
 ماستر إقتصاديات التأمين

 السداسي األول

 اقتصاد التأمين   اسم المادة:

 : محتوى المادة

   مدخل لدراسة التامين 

 مختلف أنواع التأمينات 
 األمور الفنية لتحديد الخطر ، االقساط و التعويضات 
  دراسة تحليلية للتأمين التجاري و التكافلي و االجتماعي و التعاوني 
 دراسة مقارنة للنظام التاميلي الجزائري و دول أخرى 

 ادارة المخاطر   اسم المادة:

 : محتوى المادة

 تسيير المخاطر .1
 تقييم المخاطر .2
 التحكم في المخاطر .3
 خطط التحكم في المخاطر .4
 مفهوم المخاطر في التأمينات  .5

 المخاطر و مدى قابليتها للتأمين - عناصر الخطر في التأمين - أنواع المخاطر في التأمين -
 التأمين أداة لمواجهة المخاطر  .6

األهمية  – التطور التاريخي ألنواع متعددة من التأمين – أنواع عقود التأمين – تعريف التأمين –
 االقتصادية و االجتماعية للتأمين

 مبادئ عقد التأمين –
 التحليل المالي المعمق   اسم المادة:

 : محتوى المادة

 مدخل إلى االدارة المالية .1
 scoringالتحليل المالي باستخدام طريقة التنقيط .2



 التحليل المالي للسوق النقدي .3
 الرافعة المالية والتشغيلية لسوق االسهم والسندات .4
 عناصر ادارة المحفظة .5
 سوق المشتقات .6
 الهيكل المالي، تكلفة راس المال و قيمة المؤسسة .7
 الهيكل المالي ونظرية الخيارات .8

 اقتصاد التأمين االجتماعي   اسم المادة:

  :محتوى المادة

  .الجوانب النظرية للتأمين االجتماعي 
  .أنظمة التأمين االجتماعي 
  .أنظمة تمويل التأمين االجتماعي 
  االجتماعي.النظريات المفسرة للتأمين 
 .التقاعد 
 .منحة العجز 
 .منحة البطالة 
  .تحصيل االشتراكات 
 .التأمين االجتماعي عبر دول العالم 

 يطلب من الطلبة اعداد بطاقة قراءة لمجموعة من الكتب و المراجع المتوفرة في المقياس .

 اللغة األجنبية   اسم المادة:

  باللغة االنجليزيةالتحكم في مصطلحات التأمين و اعادة التأمين 
  تكوين معرفة عن االنجليزية التأمينية

 الثاني  السداسي

 منتجات التأمين   اسم المادة:

 : محتوى المادة

 التأمين على السيارات .1



 التأمين على الحريق، األخطار الزراعيةو هالك الماشية .2
 التأمين على السكن و الممتلكات الخاصة .3
 التأمين العائلي .4
 ـ نقل البضائع ـ التامين عل النقل .5
 التأمين اعلى الحياة .6
 التأمين ضد الكوارث الطبيعية .7
 التأمينات الخاصة و على األضرار األخرى .8

 تقنيات اكتوارية   اسم المادة:

 محتوى المادة: 

 أساسيات رياضيات المال و االستثمار -

 الفائدة البسيطة و الفائدة المركبة-

 استهالك القروض-

 الخصمالقيمة الحالية و -

 التأمين على الحياة .1
 جداول و احتماالت الحياة– 

 االحتماالت التي يمكن حسابها من جدول الحياة- 

 توقـع الحيـاة- 

 مقدمة في تأمينات الحياة .2
 أهميـة التأمين على الحياة-

 الخصائص المميزة لتأمينات الحياة –

 األسس الفنية لحساب أقساط تأمينات الحياة–

 ط في تأمينات الحياةمراجل حساب األقسا-

 جدول أعداد االستبدال-



 اسم المادة:   أنظمة التأمين في الجزائر

  محتوى المادة:

 لمحة تاريخية عن التأمين في الجزائر .1

 تنظيم سوق التأمين في الجزائر .2
 95/07ـ الشركات الوطنية قبل صدور قانون                    

 95/07ـ الشركات الوطنية بعد صدور قانون                    

 مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر ـ العمومية و الخاصة، التعاونية ـ .3
 واقع سوق التأمين في الجزائر و العولمة. .4

 جباية شركات التأمين   اسم المادة:

 : محتوى المادة

 االجمالي.تحديد الوعاء الضريبي، الضريبة على الدخل  -

 .تحصيل أقساط التأمين التجاري 
 .تحصيل اشتركات التأمين االجتماعي 
 .مداخيل ونفقات شركات التأمين التجاري 
 .مداخيل ونفقات شركات التأمين االجتماعي 

 الثالث السداسي

 .التأمين الدولي و اعادة التأمين آليات  اسم المادة:

 التأمين الدولي  .1
 ـ  برامج التأمين الدولية

 أنواع التأمينات الدولية  ـ
 إعادة التأمين .2

 ـ مبادئ إعادة التأمين ووظيفتها  
 ـ  أشكال إعادة التأمين 

 ـ  عمولة إعادة التأمين والنماذج االكتوارية لتسعيرها 
 سوق إعادة التأمين في الجزائر   .3



 ـ سوق بمئات الماليير وتعويضات ال تكفي.
 اية مالءة الشركاتـ  إعادة التأمين في الجزائر ملجأ لحم

 ـ مركزية إعادة التأمين والكوارث الطبيعية في الجزائر.  

 ـ سماسرة إعادة التأمين في السوق الجزائرية

 التأمين التكافلي .   اسم المادة:

 محتوى المادة: 

 نشأة وتطور التأمين التكافلي. .1
 ماهية التأمين التكافلي. .2
 مشروعية التأمين التكافلي اإلسالمي. .3
 الفروق الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي. .4
 صور التأمين التكافلي وخصائصه. .5
 أسس التأمين التكافلي ووظائفه. .6
 أهمية التأمين التكافلي وأهدافه. .7
 وظائف التأمين التكافلي. .8
 إعادة التأمين التكافلي. .9

 تجارب في التأمين التكافلي. .10
 .منهجية البحث العلمي   اسم المادة:

 : محتوى المادة

 .طبيعة المعرفة العلمية و البحث العلمي 
 .اختيار الموضوع و إعداد خطة البحث 
 .المكتبة و البحث العلمي 
 .مراجعة الدراسات السابقة و استخدام المراجع 
 .مناهج البحث العلمي 
 .العينات و طرق اختيارها 
 .تصنيف البيانات و عرضها 
 .كتابة البحث و إخراجه 



 

 تسويق الخدمات التأمينية.   المادة:اسم 

 : محتوى المادة

 .التسويق والبيئة التسويقية 

 .دارة المزيج التسويقي  التخطيط التسويقي وا 
 .تجزئة السوق 
 .معلومات وبحوث التسويق 
 .سلوك الزبائن 
 .تسعير واستراتيجيات التوزيع لمنتجات التأمين 
  التأمين.االتصاالت التسويقية وأدوات الترويج في سوق 
 .تنظيم ومراقبة تسويق التأمين على الحياة و التأمين الصحي 
 .يقوم الطالب في اطار االعمال الشخصية بإعداد تقارير ميدانية حول المواضيع المقترحة 

 


