إضاءة على المهنة

في ظل التطورات التي تشهدها أنماط العيش ،باتت المخاطر التي تهدد حياة اإلنسان بكافة تفاصيلها
أكثر بروزاً وبالتالي تأكدت الحاجة إلى خدمات شركات التأمين بهدف الحد من المخاطر وآثارها .لذا
ً
فضال عن
باتت مهنة التأمين من المجاالت الحيوية التي تهيئ للعاملين فيها فرص عمل جيدة وواعدة
المردود المالي المرتفع وإمكانية الترقي والتطور بوتيرة أسرع من المهن األخرى.
يعمل مستشار التأمين على تطبيق التقنيات الرياضية واإلحصائية في التخطيط المالي على المدى
البعيد خاصة في المعاشات والتأمين على الحياة وهو معني كذلك بأنواع أخرى من التأمينات على
المخاطر كالتأمين البحري ،الطيران ،المركبات ،المنازل...

أبرز المهام

يصمم مشروعات المعاش والتأمين ،احتساب المخاطر ،أقساط التأمين.
يعدل أو يحدث بوالص التأمين الحالية إلبراز التغييرات الطارئة سواء في نسبة االستفادة أو مبلغ
التغطية أو نوعية التأمين.
يعد ويسجل البيانات الضرورية لبوليصة التأمين وفقاً لحاجات الزبائن وقدراتهم ،وارتباطاً بسياسة
الشركة التي يعمل لصالحها.
يتواصل مع الزبائن عند حدوث أي طارئ إلمدادهم بالتعليمات الضرورية حول كيفية التصرف،
ويعلمهم حول مواعيد استحقاق األقساط السنوية لبوليصة التأمين أو عند حدوث أي طارئ.
يقابل الزبائن ويزودهم بكافة الشروحات التي يطلبونها حول طبيعة التأمين ،نسبة التغطية ،وقيمة
القسط السنوي ،ويزورهم عند وقوع الخطر ليعاين حجم األضرار ويحدد نسبة الدفع التي سوف
تغطيها الشركة.

الشخصيّة المهنيّة

الشخصية المبادرة  -الشخصية االجتماعية  -الشخصية التقليدية.

المهارات والقدرات المطلوبة

عدد سنوات
الدراسة:
4–3
سنوات

التعلم النشط :معالجة المعلومات والمواد الحديثة لفهم مضامينها واستنتاجها.
اإلصغاء النشط :اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد :استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف
للرؤى المختلفة.
حل المشكالت المعقدة :تشخيص المشكالت المعقدة ،ووضع الخيارات
للحلول ،وتطبيق الحلول.
إدراك العالقات االجتماعية :فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.
استشعار المشكلة :القدرة على تحسس االخطاء والمشاكل ،دون اعتبار حلها.
التفكير أالستنتاجي :القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
فهم الغير :القدرة على فهم كالم اآلخرين.
وضوح التخاطب :القدرة على الكالم الواضح وإفهامه لألخر.

بعض الجامعات التي تد ّرس االختصاص

جامعة بيروت العربيّة – الجامعة األنطونيّة.

