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 :امللتقى إشكالية

 املجتمع فئات من الكثير قبل من عديدة انتقادات الجزائر في الصحة قطاع يواجه

 وباملقابل املواطن وتطلعات املقدمة الصحية الخدمات جودة تدني من نابعة الانتقادات هاته

 املمركزة الغير ألامراض بمختلف لتكفل الالزمة الهياكل بوغيا املتزايد املالي الانفاق تخمة

 وتعطل الحديثة التكنولوجية ألاجهزة تعطل عن ناهيك الوطن مستوى  على عادلة بطريقة

 الدول  في لها مجدا صنعت التي ألاخيرة هاته الصحية، للمنظومة املشكلة الطبية الكفاءات

 .الغربية

 املقدمة الصحية الخدمات وجودة الخاص اعالقط لدى الصحية التكاليف ارتفاع إن

 عليها القائمين على سوداء صورة ويرسم( املستشفيات) العمومية الصحة مؤسسات يضع

 صورة تسويق وبالتالي ورضاه املواطن كرامة تضمن خدمات تقديم أو التسيير حيث من سواء

 .العمومية الصحة هياكل عن مرضية غير

 من العديد يطرح العالج مجانية مقدمتها وفي الاجتماعية بالسياسات فالوفاء

 تمويل التعاقد صيغة عن والبحث مالية موارد توفير على الدولة قدرة ضمان حول  التساؤالت

 كآلية التسيير ومراقبة املالي والتسيير التكاليف مصادر دراسة فيه تغيب وقت في جديدة،

 .الاستشفائية املؤسسات لحوكمة

 العصري  النمط وتغييب العمومي الصحي القطاع في للعاملين حقيقية حوافز غياب إن

 املؤسسات عن المعة صورة تسويق وعدم ،(الصحي املناجمنت) املستشفيات تسيير في

 بإنفاق ألامر تعلق سواء الجزائر في املستشفيات تسيير أزمة عن نتكلم يجعلنا العمومية

 التكوين منظومة وفشل املسيرين نخبة غياب أو الوطني املستوى  على واملديونية الصحي

 أعراض تشكل كلها وهي املهنية العمل قيم تغييب عن فضال الصحية الهياكل تأطير في الصحي

 .جذرية إصالحات تتطلب والتي القطاعات ألهم وطنية ومشكلة الصحي للقطاع

 

 :الرئيس الشرفي للملتقى

 -قاملة– 5491ماي  88ح العقون  رئيس جامعة صال. د.أ

 : رئيس امللتقى

 موس ى بخاخشة. د
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 أهمها من والتي القطاعات من العديد مشاكل فيه تخاطب الجزائرية الجامعة وستظل

 الكفاءات من لنخبة الصحية الهياكل هاته تأطير في مساهمتها خالل من الصحي طاعالق

 فتحو  امللتقى هذا بتنظيم 5491 ماي 8 بجامعة التسيير علوم قسم ويتشرف واملسيرين

 .الصحي بالتسيير الخاصة الورشات من العديد

 :محاور امللتقى

 .تسييرليات إشكاهياكل أم إشكالية : الصحة في الجزائر 85املحور 

 أزمة تسيير املؤسسات الصحية في الجزائر 80املحور 

 .تحسين جودة الخدمات الصحية في املستشفيات 80املحور 

 .املقاربة بين الاقتصاد والتسيير والصحة  89املحور 

 .املناجمنت الصحي وعصرنة الهياكل الصحية 81املحور 

 .العمومية تسويق صورة املؤسسات الاستشفائية 80املحور 

 .-ترشيد العقلنة في ظل محدودية املوارد املالية –الانفاق الصحي  80املحور 

 .آليات تمويل القطاع الصحي في ظل محدودية املوارد املالية 88املحور 

 .الادارة الالكترونية( رقمنة القطاع الصحي)نظام املعلومات الصحي  84املحور 

 .وكفاءة ألاداء في املؤسسات الصحية  منظومة التكوين الصحي 58املحور 

 .املنافسة في القطاع الصحي أية مكانة للمؤسسات العمومية 55املحور 

 .القطاع العام والقطاع الخاص إشكالية تكامل أم تعارض 50املحور 

 .التجديد التكنولوجي في املؤسسات الصحية بين الهدر والاستغالل 50املحور 

 .-خلق أقطاب صحية –هوي في الخدمات الصحية التوازن الج 59املحور 

 .-محاسبة التسيير الثالثي –مراقبة التسيير كآلية لحوكمة املؤسسات الاستشفائية  51املحور 

 .-اصالح قوانين أم اصالح ألافراد  -الاصالحات الجديدة للقطاع الصحي  50املحور 

 .الاستقبال في املؤسسات الصحية  50املحور 

 .الاستثمار في القطاع الصحي و أفاق تميز املؤسسات الصحية الجزائرية 58 املحور 

 .ألاخطاء الطبية املرفقية والشخصية بين التحديد والتجريم 54املحور 

 

 



 

 زراولة رفيق. د:رئيس اللجنة العلمية

  بضياف عبد املالك. د:نائب رئيس اللجنة العلمية

سم واللقبالا  الرتبة املؤسسة  الاسم و اللقب الرتبة املؤسسة 

 خليل عبد الرزاق دكتور  -أستاذ جامعة قاملة بن أحسن نصر الدين دكتور  جامعة قاملة

 نعمون وهاب دكتور  -أستاذ جامعة قاملة زوبير عياش دكتور  جامعة أم البواقي

 رابح خوني دكتور  -أستاذ بسكرةجامعة  يحريد رام دكتور  املركز الجامعي ميلة

 حساني رقية دكتور  -أستاذ بسكرةجامعة  بوفاس الشريف دكتور  جامعة سوق أهراس

 ماض ي بلقاسم دكتور  -أستاذ جامعة عنابة بن خديجة منصف دكتور  جامعة سوق أهراس

 بوقلقول الهادي دكتور  -أستاذ جامعة عنابة مقيمح صبري  دكتور  جامعة سكيكدة

 بوعزيز ناصر دكتور  امعة قاملةج لرباع الهادي دكتور  جامعة عنابة

 زراولة رفيق دكتور  جامعة قاملة شاوي شافية دكتور  جامعة عنابة

 بخاخشة موس ى دكتور  جامعة قاملة برجم حنان دكتور  جامعة عنابة

 شاهد إلياس دكتور  الواديجامعة  بلكبير بومدين دكتور  جامعة قاملة

 سالمة سارة ور دكت عنابةجامعة  بوريش هشام دكتور  جامعة عنابة

 حريبي السبتي دكتور  جامعة قاملة ريحان الشريف دكتور . ستاذأ جامعة عنابة

 قيدوم لزهر دكتور  جامعة قاملة بولقصيبات محفوظ دكتور  جامعة قاملة

 بعلي حمزة دكتور  جامعة قاملة الشريف حمزاوي  دكتور . ستاذأ جامعة عنابة

 دكتور  ملةجامعة قا نبيل براهمية دكتور  جامعة قاملة
بضياف عبد 

 املالك

 :أعضاء اللجنة التنظيمية

 جامعة قاملةجاليلية كريم                                          -

 جامعة قاملةة عبد السالم                          كاليعي -

 جامعة قاملة                     بوناب محمد              -

 جامعة قاملة                                     زرفة رؤوف -

 جامعة قاملة                        عقون عبد القادر     -

 ةملجامعة قا                               مجلخ سليم         -

 

 :أمانة امللتقى

 فريدة سلموي  ليلي عسلي عائشة قبايلية منال صندلي نور الدين سقوالي

 : هيئة امللتقى



  حول التسيير الصحيامللتقى الوطني ألاول  

 

 

 :اف امللتقىأهد

 .تسليط الضوء على واقع التسيير الصحي في املؤسسات الصحية واملستشفيات -

 .واقع الخدمات الصحية تشريح -

 .إيجاد حلول ملشاكل التسيير في القطاع الصحي -

 .القطاع الصحي إيجاد حلول لتمويل -

 .محاولة ربط الجامعة باملؤسسات الصحية -

 :الهيئات املعنية بامللتقى

 : ا امللتقى موجه أساسا إلىهذ

 املديرون التنفيذيون لقطاع الصحة  -

 .مدراء املؤسسات الصحية الجوارية -

 .مدراء املراكز الصحية -

 .ألاكاديميون والباحثون في مجال الاقتصاد الصحي والتسيير الصحي -

 :روط املشاركةش

 أو الفرنسية، متضمنة العربية، إلانجليزية : تكتب املداخالت بإحدى اللغات الثالث

 .ملخصين أحدهما بلغة والثاني بلغة مغايرة

  صفحة حجم  08أن ال يتجاوز عدد صفحات البحثA4 بخط ،traditional arabic 

حجم  Times New Roman، وبخط  بالنسبة لألبحاث املكتوبة بالعربية 50حجم 

 .بالنسبة لألبحاث املكتوبة باللغات ألاجنبية 50

 معايير املنهجية العلمية املعروفة في إعداد البحوث واملداخالت، على أن الالتزام ب

 .تكتب الهوامش في متن البحث



  تعطي ألاولوية لألبحاث الفردية، وفي حالة ألابحاث املشتركة، يجب أن ال يزيد عدد

 .املشاركين فيها عن مشاركين اثنين، يتم التكفل بمشارك واحد فقط

 :تواريخ ومواعيد مهمة

 .0858 مارس 81: أخر أجل الستقبال املدخالت كاملة  -

 .0858مارس  51: الرد على املدخالت املقبولة قبل -

 .دج  5188طلبة الدج  ،  0888ألاساتذة : حقوق املشاركة  -

 : لالستعالم وارسال ألابحاث

 moussa.b24@hotmail.fr: ترسل جميع ألابحاث  مكتملة  على البريد الالكتروني -

                   89 49 48 75 06 :ولالستفسار يرجى الاتصال بـــ  -
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 التسيير الصحي : امللتقى الوطني ألاول حول 

 ورهانات التسيير كالياتإش بين الجزائر في الصحية الخدمات وتحسين الصحة

 ''نموذجا  املستشفيات''  التمويل

 : مشاركة استمارة

 ............................................................................. (:ة) الباحث واللقب الاسم

 : .......................................................................................................الوظيفة

 :...........................................................................................الارتباط مؤسسة

 ............................................................................................: العلمية الدرجة

 : ...........................................................................................الالكتروني البريد

 ..................................: .......................................................................الهاتف

 : ........................................................................املستهدف املحور  وعنوان رقم

 :.............................................................................................املداخلة عنوان

  


