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 ........... علوم الماليةال : الشعبة.  .(D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 ...................................................................................بنوك وتأميناتمالية : التخصص

 .......................   2019 /2018 : السنة الجامعية ................................الخامس : السداسي
 

 

 

 

 

 ...............................................................التأمين و التأمين التكافلي : العنوان

 ..............................................................................أساسية : وحدة التعليم

 2 : المعامل            6:    عدد األرصدة

 ...........................................( ساعات03ثالثة ) : الحجم الساعي األسبوعي

   .................................سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 .............................سا  1.30:  ) عدد الساعات في األسبوع (أعمال توجيهية 

 .............................:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 .(أ) محاضر، أستاذ   مطرف عواطفد. : االسم، اللقب، الرتبة

 . ...........................  (01)رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 .ametarref@yahoo.fr : البريد االلكتروني

 ......................................................................................... : رقم الهاتف

 (21،35، 109رقم ) اتقاع( بالh 9 –30 h 15 30)ربعاءاأليوم  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
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  :(Pré requis) سبات المكت

 

 مالية عامةالقانون تجاري، قانون شركات، 

 

مين يات التأته بتقنالتأمين التجاري و مقارب وتقنيات كل جوانباإلحاطة بمادة التعليمية : الهدف العام لل
 .....................................................................................................اإلسالمي

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

 تأمين التجاريال حاطة بخصوصيات، تقنيات، و عقوداإل -1

 التعرف على آراء الفهاء في التأمين التجاري -2

 تهو مميزا اإلحاطة بتقنيات التأمين اإلسالمي -3

 واقع التأمين اإلسالمي في الجزائر -4

 

 

 

 

 مقدمة -1

 التأمين التجاري و إطاره العام -2

 ت التأمين التجاريعريفات 2-1

 ريفروع  التأمين التجا 2-2

 فرع تأمين السيارات 2-2-1

 فرع تأمين البسيط 2-2-2

 فرع التأمين الصناعي 2-2-3

 تأمينات األشخاص -3

 و إطاره القانوني تقنياته 3-1

 

مادة التعليميةوصف ال  

ميةمادة التعليمحتوى ال  
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 مبادؤه 3-3

 شروط قابلية األخطار للتأمين 3-4

 القانوني الشروط اقانونية للعقد 3-5

 اإللتزامات القانونية لطرفي العقد 3-6

 تقنية التأمين الغير مباشر -4

 التأمين المشترك 4-1

 إعادة التأمين 4-2

 إتفاقيات و أشكال إعادة التأمين 4-2-1

 آراء الفقهاء في جواز التأمين التجاري 3-5

 تقنيات التأمين اإلسالمي -5

 الفروع األخرى 4-1

 فرع تأمين األشخاص 4-2

 واقع التامين التكافلي في سوق التامين الجزائري 4-3

 

 

 

 

 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20 %50

جزئيامتحان     

 أعمال موجهة  

 أعمال تطبيقية  

فرديمشروع الال    

ل الجماعية )ضمن فريق(األعما    

 (Quizz)استجواب  12 %30

 الغياب ( /الحضور ) المواضبة 4 %10

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  4 %10  

 المجموع  100%

 طرق التقييم
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 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2012مصر   التأمين التكافلي أحمد عبد ربه  

:دعم اإلضافية )إن وجدت(مراجع ال    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

 

 

 

تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول  

 األسبوع الثاني  

 األسبوع الثالث  

 األسبوع الرابع  

 األسبوع الخامس  

 األسبوع السادس  

 األسبوع السابع االمتحان الجزئي 

 لثامناالسبوع ا  

 االسبوع التاسع  

 االسبوع العاشر  

 األسبوع الحادي عشر  

 األسبوع الثاني عشر  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 : األعمال الموجهـــةأستاذ)ة(                                               األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :                    

 مرتقبالزمني ال المخطط

 المصادر والمراجع
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تخصص  .............................شعبة  .......................من السنة ..........نحن طلبة الفوج 

دة هاج ما، نشهد أننا اطلعنا على من .............................................................
 على ذلك :      إمضاءاتنا يليما و على كيفية التقييم ، و في.." ................................................."..........
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