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ّ
“لقاء خبراء رياضيات االكتوارية” في “القديس يوسف”

المشاركون في المؤتمر
صدى البلد

ّ
نظمت ّ
كلية العلوم في جامعة
ا ّ
لقد يس يو سف مؤ ً
تمر ا حمل
ع��ن��وان“ :ل��ق��اء خ��ب��راء رياضيات
ّ
االكتوارية في بيروت” ،برعاية لجنة
مراقبة هيئات الضمان وبدعم من
شركة S.A.L Bankers Assurance
وشركة  ،Allianz SNAبحضور
عميد ّ
كلية العلوم ريشار مارون
ومدير قسم الرياضيات رامي حداد
ّ
اإلكتوارية
ومسؤولة ماستر العلوم
ّ
والمالية جيهان منصور أبو جوده ،
وحشد من الخبراء واالختصاصيين
ّ
والطالب والمهتمين.
ّ
االفتتاحية أشارت
في كلمتها
منصور أبو جوده إلى أن المؤتمر
“يجمع خبراء رياضيات االكتوارية
ّ
اإلكتوارية
وشركاء ماستر العلوم
ّ
ّ
والمالية ،والتي كانت كلية العلوم
أول من أطلقه العام  2005بالشراكة
ّ
المالية وعلوم
مع معهد العلوم

USJ

الضمان في جامعة كلود برنارد
ّ
الفرنسية “ .وأضافت ”:إن
ليون 1
هدف هذا اللقاء هو تشجيع مهنة
رياضيات االك��ت��واري��ة في لبنان
والشرق األوسط .كما نأمل أن يتم
ضبطهاً ،
نظرا إلى أن االتجاه الحالي
ّ
المؤسسات”.
هو لحوكمة
من جهته اعتبر حداد أن “في
ّ
أهمية
أيامنا هذه ،يدرك العالم
الرياضيات في تطبيقات عديدة”،
وتابع“ :إن انفتاح ّ
كلية العلوم
ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق� ّ�دي��س يوسف
على العالم المهني لرياضيات
االكتوارية وإنشاء ماستر العلوم
اإلك��ت� ّ
�واري��ة وال��م��ال� ّ�ي��ةّ ،أدي���ا إلى
تخريج مهنيين أثروا سوق العمل
المحلي واإلقليمي .إن الشهادات
التي جمعناها من بعض ّ
خريجينا
هي دليل على النجاح الكبير لهذا
اإلختصاص”.
ّ
“كلية
أم��ا م���ارون فاعتبر أن
ال��ع��ل��وم جعلت م��ن أول��وي��ات��ه��ا

تدريب مهنيين علميين متعددي
االختصاصات لتلبية حاجات سوق
ا لعمل  .ل��ذ ل��ك أ طلقنا مجمو عة
�ادات الماستر من أجل
من ش��ه� ّ
فرص
إيجاد
على
بنا
طال
مساعدة
ّ
عمل بسهولة .أما بالنسبة لطال ب
ّ
اإلكتوارية ،فلقد استطاعوا
العلوم
منذ الدفعة األولى أن يحوزوا على
ثقة الشركات” .وتابع مارون“ :نجح
منظمو هذا اللقاء في وضع عنوان
ّ
اإلكتوارية” ،إذ
له ،أال وهو “عصر
أننا نالحظ النمو الكبير للرياضيات
ّ
التطبيقية ودعمها الثابت لشركات
الضمان وأقسام حساب المخاطر
في البنوك”.
ّ
االفتتاحية ،توالت
بعد الجلسة
المداخالت من قبل عدد كبير من
االختصاصيين اللبنانيين واألجانب،
كما أقيمت طاولة مستديرة جمعت
ً
عدد ا من اختصاصيي االكتوارية
في لبنان .واختتم المؤتمر بحفل
عشاء.

