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  العا�� والبحث العل�وزارة التعليم 

    ال!ش�� االبرا�ي�جامعة محمد  

 �  التنمية الر*فية الدراسات والبحوث $� مخ"

 

  بالتعاون مع:

 �  8لية العلوم االقتصادية والتجار*ة وعلوم ال0سي�

  و>االش:�اك مع:

  

 التكو*? املعنون:  فرقةAاملشروع البح  

 تقييم دور االتصاالت اإللك:�ونية $� تأم�ن واستدامة اGHدمات الEFية $� املؤسسات االس0شفائية

  

 تنظم 

 األول اEHضوري/  وط?امللتقى العل� الVWا�  االف:

  

  حول:

  2022  نوفمبر   10/ 09يومي  

  

  

  

  

  

  `امعة  اHبوعزة بوضرصاية  رئZس أ.د .   للملتقى الوط?الرئZس الشر$�  

  cلية العميد    بوعزة خالد د.   وط? للملتقى الالعام    املشرف

  بن قطاف أحمد د.   املeسق العام للملتقى 

  د. ين ثامر 8لتوم   امللتقى الوط? رئZس  

    سراي أم السعد  د.   للملتقى رئZس الi`نة العلمية 

  بوزرورة ليندة  د.   نائب رئZس الi`نة العلمية للملتقى

  قطاف سkيلة د.   للملتقىرئZس الi`نة التنظيمية  

  نائب رئZس الi`نة التنظيمية  

  

  فضي�l سمية د. 
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  الديباجة 
  

  

 �m ةEFوة ال�nال  ،pا  8لمات األو�qrي الفيلسوف  كتc*سو  والدو رالف األمر�أنھ ال    عpl   و�m مقولة تدل   ، ن إم�

أغpl من الEFة اy`تمعات ومعنا�ا  ، يوجد ما �و  بناء  أو    فالEFة اH`يدة �m رك�}ة  َمَرض  أّي  حالة اإل�سان دون 

، وذلك  داء، و�عت"� البعد الص�� وضمان حياة �Eية كر*مة لi`ميع من أ�م اEyاور وأحد الر8ائز األساسية للتنمية

من �عد  الEFة  ا  أن  للتنمية  املkمة  للسcان  املتطلبات  الEFة  تحس�ن  طر*ق  عن  ال!شر*ة  املوارد  فتنمية  ل!شر*ة، 

لز*ادة  بالeسبة   
ً
�اما  

ً
أمرا �عد  جيدة  عامة  �Eية  برامج  خالل  من  عام  �شcل  والسcان  خاص  �شcل  العامل�ن 

 �سا�معالقة بحياة اإل�سان بصورة مباشرة و   ألن لھ  مkما القطاع الص�� يحتل دورااإلنتاجية وفاعلية قوة العمل، ف

واستقراره وذلك من خالل مؤسسات معدة لkذا الغرض، وال� تقوم بجملة من الوظائف وعpl  رفا�ية اy`تمع   $� 

  رأسkا تقديم العديد من اGHدمات الEFية لEiفاظ عE� plة وسالمة الفرد واy`تمع. 

 واملتم�}ة اEHقيقية  مcان�qا وفرضت وم:}ايد، كب�� �شcل األخ��ة السنوات $�  خدمات الرعاية الEFيةتنامت  

 فإن األمر حقيقة $�  ن.والعشر*  الواحد القرن  إل�سان اليومية اEHياة $�  مcان�qا عزز  مما الدول، اقتصاديات $� 

من  ذات   ف�  و�امة، جو�ر*ة  نقاط عدة $�  املادية السلع  عن  وتختلف تتم�} الEFية   اGHدمات  عالية  درجة 

إ�شاء الكث�� من املس0شفيات واملراكز  وانجر عن �ذه األخ��ة    ومتعددة، متنوعة تقسيماتولkا    التخصص والتعقيد 

�سارع  ومع  ،  مقدم اGHدمة الEFية واملنافسة  الزديادالEFية مما أدى  املkارة  و   التطور التكنولو�� $� اy`ال الط�

وأمام   ،الرعاية الEFيةخدمات  تولد السوق $�    ت$� املس0شفيا العالية من التخصصذات الدرجة العمالة  الفنية و 

واختيار املس0شفى    اEHر*ة املطلقة للمر*ض للمفاضلة ب�ن مختلف املؤسسات الEFية املقدمة لGiدمات الEFية

ومن ثم    املس0شفيات الEFية و املؤسسات  أ�مية ال0سو*ق $�  برزت    ، عpl حالتھ الEFية وكذا التcلفةبناءً   األفضل

إيثار الرغبة لد�qم وجذب االن0باه   ألخ��ة8ان لزاما عpl �ذه ا أو  تحس�ن الرعاية الEFية للمرVW¡ إلشباع حاجا qم 

  . ملكونات املز*ج الذي �عرضھ

          �$ يتحكم  أن  باالقتصاد  مkتم  8ل   plع لزاما  أصبح  االقتصادية  الeشاطات  أ�م  من   �£عت" ال0سو*ق  �ذا  وألن 

أ�م املداخل اإلدار*ة الفعالة    و�سو*ق اGHدمات الEFية من   ،الeشاط عن طر*ق التحكم $� عناصر املز*ج ال0سو*قي

املر*ض    الEFية و�ذا من خالل االنطالق من حاجيات  ؤسسة ال� يمكن لkا أن تقوي الدور القيادي والتوجي� للم

متم�}ة من البداية عن طر*ق االستغالل الكفء واألمثل للموارد  والعمل عpl تقديم خدمة �Eية وطبية ذات جودة  

  .الEFية  ؤسساتاملتاحة لدى امل

أ�مية دراسة وتطبيق مختلف املفا�يم ال0سو*قية، ذلك ألن النمو االقتصادي £عتمد عpl  ل أدركت  معظم الدو           

ائر و خدمات عpl مستوى دو�� قدرة تلك الدول عpl تطو*ر أنظمة فعالة ل0سو*ق ما لد�qا من  ¤غض النظر عن  . واH`ز

، وسعيا م¦qا لل¦qوض ¥qذا القطاع فقد قامت بالعديد من االصالحات خالل العقود األخ��ة  تقدمkا االقتصادية  ةدرج
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وكذا انفاق مبالغ §Gمة $� س!يل الرفع من مستوى اGHدمات الEFية سواًء العامة أو اGHاصة، اال أن القطاع بقي  

$� جملة من املشا8ل سبqrا اختالالت متعلقة بالتنظيم، اختالالت متعلقة بال0سي�� املا��، واختالالت متعلقة    يتخبط

�ال0سي� ال�فالتحدي،  بوسائل  لZس    اتواجkk  ات  اH`زائر*ة  الEFية  املؤسسات  ال0سو*ق    فقطاليوم  آليات  فkم 

و  �ذه  والفعالية  كفاءة  الوانما    ھومفا�يم ھمبادئ تطبيقالص��  تطبيق  و $�  جkة،  العملياتاآلليات  جkة    من  ومن 

واالتصال املعلومات  تكنولوجيا   �$ التطور  ثورة  الرقمنة  أخرى  نحو  توجھ  من  تفرضھ  الرق�  إلرضاء    وما  املس�qلك 

  لGiدمات الEFية. 

  

  : اف الملتقى أهد    

 اقع  رصد ائر $�  الEFية اGHدمات  و   ؛اH`ز

  ة إبراز`Hعيقاتوامل  النقائص ومعا ائر قطاع اGHدمات الEFية $�  م¦qا عا�ي£ ال�   ؛اH`ز

 التعرف محاولة  plوم  عkيص عموما ال0سو*ق مفG� الEFيةاملؤسسات  $�  خصوصا الص��  ال0سو*ق و

  اH`زائر*ة و>يان أ�ميتھ لkا؛

  ائر*ة؛ $�  الص��  ال0سو*ق تطبيق لتفعيل أ�مية ومن¯®  إطار وضع   مختلف املؤسسات الEFية اH`ز

 اتيجيات اآلليات إيجاد محاولة� الEFية املؤسسات لدى اGHدمات الEFية �سو*ق لدعم الكفيلة واالس:

تمkيدا للتحول  و  ) covid19األزمات (  ظل $�  العالم £عZشkا ال� واملستقبلية الرا�نة التحديات ملواجkة؛

  لGiدمات الEFية؛ الرق� نحو ال0سو*ق 

 يةم $�  والغر>ية العر>ية البلدان تجارب من االستفادةEFدمات الGHسو*ق ا�  . جال 

  محاور الملتقى   

  باEyاور التالية:  اال�تمام لتحقيق األ�داف املسطرة، ولإلجابة عpl اإلشcالية املطروحة، فإنھ سZتم  

  الEFية   ل0سو*ق اGHدمات التأصيل املفا�ي�  :  األول اEyور 

اقع   :  الثا�ياEyور  ائر $�   وال0سو*ق الص��  اGHدمات الEFية و   اH`ز

ائر*ةتحديات ومعوقات ال0سو*ق الص  :  الثالثاEyور      �� $� املؤسسات الEFية اH`ز

ا�ع اEyور    GHدمات الEFية ا�سو*ق  وآليات   اس:�اتيجيات  :  الر

  حول إ�p ال0سو*ق االلك:�و�ي لGiدمات الEFية والت  covid19األزمة الEFية العاملية كورونا    : اGHامس اEyور 

  ال0سو*ق الرق� لGiدمات الEFية والEFة الرقمية   : السادس اEyور 

�سو*ق اGHدمات الEFية  ة عر>ية وعاملية رائدةعرض تجارب ملؤسسات �Eي  :السا�ع اEyور    �$  
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  املس�qدفة الفئات

 . $� مختلف اH`امعات ومختلف مراكز البحث ميون ي8اداأل والباحثون ساتذة أل ا -

 . ة الوطنيةس��ون واملسؤولون $� املؤسسات االس0شفائيامل ، دراءامل -

 .أ�Eاب العيادات اGHاصة -

امل8ادي� و األوخاصة طلبة الدكتوراه واملاجست�� واملاس:�  الطلبة -¼.    


