ربحيتها وتحديد تاريخ االعتراف بها.
شرح نماذج قياس المعيار IFRS17 التالية:

 	 :)General Measurement Approach( نموذج العام للقيــاس او نموذج اللبنــات
ــاس مخصــص  ــة قي ــي كيفي حيــث ســيتم شــرح هــذا النمــوذج بشــكل تفصيل
األخطــار الســارية LRC(( ومخصــص االدعــاءات )LIC( كمــا ســيتم عــرض عــدد 

مــن الحــاالت العمليــة التــي تبيــن كيفيــة تطبيقــه عمليــا. 

االقســاط)Premium Allocation Approach(: حيــث 	  نمــوذج تخصيــص 
ــص  ــاس مخص ــة قي ــي وكيفي ــكل تفصيل ــوذج بش ــذا النم ــرح ه ــيتم ش س
األخطــار الســارية LRC(( ومخصــص االدعــاءات )LIC( كمــا ســيتم عــرض 

ــا.  ــه عملي ــة تطبيق ــن كيفي ــي تبي ــة الت ــاالت العملي ــن الح ــدد م ع
شــرح كيفيــة احتســاب االحتياطيــات تحــت مجهــر معيــار IFRS17 والتركيــز 	 

االدعــاءات  مخصصــات  احتســاب  علــى  طــرأت  التــي  التعديــالت  علــى 
 Risk( ــر ــل المخاط ــاب تعدي ــة احتس ــرح كيفي ــة )IBNR( وش ــر المبلغ غي

.)Adjustment
شــرح عــرض األربــاح والخســائر وقائمــة المركــز المالــي تحــت هــذا المعيــار 	 

.IFRS4 والتركيــز علــى االختالفــات مــع معيــار
تحديــد دور االكتــواري فــي تطبيــق معيــار IFRS17 وتحديــد النقــاط التــي 	 

ســيتولى تقريرهــا وتقديريهــا.

البرنامــج مخصــص لشــركات التأميــن العربيــة واالردنيــة ولمنتســبي شــركات 
التأميــن فــي الدوائــر الماليــة والمحاســبة والمــدراء المالييــن، الدوائــر الفنيــة 
الداخلييــن  المدققيــن  المركبــات والصحــي،  مــدراء دوائــر  الفنييــن،  والمــدراء 
ــة، مدققــي  ــدى الجهــات الرقابي ــن ل ــن الفنيي ــراء والمحللي ــن، الخب لشــركات التأمي

ــن، قســم الحاســوب، مــدراء إدارة المخاطــر فــي شــركات  حســابات شــركات التأمي
ــن،  ــري اقســام التأمي ــن، مدي ــن فــي شــركات التأمي ــن المختصي ــن، المهنيي التأمي
الخبــراء االكتوارييــن والمحلليــن المالييــن، مديــري االكتتــاب، مــدراء وموظفــي 

ــج. ــوع البرنام ــن بموض دوائــر إعــادة التأميــن، والمهتمي

الفئة المستهدفة:

12 ساعة تدريبية    2023/6/15-14

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
فعالية نظام االنذار املبكر يف مواجهة االزمات املالية

يعمل حاليًا مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة األردنية.	 
أستاذ مشارك في قسم التمويل/ الجامعة األردنية.	 
حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد المالي من جامعة بيرمنغهام، المملكة المتحدة.	 
 حاصل على جائزة الحسين للتميز واإلبداع في حقل السياسة النقدية.	 

الدكتور محمد الخطايبة
مساعد العميد ورئيس قسم المالية 
كلية إدارة االعمال - الجامعة األردنية
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المحاور الخاصة بالدكتور محمد الخطايبة: 

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى رصــد مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تقــف وراء 	 
ــن  ــر م ــذار المبك ــام لإلن ــع نظ ــة لوض ــي محاول ــة ف ــات المالي ــدوث األزم ح
ــدد  ــذا الص ــي ه ــة. وف ــات المالي ــدوث االضطراب ــارات بح ــدار إش ــأنها إص ش
فــإن هنــاك عــدة مؤشــرات رقابيــة لإلنــذار المبكــر تســتخدم للتنبــؤ باألزمــة 
إذ تســتخدم كمؤشــرات لتقييــم أداء المؤسســات واالقتصــاد الكلــي ثــم 

تصنيفهــا واكتشــاف أوجــه الخلــل المالــي فــي أدائهــا قبــل وقــت مبكــر حتــى 
ــر  ــل المخاط ــد تحلي ــا، وعن ــى انهياره ــؤدي إل ــة ت ــاكل مالي ــرض لمش ال تتع
ــى  ــل إل ــد تقســيم التحلي ــن المفي ــي يكــون م ــام المال ــل النظ الناشــئة داخ
وتأثيــر  الفرديــة  المؤسســات  داخــل  التطــورات  علــى  ترتكــز  مؤشــرات 
ــى  ــز عل ــرى ترك ــرات أخ ــات، ومؤش ــذه المؤسس ــتوى ه ــى مس ــات عل األزم

ــي ككل. ــام المال النظ

ــي  ــة ف ــم الرغب ــن له ــن الذي ــر الماليي ــام غي ــاء األقس ــون ورؤس ــدراء والتنفيذي الم
ــة بمــا يعــزز  تحديــث وتعميــق فهمهــم للمفاهيــم واألســاليب المحاســبية والمالي
الثقــة والدعــم لخبرتهــم الماليــة والمحاســبية، المــدراء الفنيــون ورؤســاء األقســام 
ــم  ــي تقيي ــة ف ــبية والمالي ــات المحاس ــتخدمون المعلوم ــن يس ــن الذي ــر الماليي غي

نشــاط الدوائــر وتحديــد المخاطــر  وتحليــل محفظــة األعمــال والرقابــة علــى األداء، 
أيــة فئــة مــن العامليــن فــي اإلدارات العليــا والوســطى التــي تتعامــل مــع مخرجــات 
النظــام المحاســبي لدعــم المركــز المالــي للشــركة وتطويــر نشــاطها لتحقيــق 

ــة. أهدافهــا بفعالي

الفئة المستهدفة:

12 ساعة تدريبية    2023/7/13-12
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املدخل العملي لو�سائل التوا�سل االجتماعي
12 ساعة تدريبية    2023/7/27-26
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السيدة زينة مصطفى الشناق
متخصصة في التسويق 

االجتماعي والتسويق الرقمي

بدأت حياتها المهنية عام 2002  دراستها الجامعية في التسويق/الجامعة األردنية. 	 
دبلوم التسويق االجتماعي/جامعة فلوريدا. 	 
درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم »تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من جامعة اوهايو.	 
متخصصة في التسويق االجتماعي والتسويق الرقمي وإنشاء محتوى لوسائل التواصل االجتماعي.	 
تتمتــع بأكثــر مــن 20 عاًمــا مــن الخبــرة فــي مختلــف المنظمــات غيــر الحكوميــة »التــي تركــز علــى مشــاريع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 	 

الدوليــة(، والمتخصصــة فــي التعليــم.
كجــزء مــن دورهــا الحالــي كمديــر للعالقــات العامــة واالتصــاالت فــي المــدارس االنجليزيــة الحديثــة، مســؤولة عــن التســويق االجتماعي 	 

و الرقمــي و المشــاريع التعليمية.
تعمــل كجــزء مــن فــرق المراجعــة الخارجيــة لـــ AdvancED منــذ عــام 2011 ، إلحــداث التغييــر المطلــوب للتحســين المســتمر فــي القطــاع 	 

التعليمي. 
اضافــة لدورهــا فــي المــدارس، تــدرس طــالب الجامعــة التطبيقيــة ســنة رابعــة كمحاضــر غيــر متفــرغ مــادة اجباريــة و هــي االتصــال 	 

والتواصــل لبيئــة العمــل.
ــا منصــب رئيــس العالقــات العامــة واالتصــاالت فــي واحــدة مــن أقــدم المــدارس فــي األردن المتخصصــة فــي التعليــم 	  تشــغل حالًي

.The New English School البريطانــي

المحاور الخاصة السيدة زينة مصطفى الشناق: 
لماذا وسائل التواصل االجتماعي؟	 
 	 CANVA ــتخدام ــي باس ــل االجتماع ــائل التواص ــوى لوس ــاء محت ــة إنش كيفي

ــى. ــوى ذي معن ــاء محت ــت إلنش ــر اإلنترن ــم عب ــة تصمي كأداة منص
 	.Facebook و Youtubeو Instagram القنوات التي سيتم التركيز عليها
إنشاء المحتوى للعديد من القنوات وأنواع مختلفة من التغطية اإلعالمية.	 
لســحب 	  وفهمهــا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  رؤى  مــن  االســتفادة 

اإلحصائيــات. علــى  بنــاًء  التســويق  اســتراتيجية 
إنشاء إعالنات مستهدفة لتعزيز الوصول والمشاركة على كلتا القناتين.	 
متى وكيف يتم استخدام الرد اآللي على الرسائل.	 

Whatsapp األعمال - ما رأيك به؟ 	 
إنشاء linktree كمحتوى مكتبة افتراضية لشركتك ، كيف ولماذا.	 
قوة كتابة سيرة الشركة على وسائل التواصل االجتماعي.	 
الهاشتاج، لماذا وكيف؟	 
كتابة التعليقات واألوصاف لوسائل التواصل االجتماعي	 
االستفادة من نقاط القوة في شركتك إلنشاء المحتوى.	 
انعكاس قوة الشركة عبر وسائل التواصل االجتماعي	 
ــز 	  ــي ممي ــوى اإللكترون ــل المحت ــون لجع ــه المنافس ــا يعرض ــتفادة مم االس

وخــاص - ذو طابــع.

مــدراء التســويق، مــدراء المبيعــات، مــدراء خدمــات العمــالء )و/أو مســاعديهم 
ــف  ــر الهات ــال عب ــي االتص ــالء، موظف ــات العم ــات وعالق ــي خدم ــم(، موظف ونوابه
ومراكــز االتصــال، مندوبــي المبيعــات ووكالء ووســطاء التأميــن ودوائــر تطويــر 
ــي  ــل اإلجتماع ــات التواص ــغيل صفح ــن إدارة وتش ــؤولين ع ــك المس ــال وكذل األعم

الخاصــة بشــركات التأميــن وشــركات إدارة أعمــال التأمين وشــركات الوســاطة، مدراء 
ــر ورؤســاء األقســام ذوي العالقــة بالتســويق فــي الشــركة، مــدراء التســويق  الدوائ
واإلتصــال االلكترونــي و/أو مســاعديهم ونوابهــم والمهتميــن بموضــوع البرنامــج.

الفئة المستهدفة:

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
»تاأمني اجلرائم التي تتعر�ض لها البنوك«

)وثيقة تاأمني البنوك ال�ساملة واإجراءات ت�سوية التعوي�سات(
Bankers Blanket Bond Insurance Policy

يحمل درجة البكالوريس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة األردنية لسنة 200٤.	 
 درجة الماجستير في إدارة األعمال اإللكترونية من جامعة مؤتة لسنة 201٤.	 
يحمل درجة الزمالة FCII من معهد التأمين القانوني - لندن، مؤمن مهني قانوني وحاصل على شهادة المشاركة  	 

ACII من نفس المعهد.
وكذلك درجة الزمالة في تأمين الحياة والصحي FLMI من معهد إدارة التأمين على الحياة– الواليات المتحدة األمريكية.	 
يتمتع بخبرة تزيد عن )18( عامًا في قطاع التأمين كما أنه يزاول اعمال التدريب من خالل اإلتحاد األردني لشركات 	 

التامين ومعاهد مختلفة.
يشغل حاليا منصب مساعد المدير العام لشؤون تأمينات الحريق والحوادث العامة والهندسي في شركة الشرق األوسط 	 

للتأمين ورئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمين الحريق والحوادث العامة والهندسي باالتحاد األردني لشركات التأمين.

م.عيسى سميرات
مساعد المدير العام لشؤون

 تأمينات الحريق والحوادث العامة
شركة الشرق االوسط للتأمين - االردن
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المحاور الخاصة بالمهندس عيسى سميرات: 
الجرائــم الماليــة- تطــور المخاطــر الماليــة للبنــوك والحاجــة ألنــواع تأميــن 	 

متخصصــة تلبــي التطــور باألعمــال البنكيــة.
أنواع المخاطر والجرائم المالية التي قد تتعرض لها البنوك.	 
نشأة وتطور وثيقة تأمين البنوك الشاملة.	 
تأميــن المخاطــر والجرائــم المالية )ســوء االئتمــان، أضــرار النقد داخــل المصارف 	 

وســطو الخزائــن، ســرقة األمــوال أثنــاء النقــل، التزويــر، الســندات الماليــة، تزويــر 
العملــة، ســطو على المكاتــب والمحتويــات، المصاريــف القضائية(.

االستثناءات العامة والخاصة ومحددات التغطيات التأمينية.	 
أركان الوثيقــة المعياريــة )الشــروط والمحاذيــر وأســس احتســاب قيــم 	 

الخســارة ومبالــغ التأميــن(.
وشــرح 	  االكتتابيــة  بالعمليــة  وأهميتــه  التأميــن  طلــب  وأركان  أقســاط 

التأميــن. لطلــب  تفصيلــي 
التغطيــات اإلضافيــة )تغطيــة مصاريــف تدقيــق الحســابات، تغطيــة الصــراف 	 

اآللــي، تغطيــة كتــب وطلبــات التحويــل المــزورة ...الــخ(.

ــكل  ــن وبش ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــر التأمي ــع دوائ ــو جمي موظف
ــات  ــي وإدارة التعويض ــة والهندس ــوادث العام ــق والح ــن الحري ــر تأمي ــاص دوائ خ
فيهــا وكل مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج التدريبــي فــي شــركات التأميــن وإعــادة 

التأميــن ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن وإعــادة التأميــن وموظفــو البنــوك 
والمهتميــن مــن جميــع الدوائــر والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى والجهــات 

األخــرى ذات العالقــة بالموضــوع.

الفئة المستهدفة:

16 ساعة تدريبية    2023/8/10-8



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

)Big Data Analysis(
Big Data and Small Data

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
آب/2023
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المحاور الخاصة بالدكتور عبداهلل قصف )9ساعات(: 
نظرة عامة على التسويق الرقمي 

نظــرة عامــة علــى البيانــات الضخمــة: يتضمــن هــذا موضوعــات مثــل تاريــخ 	 
البيانــات الضخمــة وعناصرهــا والمعرفــة المتعلقــة بالوظيفــة والمزايــا 

ــة. ــات المماثل ــوب والموضوع والعي
البيانــات الضخمــة بشــكل 	  البيانــات الضخمــة: تتميــز  تقنيــات معالجــة 

ــة  ــل مقدم ــات مث ــزء موضوع ــذا الج ــي ه ــج Hadoop. يغط ــي ببرنام أساس
ــا  ــزات والمزاي ــحابية )المي ــبة الس ــل Hadoop ، والحوس ــى Hadoop، وعم إل

ــك. ــى ذل ــا إل ــات( وم والتطبيق
 	 Hadoop علــى  التعــرف  ذلــك  يتضمــن  البيئــي:   Hadoop نظــام  فهــم 

 HBase و YARN و MapReduce و HDFS ــن ــذي يتضم ــي ال ــه البيئ ونظام
و Hive و Pig و Sqoop و Zookeeper و Flume و Oozie ومــا إلــى ذلــك. 
HDFS و HBase وطــرق التخزيــن الخاصــة بهمــا وإدارة البيانــات جنًبــا إلــى 

ــب مــع أوامرهــم. جن
احفــر بعمــق لفهــم أساســيات MapReduce و HBase: يجــب أن يغطــي 	 

ــل  ــتخدامات تقلي ــل لـــ MapReduce واس ــل الكام ــار العم ــم إط ــذا القس ه
ــة  ــم المطبق ــار والمفاهي ــل اإلط ــيطة وتقلي ــة بس ــر خريط ــة. تطوي الخريط

Spark toolbox عليــه. - البرنامــج التعليمــي: اســتخدام

المحاور الخاصة بالدكتور محمد العزة )9ساعات(: 

نظــرة عامــة علــى البيانــات الضخمــة: يتضمــن هــذا موضوعــات مثــل تاريــخ 	 
البيانــات الضخمــة وعناصرهــا والمعرفــة المتعلقــة بالوظيفــة والمزايــا 

ــة. ــات المماثل ــوب والموضوع والعي
البيانــات الضخمــة بشــكل 	  البيانــات الضخمــة: تتميــز  تقنيــات معالجــة 

ــة  ــل مقدم ــات مث ــزء موضوع ــذا الج ــي ه ــج Hadoop. يغط ــي ببرنام أساس
ــا  ــزات والمزاي ــحابية )المي ــبة الس ــل Hadoop ، والحوس ــى Hadoop، وعم إل

ــك. ــى ذل ــا إل ــات( وم والتطبيق
 	 Hadoop علــى  التعــرف  ذلــك  يتضمــن  البيئــي:   Hadoop نظــام  فهــم 

 HBase و YARN و MapReduce و HDFS ــن ــذي يتضم ــي ال ــه البيئ ونظام
و Hive و Pig و Sqoop و Zookeeper و Flume و Oozie ومــا إلــى ذلــك. 
HDFS و HBase وطــرق التخزيــن الخاصــة بهمــا وإدارة البيانــات جنًبــا إلــى 

ــب مــع أوامرهــم. جن
احفــر بعمــق لفهــم أساســيات MapReduce و HBase: يجــب أن يغطــي 	 

ــل  ــتخدامات تقلي ــل لـــ MapReduce واس ــل الكام ــار العم ــم إط ــذا القس ه
ــة  ــم المطبق ــار والمفاهي ــل اإلط ــيطة وتقلي ــة بس ــر خريط ــة. تطوي الخريط

Spark toolbox عليــه. - البرنامــج التعليمــي: اســتخدام

18 ساعة تدريبية    2023/8/24-22

د. محمد العزة
عضو هيئة تدريس- قسم علم البيانات 

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

حاصل على درجة الدكتوراه في الحوسبة من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، وماجستير في هندسة البرمجيات 	 
من جامعة غرب إنجلترا  في المملكة المتحدة. 

يعمل حالًيا كعضو هيئة تدريس في قسم علم البيانات في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا. 	 

تتركز اهتماماته البحثية على علوم البيانات الضخمة، والتعلم اآللي، واستخراج البيانات، وهندسة البرمجيات التجريبية، 	 
والمعلوماتية الحيوية.

الدكتور عبداهلل قصف
أستاد مشارك

جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا

حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة البرمجيات من جامعة ساليرنو في عام 2012.	 
 لديه خبرة عملية في ادارة المشاريع البرمجية ألكثر من 10سنوات.	 
 يعمل حالًيا أستاًذا مشارًكا في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.	 
 	.IEEE, ACM  يشغل عضو رئيسي في العديد من الجمعيات العالمية مثل

شارك ونظم العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة وقام بتحكيم العديد من األبحاث العلمية في 	 
المجاالت العالمية والمحلية.

يقدم خدمات استشارية تتعلق بضمان جودة البرمجيات وإدارة المشاريع والتحول الرقمي في العديد من الشركات 	 
المحلية والوزارات.

تشمل اهتماماته البحثية موضوعات هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع وأمن المعلومات واألعمال اإللكترونية.	 

ــة،  ــات واإلدارات التنفيذي ــواع المؤسس ــف أن ــس إدارات مختل ــن مجال ــاء كل م أعض
مســؤولي وموظفــي اإلدارات الرقابيــة )التدقيــق الداخلــي، واالمتثــال، والرقابــة 
الماليــة، والتفتيــش  وغيرهــا(، مستشــارو الحوكمــة المؤسســية ، مراجعــو الحســابات، 

العليــا  الدراســات  والباحثــون وطلبــة  األكاديميــون  القانونيــون،  المستشــارون 
ــي. ــج التدريب ــوع البرنام ــة بموض ــات المتعلق ــات والممارس ــن بالتطبيق المهتمي

الفئة المستهدفة:



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

Bancassurance / الــتــــــاأمــيــــــن الــم�ســـريف

آب/2023

دليل البرامج التدريبية لالتحاد

السيد معن قصيباتي
مديرالتأمينات المصرفية
البنك األردني الكويتي

حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية في العام 1997.	 

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة في العام 1995.	 

ــة 	  ــن والي ــام 2012 و م ــة ع ــن االردني ــة التأمي ــن هيئ ــة م ــات العام ــال التأمين ــيط أعم ــص وس ــى ترخي ــل عل حاص
ــام 2007.   ــي الع ــة ف ــا االمريكي كاليفورني

مدير دائرة التأمين المصرفي في البنك األردني الكويتي منذ العام 2013 »خبير اعمال التأمين المصرفي«.	 

عمــل فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع التأميــن فــي األردن و فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة منــذ العــام 1997 	 
بخبــرات تزيــد عــن 25 عــام. 
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المحاور الخاصة بالسيد معن قصيباتي )12ساعة(: 
التأمين المصرفي.	 
اسباب دخول البنوك وشركات التأمين هذه االعمال.	 
الفــرق مــا بيــن وكيــل التأميــن، وســيط التأميــن و موظــف البنــك المرخــص 	 

لمزاولــة اعمــال التأميــن المصرفــي.
االساليب المتبعة في تسويق وبيع منتجات التأمين المصرفي في البنوك.	 
أهم التحديات التي تؤثر على نجاح التأمين المصرفي.	 
منتجات التأمين المصرفي.	 
توســع اعمــال التأميــن المصرفــي وتحولهــا الــى دوائــر هامــة فــي البنــوك 	 

و شــركات التأميــن.
ترخيص الموظفين و تدريبهم.	 
المصرفــي 	  التأميــن  اعمــال  لمزاولــة  للمرخصيــن  المقدمــة  الحوافــز 

االعمــال. هــذه  نجــاح  علــى  واهميتهــا 
طرق اإلعالن عن منتجات التأمين المصرفي.	 

المحاور الخاصة بالسيد مازن النمري )٤ ساعات(:
التأمين المصرفي من وجهة نظر تأمينية.	 
تجربة شركات التأمين االردنية  مع التأمين المصرفي.	 
السياسة االكتتابية للتأمين المصرفي وآلية احتساب االقساط الخاصة بهم.	 
اهم التحديات التي تؤثر على نجاح التأمين المصرفي.	 
توســع اعمــال التأميــن المصرفــي وتحولهــا الــى دوائــر هامــة فــي البنــوك 	 

و شــركات التأميــن.
نمــاذج مــن الوثائــق المســتخدمة فــي التاميــن المصرفــي  فــي ســوق 	 

التأميــن األردنــي.
منتجــات التاميــن التــي  يمكــن تســويقها مــن خــالل قنــوات التاميــن 	 

المصرفــي مــن غيــر المنتجــات المعمــول بهــا حاليــًا.
تجارب عربية ناجحة في التامين المصرفي.	 

16 ساعة تدريبية    2023/8/31-2٩

يشغل حالياً منصب نائب المدير العام في شركة التأمين األردنية.	 

لديه خبرة في التأمين تزيد عن )25( عام.	 

حاصل على شهادات مهنية متخصصة بالتأمين مثل شهادة الزمالة من معهد التأمين على الحياة من الواليات المتحدة 	 
.)FCII( وشهادة الزمالة من معهد التأمين القانوني في لندن )FLMI( األمريكية

انتخب رئيساً للجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة والصحي في االتحاد األدني لشركات التأمين ألكثر من دورة.	 

محاضر معتمد لدى االتحاد األردني لشركات التأمين.	  السيد مازن النمري
نائب المدير العام

شركة التأمين األردنية 

ــكل  ــن وبش ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــر التأمي ــع دوائ ــو جمي موظف
خــاص الدوائــر  الفنيــة ودوائــر التســويق وتطويــر االعمــال ومســؤولي االنتــاج  وكل 
مــن يهمهــم موضــوع البرنامــج التدريبــي فــي شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن 

ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن وإعــادة التأميــن وموظفــو البنــوك والمهتميــن 
مــن جميــع الدوائــر والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى والجهــات األخــرى ذات 

ــة بالموضــوع. العالق

الفئة المستهدفة:



اإطار حوكمة واإدارة تكنولوجيا املعلومات
COBIT 2019

12 ساعة تدريبية    7-6/٩/2023

 أيلول/2023
برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

دليل البرامج التدريبية لالتحاد
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يعمل مستشارا في إدارة المخاطر وأمن المعلومات لعدد من مجالس إدارات مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية.	 
خبير تنفيذي مصرفي لقطاع البنوك المركزية وإدارة المخاطر مع عدد من المؤسسات المنفذة لبرامج المساعدات 	 

األميركية من 2020/2 إلى 2021/2.
رئيس 	  األخير منصب  العقد  واستلم خالل  تاريخ 2020/1/1،  عاما حتى   25 لمدة  األردني  المركزي  البنك  في  عمل 

مفتشي قطاع الرقابة المصرفية لمخاطر وحوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الرئيس التنفيذي منذ العام 2008 لمجموعة مشاريع دولية في تنمية وتطوير بيئة الرقابة والتشريعات الناظمة للقطاع 	 

المصرفي بالتعاون مع البنوك المركزية لدول السودان واليمن وليبيا والبحرين والكويت والمملكة المتحدة وروسيا.
حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األردنية في العام 1998ودرجة البكالوريوس في االقتصاد 	 

والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك في العام 1995، مع شهادة تقدير مرتبة الشرف األولى.
تكنولوجيا 	  ومشاريع  مخاطر  وتقييم  وإدارة  حوكمة  في  دولية  مهنية  شهادات  وعدة  بالتينية  زمالة  على  حاصل 

المعلومات )CISA, CISM, CGEIT,CRISC( من مؤسسة التدقيق والرقابة على نظم المعلومات )ISACA( في الواليات 
المتحدة  األميركية.

خبير في حماية وخصوصية البيانات )CDPO( ومدرب ومحاضر في مؤتمرات محلية وعربية ودولية.	 

السيد نادر قاحوش
الرئيس التنفيذي

مؤسسة أسفار لالستشارات والتدريب

اإلدارات العليــا، ومــدراء وكــوادر إدارة تكنولوجيــا المعلومــات، ومــدراء وكــوادر دوائــر التشــغيل والخدمــات وخدمــة العمــالء واالمتثــال والتدقيــق الداخلــي والخارجــي وإدارة 
المخاطــر وأمــن المعلومــات فــي شــركات التأميــن والبنــوك والمؤسســات الماليــة وموظفــي هيئــات االشــراف  والرقابــة علــى إدارة أعمــال التأميــن والمهتميــن بموضــوع 

البرنامــج التدريبــي. 

الفئة المستهدفة:

المحاور الخاصة بالسيد نادر قاحوش )1٦ساعة(: 
 	.COBIT2019 :مقدمة
قواعد الحاكمية السليمة لتكنولوجيا المعلومات.	 
 	.COBIT2019 أهداف المؤسسة وأهداف تكنولوجيا المعلومات بحسب
 أهداف الحاكمية واإلدارة الـ ٤0 لإلطار بعد التعديل.	 
 	.)COBIT2019( قواعد التطبيق السليم لـ

التطبيــق 	  نطــاق  وتحديــد  لتصميــم  كميــة  ودراســة  نوعيــة  دراســة 
.)Designing Factor Analysis(

 	.)COBIT( في التطبيق السليم لـ )CMM( استخدام نموذج نضوج القدرات
ــة عمليــة )تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي والتحديــث الــذي 	  دراســة حال

طــرأ عليهــا(.

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
مـقــدمــة يف تـــاأميـــن الطيـــران، حوادثـــه 

وامل�ســــووؤليـــات القـــانـــونيـــة للطـــرف الثـــالـــث

السيد مازن الغالييني 
مستشار تأمين وحوادث الطيران

والمسؤوليات القانونية للطرف الثالث

خبــرة 25 عامــًا فــي تأميــن الطيــران وحوادثــه شــغل خاللهــا مناصــب تنفيذيــة حيــث كان مســاعد المديــر العــام 	 
الملكيــة االردنيــة لشــؤون التأميــن والمطالبــات وإدارة المخاطــر للفتــرة 200٦ -2015. 

رئيس دائرة التأمين وإدارة المخاطر لشركة السعودية الخليجية للطيران للفترة 2019-2015. 	 
مستشار رئيس مجلس اإلدارة لشركة القحطاني للطيران للفتره 2019 ولغاية تاريخه. 	 
كما شغل منصب المدير العام لشركه ازار للوساطة في اعمال التأمين للفترة 2022-2019.	 
 مستشار مجلس اإلدارة لمجموعة القحطاني واوالده لشؤون التأمين للفترة 2019-2022 ولتاريخه .	 
 حاصل على الشهادة الجامعية في إدارة االعمال من الجامعة األردنية للعام 199٤. 	 
ــي 	  ــوم ف ــام 2003 ودبل ــة للع ــتريخت الهولندي ــة ماس ــن جامع ــران م ــوم الطي ــي إدارة عل ــتير ف ــهادة ماجس ش

ــام 200٤ .  ــي ع ــي البحرين ــد المصرف ــن المعه ــن م التأمي
شارك في عدة ورشات عمل نظمت من قبل وسطاء التأمين ومعيدي التأمين في لندن ودبي. 	 
ورشات من قبل محامين ومسوي الخسائر لشركات اإلعادة البريطانية.	 
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المحاور الخاصة بالسيد مازن الغالييني: 
الجــزء االول : بوالــص التاميــن المقتــرح شــرائها مــع حــدود التغطيــه حســب 
االتفاقيــات الدوليــه ومتطلبــات هيئــات تنظيــم قطــاع الطيــران ومؤجــري وممولــي 

ــرات  الطائ
الجزء الثاني : البيانات المطلوب توفرها الكتتاب الخطر 

الجــزء الثالــث: اليــه شــراء العقــود واختيــار الوســيط العالمــي والمعبد القائــد ومعيدي 
التاميــن المســاندين ودور التاميــن المحلــي الحالــي. واهميــه المشــاركه فــي تعيــن 

مســوي خســائر حــوادث الطائــرات ومكتــب المحامــاة العالميــن الداره الخطــر 

الجــزء الرابــع : طبيعــه الحــوادث والمطالبــات المغطــاه واالتفاقيــات العاملــه بهــذا 
الموضــوع.

الجــزء الخامــس : االتفاقيــات التجاريــه االساســيه المقترحــه لتنظيــم العالقــه 
االرضــي،  كالمنــاول  المســانده  والشــركات  الطيــران  شــركه  بيــن  التعاقديــة 
ــران وشــركات التاميــن  ــدورات المقترحــه لشــركات الطي الصيانــه، التموين….وال
ــث  ــن مــع الخدي ــث عــن بوليصــه فقــدان رخــص الطياري الجــزء الســادس :الحدي

ــه ــن الســفر والمنفعــه االضافي عــن تامي

الســفر،  والتأميــن علــى  البحــري  التأميــن  التأميــن وباالخــص قســم  شــركات 
شــركات الطيــران، المنظمــات المراقبــة كســلطه الطيــران ، االياتــا وااليــكاو، البنــك 
المركــزي/ التأميــن، شــركات المســاندة مثــل صيانــه الطائــرات والمحــركات، تمويــن 

الطائــرات، تزويــد الوقــود، المنــاول االرضــي ، شــركات الســياحة والســفر بمــا يتعلــق 
مســؤوليه الناقــل اتجــاه الراكــب حســب تذكــرة الســفر، شــركات الشــحن بمــا يخــص 

نقــل البضائــع.

الفئة المستهدفة:

16 ساعة تدريبية    14-12/٩/2023





12 ساعة تدريبية    21-20/٩/2023

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

حو�سبة مدفوعات ومطالبات التاأمني ال�سحي
)اإدارة ال�سبكة الطبية والتعاقدات وتدقيق املطالبات واإعداد التقارير

 واالإح�سائيات وامتتة مطالبة التاأمني ال�سحي(

أيلول/2023
دليل البرامج التدريبية لالتحاد

م. عبداهلل محمد عودات
مدير العمليات

شركة الحوسبة الصحية الدولية )حكيم( 

حاصل على جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز - 2007.	 

حاصل على درجة الماجستير في هندسة الحاسوب – جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.	 

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب – جامعة اليرموك.	 

حاصل على شهادات PMP  في إدارة المشاريع.	 

حاصل على شهادات CPHIMS  في أنظمة المعلومات الصحية.	 

حاصل على شهادات COBIT5  في حوكمة عمليات تقنية المعلومات.	 

مدير العمليات في شركة الحوسبة الصحية الدولية. 	 

لديه أكثر من 18سنة خبرة في مجال حوسبة القطاع الصحي.	 

لديه أكثر من3 سنوات خبرة في مجال تقنية المعلومات وتطوير األنظمة.	 
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 مقدمة حول المعلوماتية الصحية.	 
الملف الطبي اإللكتروني.	 
أنظمة الترميز الطبي.	 
الحوسبة واألتمتة.	 
فوائد المنظومة لمقدمي الخدمة الطبية. 	 

فوائد المنظومة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين.	 
الربط اإللكتروني مع المنظومة.	 
الخدمات اإلضافية للمنظومة.	 
حلول الدفع اإللكتروني.	 

المحاور الخاصة بالمهندس عبداهلل محمد عودات والدكتورة شذى الصوراني

د. شذى منذر الصوراني
مدير تطوير األنظمة الطبية

شركة الحوسبة الصحية الدولية )حكيم( 

حاصلة على درجة الماجستير في الصحة العامة – الجامعة األردنية.	 

حاصلة على درجة البكالوريوس في الصيدلة – جامعة عمان األهلية.	 

تحمل شهادة الدبلوم المهني في "تصميم تجربة المستخدم" - جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.	 

مدير تطوير األنظمة الطبية في شركة الحوسبة الصحية.	 

لديها أكثر من 10 سنوات خبرة في مجال الحوسبة الصحية. 	 

لديها أكثر من 5 سنوات خبرة في مجال تصنيع األدوية وجودة التصنيع.	 

المــدراء ورؤســاء أقســام فــرع التأميــن الطبــي فــي شــركات التأميــن العربيــة 

واالردنيــة وشــركات إدارة أعمــال التأميــن الطبــي وصناديــق التأميــن الصحــي 

والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى التــي توفــر تأميــن طبــي لموظفيهــا وكل مــن 

يهمهــم موضــوع البرنامــج، باإلضافــة إلــى الجهــات الرقابية والتشــريعية المشــرفة 

علــى قطــاع التأميــن والمستشــفيات والمؤسســات الصحيــة الكبــرى التــي تتعاقــد 

ــوع. ــة بالموض ــرى ذات العالق ــات األخ ــات والجه ــن والمؤسس ــركات التأمي ــع ش م

الفئة المستهدفة:



برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
 التحول الرقمي يف التعامالت املالية

Digital Transformation in Financial Transaction
12 ساعة تدريبية    18-2023/10/1٩

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

بناء اإدارات تدقيق داخلي فاعلة مع تطبيق عملي العداد تقرير تدقيق داخلي على اإحدى الدوائر

مدرب ومستشار دولي في الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. 	 

ــات 	  ــة مــن الوالي ــة العالمي ــى مجموعــة مــن الشــهادات المهني ــى شــهادة الماجســتير فــي المحاســبة، وعل حاصــل عل
ــدة ــة المتح ــة والمملك ــدة األمريكي المتح

لديه خبرة عملية منذ 1998 في شركات استثمارية وصناعية وإنشائية وتدقيق حسابات كبرى.	 

يعمــل كعضــو مجلــس إدارة ولجــان منبثقــة مــن المجلــس فــي مجموعــة مــن الشــركات فــي القطــاع الخــاص 	 
والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة.

ــاس 	  ــي لقي ــس العرب ــت والمجل ــي األردن والكوي ــي ف ــق الداخل ــي التدقي ــن ف ــن مهنيتي ــيس جمعيتي ــي تأس ــارك ف ش
ــق(. ــي )أعم ــر االجتماع وإدارة األث
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تشرين األول/2023
دليل البرامج التدريبية لالتحاد

السيد عالء ابو نبعة
مدرب دولي

المحاور الخاصة بالسيد عالء ابو نبعة: 
ــار قبــل وبعــد 	  ــة التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتب أهــم العوامــل الداخليــة والخارجي

ــاء اإلدارة. إنش
خارطة الطريق إلنشاء إدارة فاعلة للتدقيق الداخلي.	 
موقع إدارة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي.	 
حوكمة إدارة التدقيق الداخلي.	 
تحديد نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة.	 
خدمات التدقيق الداخلي التأكيدية واالستشارية.	 
بالخطــة 	  وربطهــا  االســتراتيجية  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  خطــة  إعــداد  كيفيــة 

للمؤسســة. االســتراتيجية 

كيفية إعداد أول سجل للمخاطر في المؤسسة.	 
كيفية إعداد أول خطة تدقيق سنوية.	 
إدارة موارد إدارة التدقيق الداخلي.	 
أبرز مكونات مقاييس أداء إدارة التدقيق الداخلي والقائمين عليها.	 
كيفية إعداد خارطة طريق للتطوير المهني لموظفي إدارة التدقيق الداخلي.	 
 	 )Outsourcing( كيفيــة التعامــل مــع الجهــات الخارجيــة التــي قــد يتــم عمــل اســناد لهــا

لتنفيــذ بعــض أعمــال إدارة التدقيــق الداخلــي.
 	.)IPPF( اإلطار الدولي لممارسة مهنة التدقيق الداخلي
حالة عملية: إعداد تقرير على احدى الدوائر.	 

مســؤولي وموظفــي اإلدارات الرقابيــة )إدارة المخاطــر، التدقيــق الداخلــي، واالمتثال، 
والرقابــة الماليــة، والتفتيــش  وغيرهــا(، موظفــو الجهــات الرقابيــة الحكوميــة، 
ــون،  ــارون القانوني ــابات، المستش ــو الحس ــية ، مراجع ــة المؤسس ــارو الحوكم مستش
أعضــاء كل مــن مجالــس إدارات مختلــف أنــواع المؤسســات واللجــان المنبثقــة مــن 

المجلــس واإلدارات التنفيذيــة المهتميــن بــإدارة  المخاطــر، األكاديميــون والباحثــون 
وطلبــة الدراســات العليــا المهتميــن بالتطبيقــات والممارســات المتعلقــة بموضــوع 

البرنامــج التدريبــي.  

الفئة المستهدفة:

18 ساعة تدريبية    2023/10/5-3

صمم ونشر أكثر من 200 استراتيجية للتسويق والمبيعات والتحول الرقمي للشركات ومنصات التجارة اإللكترونية، 	 
وبناء العالمة التجارية وتفعيل المبيعات لمنتجاتها وخدماتها محلًيا ودولًيا.

دبي، 	  في   INFORMA MENA مع رقمًيا  ومدرًبا  ومستشاًرا   Google-Dubai مع  معتمد  محترف  حالًيا كمدرب  يعمل 
GCE األردن-عمان، مسقط، بيروت ورام اهلل في موضوعات التواصل االجتماعي والتسويق الرقمي )مثل إدارة وسائل 
التواصل االجتماعي واإلعالن، تحسين محركات البحث )SEO(، الدفع لكل نقرة )PPC( ، التسويق عبر محرك البحث، 

.)Google Analytics التسويق عبر البريد اإللكتروني وعرض اإلعالنات باستخدام
إدارة التسويق االستراتيجي كلية ميتروبوليتان لألعمال واإلدارة بالمملكة المتحدة.	 
 	.)DMIمحترف تسويق رقمي معتمد )معهد التسويق الرقمي
مستشار خدمة العمالء الرقمي واستراتيجي التحول الرقمي. 	 
فخري بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.	 
مدير عالمة تجارية معتمد من مؤسسة AIPMM)الواليات المتحدة األمريكية(.	 

السيد عميد عوض
مستشار ومدرب دولي في التحول الرقمي 

ESD دبي/ االمارات
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المحاور الخاصة بالسيد عميد عوض: 
التحول الرقمي.	 
ما هو التحول الرقمي لألعمال؟	 
مفاهيم التحول الرقمي. األسواق والبيئة والهيكل.	 
المناطق األربع لتحول األعمال.	 
دراسة حالة واحدة من المعاملة المالية.	 
تصميم نموذج عملك الرقمي لتحقيق النجاح.	 
كيفية تصميم استراتيجية التحول الرقمي.	 
التحول الرقمي لألعمال - الصناعة المالية.	 

الشركات المتنافسة رقميًا.	 
من هو منافسك في االقتصاد الرقمي؟	 
كيفية دمج التكنولوجيا في عملك.	 
نمو البيانات الضخمة.	 
تصميم وتسهيل توليد األفكار والتنمية التعاونية مع المجموعات.	 
التعاون والتواصل واإلنشاء: العناصر الثالثة لثقافة االبتكار.	 
كيفية االبتكار بسرعة وبشكل منهجي: االبتكار خطوة بخطوة.	 
كيفية مواءمة األفكار مع استراتيجية العمل.	 
كيف نجد أفضل أفكارنا.	 

البرنامــج مخصــص للكــوادر العاملــة فــي شــركات التأميــن المحليــة والعربيــة مــن 
ــون  ــر لتحســين االداء فــي قطــاع التأميــن الذيــن يرغب ــع المســتويات والدوائ جمي
ــر  ــن وغي ــيون الماليي ــون والرئيس ــدراء التنفيذي ــة والم ــم العملي ــز معرفته بتعزي
المالييــن الذيــن يرغبــون فــي تحديــث وتعميــق معلوماتهــم  التخــاذ القــرارات أو 

تقديــم تقاريــر لــإلدارات العليــا والمــدراء والمشــرفون والموظفــون الذيــن يرغبون 
بتعزيــز معرفتهــم بالمعلومــات الماليــة وتحويلهــا رقميــًا والمهتمــون مــن موظفــو 
البنــوك مــن وجميــع الدوائــر والمؤسســات االقتصاديــة الكبــرى والجهــات األخــرى 

ذات العالقــة بالموضــوع.

الفئة المستهدفة:



دليل البرامج التدريبية لالتحاد
 تشرين الثاني/2023

KPI`s االدارة املالية للموارد الب�سرية ومعايري تقييم االأداء
Finance for HR and KPI`s

السيد رامي الناعوري
خبير تدريب

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وماجستير في إدارة االعمال.	 

خبرة عملية في الشرق األوسط منذ 1998.	 

مدرب معتمد في مجال اإلدارة والموارد البشرية منذ 2008.	 

مستشار وعضو مجلس ادارات عدة شركات في األردن ومصر والمملكة العربية السعودية.	 

المحاور الخاصة بالسيد رامي الناعوري: 
تعريف بدور االدارة المالية. 	 
البيانات المالية : انواعها و طريقة بنائها و الهدف منها.	 
اهم المبادئ المحاسبية.	 
فهم وتحليل البيانات المالية.	 

التحليل المالي كاداة قياس.	 
تحليل النسب المالية. 	 
انعكاس دور إدارة الموارد البشرية على اإلداء المالي للمنظمة.	 
أهم مؤشرات اإلداء إلدارة الموارد البشرية في الجوانب المالية.	 

يســتهدف البرنامــج مــدراء اإلدارات ونوابهــم ومســاعدوهم الرئيســيون والمــدراء 
المالييــن، المــدراء الجــدد والمــدراء فــي مســتويات اإلدارة المتوســطة الــى العليــا، 
رؤســاء االقســام والمشــرفون االوائــل، والمــدراء حديثــو الترقيــة فــي شــركات 

التأميــن المحليــة والعربيــة ومــدراء الدوائــر، ودوائــر المــوارد البشــرية ودوائــر 
تطويــر االعمــال والمهتميــن بموضــوع البرنامــج فــي المؤسســات االقتصاديــة 

ــات. ــة القطاع ــن كاف ــن م ــرى والمهتمي الكب

الفئة المستهدفة:

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

12 ساعة تدريبية    2023/11/2-1

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
تاأمينات امل�سوؤوليات املهنية للمهند�سني/ و�سطاء التاأمني

  CGL تاأمني امل�سوؤولية العامة التجارية
 Medical Malpractice تاأمني االأخطاء الطبية

السيد مصطفى التل
نائب المدير العام للشؤون الفنية
شركة المتوسط والخليج للتأمين

»ميدغلف«

خبرة في مجال التأمين الكثر من 27 سنة ومتخصص في تأمين الممتلكات والتامينات الهندسية والتأمينات العامة 	 
والمتخصصة وتأمين االئتمان.

حاصل على شهادة Dip -CII من معهد التأمين البريطاني لندن 	 
مشارك ومحاضر في العديد من المحاضرات والدورات المتخصصة داخل االردن وخارجة	 
يشغل حاليًا منصب نائب المدير العام لشركة المتوسط والخليج للتأمين »ميدغلف« – االردن.	 

انتخب نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمين الحريق والحوادث العامة والهندسي في االتحاد االردني لشركات التأمين 	 
وكان عضوًا فيها ألكثر من )15( عام.

محاضر معتمد لدى االتحاد األردني لشركات التأمين وعدد من المعاهد المتخصصة بالتأمين.	 
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المحاور الخاصة بالسيد مصطفى التل: 
شرح األسس والمبادئ األساسية لهذه التأمينات.	 
التعريف بأقسام هذا النوع من التأمينات ومن هم المؤمن عليهم.	 
التعريــف العــام لهيــكل البوليصــة مــن حيــث األخطــار المغطــاة مــن خــالل 	 

شــرح وتفصيــل كل نــوع مــن هــذه األخطــار.
شرح استثناءات العقد.	 

إيضــاح وشــرح مــن هــم األشــخاص أو الجهــات التــي يحــق لهــا االدعــاء أو 	 
المطالبــة تحــت هــذا النــوع مــن التأميــن.

طبيعة الحوادث التي قد تقع ضمن التغطية التأمينية.	 
التعريف والشرح لمبادئ وأسس االكتتاب األساسية.	 
التطبيقات وأمثلة عملية على هذه الوثائق.	 

ــة  ــن المحلي ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــر التأمي ــع دوائ ــو جمي موظف
والعربيــة وبشــكل خــاص العامليــن فــي التأمينــات العامــة فــي دوائــر تأميــن 
الحريــق والحــوادث العامــة والهندســي وإدارة التعويضــات فيهــا ودوائــر االكتتــاب 

وتطويــر األعمــال ووكالء التأميــن ووســطاء التأميــن وموظفــو البنوك والمؤسســات 
ــن والجهــات  ــال التأمي ــى أعم ــة واإلشــراف عل ــات الرقاب ــرى وهيئ ــة الكب االقتصادي

ــوع. ــة بالموض ــرى ذات العالق األخ

الفئة المستهدفة:

12 ساعة تدريبية    2023/11/16-15
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برنامج تدريبي على م�ستوى عربي

الو�سول الى العمالء عرب الهواتف املحمولة )املوبايل(
Reach New Insurance’s Clients Via Mobile Technology

تشرين الثاني - كانون األول/2023
دليل البرامج التدريبية لالتحاد

السيد فادي بّروق
مستشار ومدرب دولي 

في التسويق االلكتروني واالدارة

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة عــام 2005 وايضــا حاصــل علــى درجــة الماجســتير 	 
فــي ادراة االعمــال MBA عــام 2008؛ كليهمــا مــن جامعــة بيرزيــت فــي فلســطين.

عمــل الكثــر مــن 18 عامــا فــي عــدة مناصــب اداريــة فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات حيــث شــتغل 	 
منصــب مديــر المبيعــات والتســويق ألكثــر مــن 12 عامــًا متتاليــة؛ اضافــة الــى ادارة المشــاريع.

 	.CIPT حاصل على شهادة مدرب دولي محترف

 عمل في مجال التدريب في التسويق االلكتروني، المبيعات وخدمة العمالء ألكثر من 10 سنوات.	 

 حاصل على شهادة من شركة جوجل بما يخص إدارة حمالت جوجل التسويقية واالعالنية.	 
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مــدراء التســويق، مــدراء المبيعــات، مــدراء خدمــات العمــالء )و/أو مســاعديهم 
ــف  ــر الهات ــال عب ــي االتص ــالء، موظف ــات العم ــات وعالق ــي خدم ــم(، موظف ونوابه
ــر  ــر تطوي ــن ودوائ ــطاء التأمي ــات ووكالء ووس ــي المبيع ــال، مندوب ــز االتص ومراك
ــك المســؤولين عــن إدارة وتشــغيل صفحــات التواصــل اإلجتماعــي  األعمــال وكذل

ــاطة،  ــركات الوس ــن وش ــال التأمي ــركات إدارة أعم ــن وش ــركات التأمي ــة بش الخاص
ــدراء  ــركة، م ــي الش ــويق ف ــة بالتس ــام ذوي العالق ــاء األقس ــر ورؤس ــدراء الدوائ م
التســويق واإلتصــال االلكترونــي و/أو مســاعديهم ونوابهــم والمهتميــن بموضــوع 

ــي. ــج التدريب البرنام

الفئة المستهدفة:

المحاور الخاصة بالسيد فادي بّروق: 
التسويق االلكتروني.	 
صناعة المحتوى ومحتوى الموبايل.	 
تطبيق التأمين وبرنامج الوالء الخاص بشركات التأمين.	 
التسويق من خالل البريد االلكتروني.	 

التسويق من خالل الرسائل الدعائية القصيرة.	 
القائمة التفاعلية.	 
البيع عبر الهاتف.	 
البيع من خالل مبدأ التلعيب.	 
التسويق من خالل محركات البحث والكلمات المفتاحية.	 

12 ساعة تدريبية    2023/11/30-2٩

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
االأمـــــن ال�سـيـبــــــرانــــــي
Cyber Security

يعمل حاليًا كمدير تقني لنظام انشورميت في شركة صهيب بن عامر العالمية.	 

مستشار تكنولوجيا المعلومات 	 

يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 15 عاًمــا فــي مجــال األمــن الســيبراني لتكنولوجيــا المعلومــات، وأتمتــة األعمــال، وإنتــاج 	 
البرامــج، وخبــرة فــي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات للمؤسســات واألمــن وحوكمــة البيانــات.

 عمل مع الحكومات الدولية وقطاعي النفط والغاز.	 
السيد عمرو الخطيب

مدير التقني لنظام انشورميت 
شركة صهيب بن عامر العالمية 
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المحاور الخاصة بالسيد عمرو الخطيب: 
مقدمة في الحاسبات والشبكات.	 
ما مدى صعوبة التعرض لالختراق.	 
التصيد اإللكتروني المستهدف والهندسة االجتماعية.	 
ماكرو البرمجيات الخبيثة - تسوية البريد اإللكتروني لألعمال.	 
الرسائل فورية - Smishing - التصيد - برامج الفدية. 	 
التشفير - العلم االحمر - محركات البحث واألمان. 	 

حصان طروادة المصرفية - مضاد الفيروسات المزيف.	 
هواتف و كمبيوترات أبل - الهواتف الذكية وتطبيقات الجوال.	 
إدارة كلمة المرور - عامل المصادقة الثنائي - أمن المتصفح.	 
خصوصية بيانات اإلنترنت - وسائل التواصل االجتماعي.	 
التضليل - سرقة الهوية - الالئحة العامة لحماية البيانات.	 
التشفير - IOT  / إنترنت األشياء.	 
ماذا يمكنك أن تفعل لحماية نفسك ومنظمتك.	 

مــدراء وموظفــي دوائــر تكنولوجيــا المعلومــات مــن كــوادر شــركات التاميــن 
المحليــة والعربيــة وشــركات مــزودي خدمــات التأميــن )TPA( وشــركات إعــادة 
ــج   ــم البرام ــركات تصمي ــوك وش ــو البن ــن وموظف ــطاء ووكالء التأمي ــن ووس التأمي

ــرى فــي قطــاع  ــة الكب ــن مــن المؤسســات االقتصادي ــن والمهتمي لشــركات التأمي
تكنولوجيــا المعلومــات.

الفئة المستهدفة:
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دليل البرامج التدريبية لالتحاد
كانون األول/2023

القاعات التدريبية في مقر 
االتحاد األردني لشركات التأمين

برنامج تدريبي على م�ستوى عربي
الــــتـــــــاأميــــــــــــن الــــــرقـمــــــــــــي 

السيد بدر عطاري
مستشار تأمين 

شركة TD Insurance - كندا

عضو 	  أنه  كما  كندا.  في  مقرها   TD Insurance شركة  لدى  ومعتمد  مرخص  تأمين  مستشار  منصب  حاليًا  يشغل 
Business and Education Partnership Of Waterloo Region  في كندا، باإلضافة إلى سفير إتصال  معتمد لدى 

الكندي. التأمين  معهد  مع  مهني 
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال، وشهادة إدارة مخاطر من معهد التأمين الكندي.	 
مؤمن معتمد لدى معهد التأمين في المملكة المتحدة.	 
يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع البنوك والتأمين، حيث عمل في عدة مناصب وهي مدير عام، رئيس قسم اكتتاب ومدير 	 

إعادة تأمين لشركات تأمين محلية وإقليمية، باإلضافة إلى ممثل شركة في مجلس إدارة شركة إعادة تأمين إقليمية.
يزاول اعمال التدريب من خالل معهد التأمين العربي واإلتحاد األردني للتأمين منذ عام 201٤.	 
جائزة  “Rising Star”لعام 2017 على مستوى الشرق األوسط وشمال افريقيا والمقدمة من MENAIR العالمية التي تقام 	 

سنويًا في مدينة دبي.  
جائزة Spotlight Award Q3 مقدمة من شركة TD Insurance تقديرا لإلنجازات الني تم تحقيقها في نهاية الربع الثالث لسنة 2022.	 

20
المحاور الخاصة بالسيد بدر عطاري: 

مــا هــو التأميــن الرقمــي والمميــزات األساســية التــي يجــب أن تتوفــر فــي 	 
نافــذة التأميــن الرقمــي

االبتكار الرقمي في قطاع التأمين	 
إدارة التأمين الرقمي	 
ــي 	  ــي وماه ــن الرقم ــي التأمي ــن ف ــركات التأمي ــه ش ــي تواج ــات الت التحدي

خصائــص الناجحيــن فــي التأميــن الرقمــي 

جودة منتجات التأمين المعروضة من خالل قنوات التأمين الرقمية 	 
جودة خدمات التأمين المقدمة من خالل قنوات التأمين الرقمية 	 
الحوكمة واإلطار التنظيمي لها	 
نهج أجيليتي)Agility Approach(  في تكنولوجيا المعلومات	 
التوصيات التي ستساهم في تعزيز أداء التأمين الرقمي	 

ــي  ــة ف ــرات مهني ــن ذو خب ــاع التأمي ــي قط ــن ف ــج العاملي ــذا البرنام ــتهدف ه يس
منتجــات تأميــن األفــراد مــن اقســام عــدة مثــل قســم اإلكتتــاب، قســم المطالبــات، 
ــدراء  ــات، م ــدراء المبيع ــالء، م ــة العم ــم خدم ــي، وقس ــويق اإللكترون ــم التس وقس
وعالقــات  خدمــات  موظفــي  ونوابهــم(،  مســاعديهم  )و/أو  العمــالء  خدمــات 
العمــالء، موظفــي االتصــال عبــر الهاتــف ومراكــز االتصــال، مندوبــي المبيعــات 

ووكالء ووســطاء التأميــن ودوائــر تطويــر األعمــال وكذلــك المســؤولين عــن إدارة 
وتشــغيل صفحــات التواصــل اإلجتماعــي الخاصــة بشــركات التأميــن وشــركات إدارة 
أعمــال التأميــن وشــركات الوســاطة، مــدراء الدوائــر ورؤســاء األقســام ذوي العالقــة 
بالتســويق فــي الشــركة، مــدراء التســويق واإلتصــال االلكترونــي و/أو مســاعديهم 

ــج. ــوع البرنام ــن بموض ــم والمهتمي ونوابه

الفئة المستهدفة:
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االتحاد األردين لرشكات التأمني

رسوم االشرتاك

- )300( دينار أردين للمشارك الواحد من رشكات التأمني األردنية.

- )350( دينار أردين للمشارك الواحد من السوق املحيل.

- )150( دينار أردين للمشارك الواحد من وسطاء التأمني ومسوي الخسائر.
- )400( دينار أردين )ما يعادلها 565 دوالر امرييك( للمشارك الواحد من أسواق التأمني العربية.

تشمل الرسوم أعاله ما ييل:-

- الحقيبة التدريبية.

- اسرتاحة ووجبة غداء خالل الربنامج.

.)VISA( تأشرية الدخول -

- توصيل املشاركني من واىل املطار للفنادق املعتمدة فقط.

- توصيل املشاركني من واىل الفنادق املعتمدة فقط.

إقامة املشاركني

غرفـة مفـردة )85 دينار أردين(

غرفة مزدوجة )95 دينار أردين(
فندق الماريوت

5 نجوم
غرفـة مفـردة )45 دينار أردين(

غرفة مزدوجة )55 دينار أردين(
فندق كــورب

٤ نجوم

* األسعار أعاله شاملة بوفيه االفطار وانرتنت مجاين.

* األسعار أعاله يضاف عليها )5%( بدل خدمة و)8%( رضيبة مبيعات.

- ان االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن علــى اســتعداد لتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة خاصــة بــأي شــركة تأميــن 
محليــة أو عربيــة أو ألي مؤسســة مهتمــة بالتدريــب مــن خــالل االتحــاد، وعلــى أن تنفــذ البرامــج فــي مقــر الشــركات 

العربيــة والمحليــة أو فــي مقــر االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن وعلــى أن ال يقــل عــن 15 مشــارك.

- كافــة تفاصيــل البرامــج التدريبيــة والســير الذاتيــة للمحاضريــن متوفــرة علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص باالتحــاد 
www.JIF.jo األردني لشــركات التأميــن

تطبق أحكام ونصوص اتفاقيات التعاون املشرتكة واملوقعة مع االتحادات والجمعيات التأمينية العربية املعنية.	 

رضيبة املبيعات ورسوم الخدمة يف عامن متغرية وفقا للقرارات الحكومية٫	 










