
وشازة الحعليم العالي والبدث العلمي
ؤدزازثدد السعاًة السامية للسيد مدًس جامعة 

كلية العلىم الاقحصادًة والحجازية وعلىم الخسيير

ًىم دزاس ي خىل ثىظم

بالجصائس بين الىاقع والحددًات الحإميىات

اقحصادي السىسيى مً اجل شساكة فعالة بين الجامعة والقطاع 
ًىم 26 ماي 2022

دعوة
بإدزازفي إطاز الحظاهسات العلمية التي ثىظمها جامعة اخمد دزاًة 

ًخشسف السيد عميد كلية العلىم الاقحصادًة والحجازية وعلىم الخسيير بدعىثكم  

:بـلحضىز فعاليات اليىم الدزاس ي املىسىم 

الحإميىات بالجصائس بين الىاقع والحددًات

جعصيص الشمىل  PRFUوالري ًىظمه قسم علىم الخسيير بالحعاون مع فسقة البدث 

املالي كألية لدعم ثطىيس املؤسسات الىاشئة مً ؤجل ثدقيق ثىمية مسحدامة

باملسكص السمعي البصسي بالجامعة 2022 ماي 26: ًىم الخميس

خضىزكم شسف لىا ودعم ملسيرثىا العلمية

عميد الكلية

جعصيص الشمىل املالي كألية لدعم ثطىيس 
املؤسسات الىاشئة مً ؤجل ثدقيق ثىمية مسحدامة 

PRFUبالحعاون مع فسقة البدث 

بمشازكة املؤسسات



بسهامج اليىم الدزاس ي

الحإميىات بالجصائس بين الىاقع والحددًات

2022 ماي 26

مساسيم الافححاح

بيىاتثالوة آًات 
مً الركس الحكيم

الاسحماع لليشيد 
الىطني الجصائسي 

زئيسة اليىم الدزاس ي

زئيس اللجىة العلمية 
لليىم الدزاس ي

عميد كلية العلىم 
الاقحصادًة والحجازية 

وعلىم الخسيير

ؤدزازمدًس جامعة 
وإلاعالن السسمي 
الهطالق ؤشغال 
اليىم الدزاس ي

كلمة السيدة
ليلى عيادد .ؤ

كلمة السيد
بسوكي عبد السخمً. د

كلمة السيد
مدمد مدًاويد .ؤ

كلمة السيد
د بً عمس مدمد .ؤ

ألامين

بمسكص السمعي البصسي  01القاعة /   09:00–08:30

08:30–08:3508:35–08:4008:40–08:45

08:45–08:5008:50–08:5508:55–09:00



د بً عبد الفحاح دخمان.ؤ/ الجلسة العلمية الافححاخية بسئاسة 

بمسكص السمعي البصسي  01القاعة /  11:00–09:30

دخمانًً عبد الفحاح 

ؤسحاذ الحعليم العالي
بكلية العلىم الاقحصادًة  

والحجازية وعلىم الخسيير 
ؤدزازبجامعة 

09:30–09:4009:40–09:5009:50–10:00

مدمد غاهمي

مدًس الصىدوق الىطني 
للحإميىات الاجحماعية 

 CNASللعمال ألاجساء
بإدزاز

ًميىةماحي 

مدًس الصىدوق الىطني 
للضمان الاجحماعي لغير 

 CASNOSألاجساء
بإدزاز

عمازي العسبي

مدًس الشسكة الجصائسية 
بشاز SAAللحإميىات 

الساس يشييني 

وكيل مجمىعة الخليج 
بإدزازGIGللحإمين 

ثمام خالد

مدًس الشسكة الجصائسية 
للحإمين وإعادة الحإمين 

CAAR بإدزاز

خمىدة عبد الفحاح

 الجهىي مدًس الصىدوق 
 CRMA الفالحيللحعاون 

بإدزاز

10:00–10:1010:10–10:2010:20–10:30 

10:30–10:40

منــــــاقشة عــــــــامة

10:40–11:00

استـــــراحــــة القــــهـــوة



د العبادي أحمد/ الجلسة العلمية ألاولى برئاسة 

بمركز السمعي البصري  01القاعة /  13:00–11:30

أثر التأمينات االجتماعية 
 تحقيق التوازن المالي عمى

الصندوق الوطني   دراسة
االجتماعي لمعمال   لمضمان
-وكالة ادرار - األجراء

عائشة عماري.د
د الفضة عبد المجيد.ط

أدرار جامعة

عبد الجميل ىداجي.د 
جعفري عبد القادر  .د

أدرار جامعة

أحمد العبادي.د 
بروكي عبد الرحمان  .د

أدرار جامعة

ىاللي أحمد .د
آمال  قمومد  .ط

أدرار جامعة
نذير طروبيا.د 

أدرار جامعة
د  بغفار عبد القادر.ط

أدرار جامعة

محاسبة عقود الـتأمين وفقا 
لما جاء في المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية

العقود الذكية 
تقنية -وصناعة التامين

Blockchain  
أنموذجاً 

وآليات  الفالحيالتأمين 
الفالحيةتغطية المخاطر 
 الجيويحالة الصندوق 
الفالحيلمتعاون  CRMA  

- رأدراوكالة  

التأمين التكافمي وسبل 
تعزيزه في الجزائر

قراءة في بعض النماذج –
-العربية الرائدة 

استخدام التنقيب عمى 
البيانات ودوره في الكشف 
عن االحتيال عمى التامين 

في السيارات

مجاىد سيد أحمد.د 
د ساحمي جميمة,ط

أدرار جامعة
بوطورةفضيمة .د 

تبسة جامعة

عبد الكريم مسعودي.د 
أدرارجامعة 

فاطمة الزىراء دربال .د
حسناوي مريم .د

نموشنتجامعة عين 

عبد الغني بوشرى.د 
محمد بالويد .ط

أدرار جامعة

فاطمة الزىراء طمحاوي .د
آسيا بورزاق.د 
د سيولي أمين .ط

أدرار جامعة

حدادي عبد الغاني.د 
عبد الكريم المومن .د

أدرار جامعة

واقع سوق التأمين في 
دراسة تحميمية -الجزائر

لمنشاط التأميني في الجزائر 
خالل الفترة 

(2015-2020)

اإلجتماعيةالتأمينات 
في الجزائر 

إشارة لإلصالحات واآلفاق

التأمين التكافمي نموذج 
 اإلنفتاحإسالمي في ظل 

.االقتصادي في الجزائر

منتجات التامين عمى 
الحياة وحصتيا من سوق 

التامين في الجزائر

دور مؤشرات التحميل 
المالي في تحسين أداء 

مؤسسات التأمين

آلية تسيير موارد الصندوق 
الوطني لمتأمينات 

االجتماعية لمعمال األجراء 
حالة الصندوق  دراسة

أدراربوالية 



د  لحسين عبد القادر/ الجلسة العلمية الثانية برئاسة 

بمركز السمعي البصري  02القاعة /  13:00–11:30

نظام التامين، الماىية، 
األنواع، األىمية، األىداف 

وقراءة في المفيوم

يمينةاقو دد .ط
أدرار جامعة

يمينة ديبةبن . د
سيد عمر زينب. د

أدرار جامعة
أفنان العوفي.د 

أدرار جامعة
زينب ميداوي .د

سمير باحمود  ولد 
أدرار جامعة

مخطار بوكرزيةد . ط
أدرار جامعة

د بن عبدان آمنة.ط
بشرى  بختاويد  .ط

أدرار جامعة

تسويق خدمات التأمين 
SAAدراسة حالة 

التأمين التكافمي في الجزائر 
الواقع والتحديات

حالة شركة سالمة  
لمتأمينات

دور إستراتيجية التسويق 
االجتماعي في نشر الوعي 
التأميني لدى أفراد المجتمع 

الجزائري

التأمينات االجتماعية 
لمعمال اإلجراء بين تحديات 
الواقع وطموحات االستدامة 

وكالة إدرار أنموذج

نظام التأمين ودوره في 
تحقيق التنمية االقتصادية

بيية تسوريبن . د
سارة  عمواش. د
شمفجامعة / 2البميدة جامعة

محمد العريةبن . د
د بن أحمد محمد اليادي .ط

أدرار جامعة

براشد أمينة.د 
  االيماننور  يافة زقوطد .ط

ESM TLEMCEN
عبد اهلل الطيبيد .ط

أدرار جامعة
عبد القادر يحياوي. د

محمد  دحود .ط
أدرار جامعة

اليادي قويدرعحاج . د
لحسين عبد القادر . د

أدرار جامعة

L’Aspect conceptuel 
de la sécurité sociale 

en Algérie

أثر التعويضات عمى 
الخسائر التي يستفيد منيا 

الفالحون عمى أرباح 
مؤسسات التأمين

قراءة حول نظام التأمين 
التجاري في الجزائر

 اصالحات نجاعةتقييم 
بالجزائر في  التاميتاتقطاع 

تنافسيتوتحسين 
التأمين التكافمي اإلسالمي 

-واقع وأفاق–
التامين التكافمي

قراءة في المفيوم 
ومتطمبات النجاح



مزاسيم الاختتام

قزاءة التوصيات 
وإلاعالن عن اختتام 
أشغال اليوم الدراس ي

بيناتثالوة آيات 
من الذكز الحكيم

كلمة 
رئيس اللجنة التنظيمية

عبد القادر يحياوي . د

املؤسسات املشاركة في اليوم الدراس ي

بمزكز السمعي البصزي  01القاعة 


