
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إشكالية الملتقى                      

  
ٌعخبر اليؼاغ الؼبي أحد أبسش اليؼاػاث التي جلىم بها اإلاؤطظاث 

طالمت ألافساد، لخعلله بصفت مباػسة بصحت و  هظساالعمىميت للصحت في الجصائس 

نها البعع مًخعلم  ،اإلاؤطظاث العدًد مً ألاعمال الؼبيتحيث جمازض هره 

 بيىما ،السكابتاإلاخىللت باإلطافت إلى الدشخيص و ألامساض بالىكاًت مً ألاوبئت و 

 . ا بالعالج طىاء الؼبي أو الجساحيالبعع آلاخس منهًخعلم 

لكً على السغم مً هره ألاهميت التي ًكدظيها هرا اليؼاغ إال أهه 

كً أن ألامس الري ًم ؛عدًد مً ألاخؼاء الؼبيت اإلاسفليتمصدزا للعادة ما ًكىن 

مً طالمت أفساد املجخمع هظسا إلاا ًترجب عً ذلك ٌؼكل تهدًدا حليليا لصحت و 

مً خدماث هره  حمهىز اإلاىخفعينجمع بصحت وطالمت ، أطساز بالغت الخؼىزة

مً  عظى الىفاة أو فلدان كد جصل في بعع ألاحيان إلىوالتي ؤطظاث اإلا

مما ًسجب حييئر  حصء مً الجظم،في ألاعظاء أو حصىل حؼىه أو عاهت أو ػلل 

ع اإلاىاطبلهؤالء ال . إال أن ذلك لً ًخحلم إال بعد جلدًم حم في اإلاؼالبت بالخعٍى

مجاال للؼك ازجكاب هره  ذلك أدلت كؼعيت جثبذ بما ال ًدع مً له مصلحت في

 . ظؤوليتإلى إثباث بليت أزكان اإلا ألاخؼاء باإلطافت

غير أهه بالىظس إلى عدة عىامل جخلخص أطاطا في ظسوف اإلامازطت 

الؼبيعت الفىيت لألخؼاء ظاث العمىميت للصحت في الجصائس و الؼبيت باإلاؤط

ً أهفظهم كل ذلك حعل مً  ،الؼبيت باإلطافت إلى عىامل أخسي جخعلم باإلاخظسٍز

ألاحيان مً حصىلهم  ضحاًا هره ألاخؼاء في جصاًد مظخمس دون جمكنهم في أغلب

ع هظسا لعجصهم عً جلدًم أدلت كؼ عيت جثبذ ازجكاب على حلىكهم في الخعٍى

حد أىعالج فيها ل. مً أحل ذلك هىظم هره الخظاهسة العلميت مثل هره ألاخؼاء

دهما علمي خالص والثاوي كاهىوي، جمع بين ػلين أحجوالتي اإلاىاطيع اإلاخميزة 

ث مً خاللها عً الؼسق عدة محاوز هبح الخحليل إلىهخؼسق فيها بالبحث و 

الفعالت إلثباث ألاخؼاء الؼبيت اإلاسفليت التي جكفل حماًت كافيت لحلىق اإلاىاطبت و 

ع وهرا بمحاولت ؤلاحابت عا ً في الخعٍى  : ؤلاػكاليت الخاليت ًإلاخظسٍز

ؤسسات العمومية إثبات ألاخطاء الطبية املرفلية بامل وسائلما طبيعة 

  ؟هااللضاء إلاداري الجسائري من ؟ وما موكفرللصحة في الجسائ

 
 

    

 2022أكتىبر  19: يىم   

 قالوة 5491هاي  8جاهعة   
 كلية الحقىق والعلىم السياسية

  قسن الحقىق

   مخبر الدراسات اللانونية البيئية 

 بالتنسيم مع

 بلاملةاملحكمة إلادارية 

 كاملة- املؤسسة العمومية الاستشفائية ابن زهر و 

 حىل: ورشة عول ينظوىى

 

ت العوىهية طرق إثبات األخطاء الطبية الورفقية في الوؤسسا

 تطبيقاتها القضائية في الجزائرللصحة و

 

 
 

 

 

  

 الرئيس الشرفي للملتقى: 
  كاملة1945ماي  8مدًر جامعة -العلون أ.د: صالح 

 : للملتقى رئيس اللجنة العلمية

 د. عبد الرحمان فطناس ي                            

 :للملتقى  العلميةأعضاء اللجنة  
اويأ.د  دة مٍص   - 1 –حامعت باجىت   فٍس

 حامعت اإلاظيلت أ.د طليمان حاج عصام

 حامعت الجصائس  ػيعاوي  وفاءد. أ. 

 حامعت كاإلات   د. حميد ػاوغ

 حامعت كاإلات  د. طهيلت بىخميع

 حامعت أم البىاقي  د. زاٌع أميىت

 حامعت كاإلات   . أحمد فىيدضد

د بىحليؽ             د  حامعت كاإلات            . ًٍص

ادد.    حامعت خيؼلت  عادل ٍش

 حامعت كاإلات            د. العسبي بساغثت              

  حامعت عىابت د. عبد السشاق مسابؼي

سي طاميت                          حامعت كاإلات    د. هٍى

مت                             حامعت كاإلات د. مليمي   ٍز

 

 :للملتقى  التنظيمية  اللجنةأعضاء  
 زئيظا                       ػاوغ حميد                د.

 عظىا                       . عبد السحمان فؼىاس ي د

 . العاًب طاميت                               عظىاد

 عظىا                                طهيلت بىخميعد. 

د بىحليؽ                             اى عظ      د. ًٍص

 عظىا              العسبي بساغثت                       .د

 
 

 



 

 

 

  

 

 شروط المشاركة:
جكخب اإلاداخلت ػبلا لألصىل العلميت اإلاخعازف عليها باللغت العسبيت -

ت أو الفسوظيت  .أو الاهجليًز

 في كدم أن ٌظبم ولم كبل مً وؼسه ًخم لم أصليا اإلاىطىع ًكىن  أن-

 .طابلت علميت ملخلياث أو مؤجمساث

 ال جلبل اإلاداخلت التي ال جحسز وفم الىمىذج اإلاسفم  -

  02 صفحت وأال جخجاوش  11ًجب أال جلل صفحاث البحث عً  -

 .صفحت

 والكلماث اإلافخاحيت باللغت العسبيت لخصاإلاطسوزة ادزاج  -

ت.والاهج  ليًز

 فلؽ.الثىائيت الفسدًت و جلبل اإلاداخالث  -

 محاوز اإلالخلى.إحدي مع  جخؼابمجسفع اإلاداخالث التي ال -

 جخظع اإلاداخالث إلى الخحكيم وفم كىاعد مىهجيت.-

 إمكاهيت وؼس أعمال اإلالخلى في كخاب حماعي محكم. -
 

 

 استمــارة المشاركـة
 

 .................................. لب:الل ..................………………… الاطم:

 ...................................................................... السجبت العلميت: 

.......... .............................................الخخصص:...............

 ......................................................الىظيفت:...................

مجال البحث ) عىىان اإلااحظخير أو 

 .............................................................الدكخىزاه(...............

 .اإلاؤطظت: ...........................................................................

 ...................................................... زكم الهاجف )إحبازي(:

د الالكترووي )إحبازي(:  ............................................. . البًر

 ......................................................................... زكم املحىز:

 ................................................................. :عىىان اإلاداخلت

 التنظيمية: اآلجال
وفم اللالب املطلوب املداخالت كاملة آخر أجل الستلبال  -

 07/10/2022: ًوم

 12/10/2022 : ًومطلبات املشاركة ابتداء من لرد على ا  -

   19/10/2022 ًوم:فعاليات امللتلى انطالق  -

 مالحظة:

 مع: لتواصلًرجى األي استفسار  

 0670465661د . حميد شاوش :   - 

  0772380641د . عبد الرحمان فطناس ي :  -

 

د  املداخالت علىثرسل  -  الالكتروني للملتلى:البًر

Faute.medicale2022gmail.com 

 محاور الملتقى
 

  أهطيته في مجال  مفهوم اإلثبات القضائي وتحديد: الطحور األول
 ؤولية الطبية الطد                  

 تعريف اإلثبات القضائي بشكل عام  -
أهطية اإلثبات القضائي في مجال دعاوى  -

 الطسؤولية الظبية 
الطبي العوائق التي تعترض إثبات الخطأ الطحور الثاني: الصعوبات و 

 كيفية معالجتها الطرفقي و                  
  تعترض إثبات التي  طبيعة الصعوبات والعوائق -

 بي الطرفقيالخظأ الظ
كيفية معالجة مختمف الصعوبات التي تعترض  -

 إثبات الخظأ الظبي الطرفقي 
 : وسائل إثبات الخطأ الطبي الطرفقي الطحور الثالث

حجيته في لقانونية لتقرير الخبرة الظبية و الظبيعة ا -
 إثبات األخظاء الظية الطرفقية 

دور الطمف الظبي لمطريض في إثبات الخظأ  -
 الظبي الطرفقي 

    : التطبيقات القضائية لوسائل إثبات الخطأ الطبي الطحور الرابع
 الطرفقي أمام القضاء اإلداري الجزائري .                

       
 


