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 السياق العام :
 

، و و بنوك تأميناتمالية و  تخصصفي اطار الندوات المبرمجة لطلبة الماستر 

يادين و خصوصا طالع على قطاع التامين في شتى الماالحتى نمكن الطلبة من 

تحضير و كذا  االجبارية و على راسها تامين ضد الكوارث الطبيعية، التأمينات

ممثلين لهيئات محلية تنظيم ندوة مع  عن طريق  ةالمهني الطلبة نفسيا و عمليا للحياة

 الذين في قطاع التامين و اعادة التامين، و  ، و كذا متعاملين اقتصاديين محليين

ث الطبيعية، خصوصا و ان تامين الكوار سيقدمون مداخالت حول موضوع 

صدور قانون النامين االجباري في هذا الميدان متعلق بوالية بومرداس )زلزال 

الوقوف على تطبيقات هذا القانون و مدى وعي سكان و طلبة من أجل و   (2003

حول واقع  اشقن لديهم، و هذا بفتح التأمينيةالحس و الثقافة تنمية والوالية و اليات 

ن على الكوارث الطبيعية في الجزائر عموما و بومرداس خصوصا، و افاق التامي

   .و كيفية نشر الوعي التاميني بمقاربة استباقية وقائية 

  االهداف :
االطالع على انجازات المحققة في الطلبة من  تمكين : قصير المدى .1

التامين منذ صدور قانون الزامية تامين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر و قطاع 

  .بومرداس بصفة خاصة و هذا بمعرفة نسبة االختراق لهذا النوع من المنتوجات

واقع تامين الطلبة من تكوين نظرة حول  تمكين متوسط المدى  : .2

ات توزيعه، و المساهمة في تطويره بالقيام بدراسات الكوارث الطبيعية و الي

 الجامعة  مع بالتعاونتنمية الثقافة التأمينية و اشراكهم في  متخصصة 

عات االقتصادية خصوصا قطاع اربط الجامعة بالقط طويل االجل: .3

 في مجال ادارة الخطر و االخطار الطبيعية. تحديات المستقبليةلمواجهة الالتأمينات 

 بطاقة تقنية للندوة
و علوم جامعة بومرداس كلية العلوم االقتصادية 
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