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دلي  في وعتتلخص فكرة ھذا المشر ب ع اكل    ل،عمل تصمیم معماري لمركز ط ن المش د م ة العدی ة  معالج اآلنی

اورة    التي تعاني منھا والمستقبلیة ات المج ل والمحافظ ف       ،محافظة الخلی ي كش دلي ودوره ف ب الع ق بالط ي تتعل والت

اه ب  ،الغموض واسرار الحوادث المتعلقة بالجرائم وكل حاالت الوفاه  ل او وف ا    سواءا كانت قت رض وغیرھ بب م ، س

بة   انطالقا من دراسات علمیة لواقع المدینة  اه ونس من حیث الكثافة السكانیة وما ینتج عنھا من ارتفاع في حاالت الوف

.التصمیم المعماري في العلمیة الصحیحةالقواعد خاللھامراعیا، وغموضھا الجرائم 

وسیكون التصمیم المعماري ضمن ،مركز طب عدلي  لالخلیل حافظةمھذا المشروع في افتقارأھمیةوتبرز 

ة      ق بھیكلی اط وثی ات ذات ارتب ائي     المواصفات العلمیة من حیث الفراغ ل الجن دلي والمعم ب الع ز الط ث   مرك ن حی م

.الوظیفة 
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Abstract
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D.GHASSAN.G. AL-DWEIK

The Main  idea of this project is the work of Architecture for Medico-Legal Center
of justice, to address many of the current and future problems faced by the district of
Hebron and the neighboring provinces, which are related to forensic medicine and its
role in the detection of mystery and secrets of all incidents related to crimes of death,
whether the killing or deaths from disease and other , on the basis of scientific studies of
the reality of the city in terms of population density and the resulting rise in cases of
death and the proportion of crimes and ambiguity, which taking into account the rules of
valid scientific in architectural design.

And highlights the importance of this project in the governorate of Hebron, the lack of a
judicial Medical Center, and the architectural design will be within the specifications in
terms of scientific spaces closely associated with the structure of the Center for
Laboratory Medicine and criminal justice in terms of function.

اإلهداءاإلهداءاإلهداء
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المقدمة: األولالفصل 

تمھـــید.١.١

ة لح الطب العدلي، ومرادفھ األكثر شیوعًا مصط ن     "،Forensic Medicineباإلنجلیزی ة م ة مركب و كلم ھ

ة     : إشارة لكل ما ھو طبي علمي، وعدلي:الطب-الطب والعدل وانین واألنظم وم الق دل بمفھ ارة للع یح  ."إش وبتوض

اً    ًا أو میت ان حی ث  .أكثر،فان مبحث الطب ُیعنى بكل ما یتعلق بجسم اإلنسان،سواء ك ون    أنوحی ة مؤھل اء كاف األطب

ة         ة العدلی دمات الطبی دیم الخ ى تق ط عل ادرون فق علمیًا للتعامل مع كل ما یتعلق بصحة وحیاة اإلنسان، فإنھم ھم الق

ي،     وباتساعإال أنھ .إذا ما ُطلب منھم ذلك باألسلوب والطرق الصحیحة ة،وأنواع التقاض ن جھ ص، م دائرة التخص

قة، ودون       الجھاتارتأتمن جھة أخرى، تدعیھم دون مش م ان تس ن لھ ث یمك ا، بحی القضائیة ان یكون لھا أطباؤھ

]. ١"[األطباء العدلیون"إنتظار،وأطلق علیھم إسم 

ة            ة العدال م إقام ن ث وق، وم ات الحق ین األفراد،وإثب ات ب ي المنازع ل ف انون،فھو الفص . أما مبحث العدل، أو الق

ان        وكثیرًا ما یحصل أن القاضي ال یستطی ھ، إذا ك ى علم اد عل ل باألعتم ازعین، ان یفص ین المتن ع، أثناء الفصل ب

ن       رورة م ة بالض ت مفھوم ة لیس موضوع النزاع متعلقًا بصحة وحیاة اإلنسان،أو كان األمر متعلقًا بأمور فنیة طبی

بالطبیب العدلي یستعین) القاضي(، ولذلك فھو] ٢[قبل الھیئة القضائیة المختصة بالفصل في ھذا النوع من النزاع 

.لیساعده في حل ھذا النزاع

أھمیة المشروع .١.٢

ى  محافظة حاجة .١ دلي    الخلیل إل ب ع ز ط دم    ذومرك توى متق ة ومس ا و امكانی داف    وظیفی ي األھ ا یلب تكنولوجی

.الطبیة والتعلیمیة والقضائیة في ظروفنا ھذه 

.ة مھاراتھم وخبراتھممتابعة الممارسین الصحیین لما یستجد في تخصصاتھم لتنمی.٢

ي    .٣ دلي ف ب الع توفیر عناء السفر إلى مراكز الطب العدلي ومراكز التشریح عند الحاجة لذلك  مثل مركز الط

.جاح  في مدینة نابلس ومراكز اخرى خارج منطقة الخلیلجامعة الن/ جامعة أبو دیس ومركز الطب العدلي

.یة طب تابعة لجامعة بولیتكنك فلسطینحاجة محافظة الخلیل لمعھد تعلیمي متطلب رئیسي لكل.٤

.٣٥٦،ص العدد االول ، عادل التومي،الدلیل الفني  في الطب الشرعي،مجلة األمن والقانون-١
.١٩٩٢مجموعة من كبار األطباء والكیمیائیین الشرعیین،الطب الشرعي بین األدعاء والدفاع،القاھرة، -٢
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أھداف المشروع .١.٣

رفع كفاءة وجودة أداء الممارسین الصحیین لغرض تحسین الخدمة المقدمة.١

.المحافظة على المعرفة الطبیة والعلمیة للممارسین الصحیین وتطویرھا..٢

.القضاء بغرض تحقیق العدالةتطبیق كافة المعارف والخبرات الطبیة لحل القضایا التي تنظر أمام .٣

.الفصل في المنازعات بین األفراد،وإثبات الحقوق، ومن ثم إقامة العدالة.٤

.كلیة الطب العادیة لطلبةغیر لالزمة الجراء التحالیل الطبیة توفیر المختبرات ا.٥

المنھجیة المتبعة في تنفیذ المشروع .١.٤

.واالستفادة منھاھاتطبیق، التصمیم المعماري یثة التي تتعامل مع االعتماد بشكل رئیسي على النظریات الحد.١

ة    بالمعلومات ذات العالقة مثل من الممكن التزود االستفادة من الجھات المعنیة والتي .٢ اح وجامع ة النج جامع

.عمل دراسات میدانیة واستقاء معلومات من خالل المقابالت باإلضافة إلى المكتبات واالنترنت، القدس 

یة    .٣ االت دراس اول ح ابھة تن ل  (case studies)مش ف والتحلی تفادة      بالوص ائج لالس تخالص النت م اس ن ث وم

.منھا

المصاعب والمعوقات.١.٥

.صعوبة الحصول على معلومات تفصیلیة یتعلق بالطب العدلي -١

.عدم الحصول على مخططات معماریة لمبنى طب عدلي لخصوصیة الموضوع -٢

.اجع الالزمة لذلك عدم وجود المر-٣

ة    -٤ ع ذات العالق ب المواق ي اغل ت ف ى االنترن ورة عل ات المنش ان المعلوم دلي ف ب الع یة الط ولخصوص

.معلومات سطحیة 

.في المواقع التي زرتھا لخصوصیتھا صعوبة تصویر بعض الفراغات المعماریة -٥
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الخطة الزمنیة للمشروع.١.٦

العمل

األسبوع الدراسي

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

التصمیمیةفكرة الاختیار 

رسم اسكتشات بدایة 

أوليرسم مساقط معماریة بشكل 

رسم المساقط بشكلھا النھائي 

واجھات المشروع إخراج

الشكل النھائي المشروع بإخراج

عمل المجسمات الالزمة 

للمشروع

مشروع التخرجتسلیم
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الطب العدلي  :الفصل الثاني 

أھمیة الطب العدلي.١.٢

دور الطب العدلي في التحقیق والتحري وإقامة الدلیل.٢.٢

الطب العدليمجاالت .٣.٢
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الطب العدلي  :الفصل الثاني 

أھمیة الطب العدلي .٢.١

ف          .لعلم الطب العدلي أھمیة كبیرة في عالم الجریمة ن الكش ق ع ز التحقی دما عج رائم بع ن الج ف ع ھ یكش إن

ق     منليعدیعتبر الطب الوعملیًا،].٣[عن مالبساتھا ومرتكبیھا واحالتھا الى الحفظ ود المحق ي تق ة الت الطرق العلمی

رائم      ي الج ف مرتكب ى كش اعده عل ي تس رائن الت ة والق ع األدل ائق وجم ى الحق رف عل ة والتع ف الجریم ى كش إل

.]٤[وتقدیمھم للمحاكمة

فة              لطب العدليل ؤثر بص ھ ی ذلك فإن ھ، ل ي ونتائج ل اإلجرام د الفع ي تحدی ة، وف خیص الجریم ي تش ر ف دور كبی

ة  مباشرة عل ى تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة وعلى التكییف القانوني للوقائع ویظھر ذلك جلیا في حال

رائم   رى الوفاة وفي الجروح بمختلف أشكالھا ومسبباتھا، وفي الج يء       األخ یع بش ذه المواض ي ھ ا یل نتناول فیم وس

.]٥[من التفصیل

زة    "الطب العدلي" اء،ُیعتبر ركی اعدا للقض ي          بصفتھ مس ة ف اعدة العدال الل مس ن خ انون م ة الق ي دول یة ف أساس

ة   ة أو الجزائی ل     . التحریات الجنائیة، والجنحیة، ومختلف الخبرات الطبیة، سواء المدنی ام خلی دكتور عص د ال ویؤك

ھ  یلعب عدليالطب البان-من الطبابة الشرعیة بدمشق-الخوري دورًا محوریًا في عملیة التقاضي، وتتركز مھام

ا     في ت ا وطریقتھ ابة ونوعھ باب اإلص حدید وتشخیص نوع االعتداءات التي تقع على الضحایا، بحیث یجزم في أس

م        ،ووقتھا وما إلى ھناك من ظروف تحیط بتنفیذ الفعل الجرمي دار الحك ي إص ي ف ام القاض ن مھ ھل م وھو ما یس

.العادل

وري ویرى ة   الخ وب احال ي  وج وع طب ى ا   ،أي موض دي عل ذاء جس ائیة   أو إی لطات القض رطة أو الس دءًا  ،لش ب

باإلیذاء البسیط وانتھاءًا بالوفاة

ن  :بن مختار أحمد عبد اللطیفوفي ھذا المضمار،یقول النائب العام المساعد  ة   "إن زم ید األدل راف  س "اإلعت

ھ  كون القاضيالذي ُی،وحل محلھ الدلیل العلمي، قد ولى ھ قناعت یف .على أساس اد ع : وبص تخراج   إن اإلعتم ى إس ل

أ ضیُقُی،مثًالعدليكالطب ال،األدلة والقرائن بالوسائل العلمیة ائباً     ،من ھامش الخط ة ص م العدال ون حك ذلك یك وب

.]٦[ومقنعًا

ا      عدليإن الطبیب ال:ابراھیم صادق الجندي. دویؤكد  ا ال یقابلھ ة، بم ة والمثبت ائق العلمی یبني معطیاتھ على الحق

الم             ولكن ھناك أمر غ.شك اء مع ى إخف دا عل ا وجاھ عى دائم المجرم یس ة، ف ال اإلجرامی ي األعم ة ف ي األھمی ایة ف

٤/٩/٢٠٠٨،"الصباح"غموض الجرائم ،في اكتشاف .. علي سلمان البیضاني، وسائل الطب العدلي - ٣
أشغال الملتقـى الوطنـي ، نائب عام مساعد- بن مختار أحمد عبد اللطیف/من إعداد السید، في الجزائرتشریح واقع الطب الشرعي- ٤

ة العدل ،وزارالدیوان الوطني لألشغال التربویة، ٢٠٠٥ماي ٢٦و ٢٥یومي - الواقع واآلفاق - حـول الطـب الشرعـي القضائـي
٢٠٠٦الجزائریة، 

الوطنـي حـول الطـب أشغال الملتقـى،بن سالم عبد الرزاقوتلماتین ناصر: من إعداد القاضیین،الطب الشرعي واألدلة الجنائیة- ٥
2006، وزارة العدل الجزائریة، الوطني لألشغال التربویةالدیوان،٢٠٠٥ماي ٢٦و ٢٥-الواقع واآلفاق-الشرعـي القضائـ

http://www.mjustice.dz/seminaire_medecine_leg/med_ar/com_preuve_03.htm
.مصدر سابق- بن مختار أحمد عبد اللطیف/من إعداد السید، في الجزائرتشریح واقع الطب الشرعي- ٦
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ب ا   إن الطبی دلي الجریمة، لذا ف ات            لع دید، ومالحظ اء ش ى ذك اج إل ا یحت ھ أیض وض، ولكن ن الغم ر م ف الكثی یكش

.]٧[الواقعة أو الحدثلینسج منھا تصورا كامال للجریمة أو ،نابھة، یستطیع بھا ربط األطراف والخیوط المتفرقة

ل              دلي لتحلی ب الع ة بالط رات خاص اء مختب ر، بإنش ت الحاض ي الوق زة األمن،ف ن أجھ د م حیال ھذا،تقوم العدی

ھادات   .FBIوأكبر ھذه المختبرات یدیرھا المكتب الفیدرالي األمریكي للتحقیقات . األدلة دلیون ش ویقدم العلماء الع

ة ام المحكم ة أم ایا ال. مختص ي قض ھادة فف راض بالش م األم ائي عل وم أخص اة،مثًال، یق ق ، أو . وف ي الحرائ ا ف أم

..    االنفجارات، فیقوم المھندسون المختصون بالشھادة 

ار أو       عدلي الطب الان : خالصة القول ق إظھ ن طری ا ع ة، إّم ة العدال ھو تخصص طبي ُیسّخر العلوم الطبّیة لخدم

رائم الق إ ّیة    كتشاف الدلیل المادي في ج رائم الجنس ذاء والج ل واإلی ا ،ت ان      ،وغیرھ م اإلنس دلیل بجس ق ال دما یتعل عن

ة        أمور طبّی وم ب اء المزع رتبط اإلدع دما ی وإفرازاتھ، أو عن طریق إثبات أو نفي صحة إدعاء في قضّیة معّینة عن

.عدلیینكبیر أطباء -فوزي بن عمران. دیوضح-أو صحّیة

یق والتحري وإقامة الدلیلدور الطب العدلي في التحق.٢.٢

دلي     ب الع م الط ة        یؤكد المحامي علي سلمان البیضاني، بأن عل ي إقام ري وف ق والتح ي التحقی رًا ف ب دورًا كبی یلع

.طابعا في منتھى األھمیة، ذلك أنھ یتوقف علیھ إدانة المتھم أو تبرئتھبفي المادة الجزائیة یحظىالدلیل،الذي 

وجھات التحقیق القضائي ،من اختصاص الشرطة القضائیةا ھيوتمحیصھدلةاألمھمة جمعمن المعروف إن 

ذا  بید ان الطب العدلي یقدم الكثیر. )قاضي التحقیق، غرفة االتھام، جھات الحكم بمناسبة التحقیق التكمیلي (  في ھ

ة ،على مستوى تحقیقات الشرطة القضائیة والتحقیق القضائي،المجال ذا المن  .والمحاكم ن ھ ق،إھتم  م ی طل : ناالقاض

م  ببن سالم عبد الرزاق وتلماتین ناصر ھ عل دلي  ما یقدم ب الع ل     الط ن المراح ة م ل مرحل ي ك ذكورة، ف ذا  الم وك

ھ  ا یقدم ة لم ة القانونی ى . القیم وء عل یان الض لط القاض ي ال توس دلیل الطب ة ال د ماھی انون حدی ي الق دلي ف ع

ھ      حصرًارد لم یوالمشرع الجزائري الجزائري،مشیرین الى ان ر أن ا، غی ة عموم ادة الجزائی ألدلة اإلثبات في الم

ي ال Loyalty of proofأورد أحكاما تخص صدقیة الدلیل   دلي وتتعلق بتنظیم أسالیب إقامة الدلیل الطب ة  ع لحمای

دلیل       ذا ال ن ھ ث ع ي البح اوزات ف ص         . حقوق المجتمع والفرد من التج دم ن ى ع ام إل ذا المق ي ھ ارة ف در اإلش وتج

ة            ال ات الجینی یما العین ة ال س ة عدلی ات طبی ذ عین ى أخ وع إل راف بالخض زام األط مشرع الجزائري على آلیات إلل

The genetic samples.

ام الخبرة     یل أحك م بالتفص ة نظ راءات الجزائی انون اإلج أن ق ول ب ن الق یرًا،ویمك ر  ،مش رة أو غی فة مباش بص

رة ة ال  ،مباش اریر الطبی ى التق ة،إل یعدلی ة  ال س ریح الجث ر تش ة ،ما تقری ات المادی اریر المعاین ى  ،وتق افة إل إض

.]٨[الذي أشار إلیھا قانون العقوبات،وتلك المتعلقة بتحدید مدة العجز عن العمل،الشھادات الطبیة الوصفیة

.٨إبراھیم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة، ص .د- ٧
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مجاالت الطب العدلي.٣.٢

حایا، ال خاص الض ة األش ص أو معاین ة بفح دلي مرتبط ب الع ة الطبی ت مھن داءات، ظل ون إلعت ذین یتعرض

ائیة        رة القض ار الخب ي إط ي ف ص الطب مم، والفح . وینتج عن األعتداءات أفعال جنحیة وجنائیة، وكذلك قضایا التس

أمین           ات الت ود مؤسس ى الوج رت إل وق، ظھ اد الس ة وإقتص ناعات الحدیث ولكن مع تطور المجتمعات وظھور الص

ام          والحمایة اإلجتماعیة،فتوسع إختصاص الطبیب ال ھ بالمھ اء قیام ھ، أثن ا علی ب فیھ ي یج روف الت دد الظ عدلي لتع

.المسندة إلیھ من الجھات المختصة، أن یبدي برأي مسبب علمي وعملي على حالة األشخاص

م د   ة، یقس دي   . من الناحیة العلمیة،وفي ضوء واقع األنظمة الطبیة العدلیة السائدة في الدول المختلف راھیم الجن إب

ذ  . بجسد اإلنسان،سواء كان حیًا أو میتًاثالثة اقسام تختصلعدلي الى مجال الطب ا رتبط بھ ام  وی ن   ه االقس د م العدی

ة     ة العدلی ة الطبی ل Forensic sciencesالعلوم الفنی ة  : ، مث ة الجنائی رعیة   -األدل ة الش اء الطبی مات -الكیمی -البص

.بحوث الدم، الخ-األسلحة والمتفجرات

-:وھذه االقسام ھي 

Forensic Pathologyالطب العدلي المرضي -أوًال

ة    Cause of Deathیختص ھذا القسم بتحدید سبب الوفاة  ایا الطبی ي القض من خالل فحص وتشریح الجثث ف

مى  ة بالمتوفین،وتس ة المتعلق ات" العدلی ایا الوفی اة  ".قض وع الوف ة ن ي معرف اعدة ف ذلك المس Manner ofوك

Death جنائیة،إنتحاریة، عرضیة( طبیعیة او غیر طبیعیةمن حیث كونھا وفاة.(

احص   Fiscal Procurator Systemوُیمثًل ھذا القسم نظام محقق الوفیات  ام الف في بعض البلدان، وأیضًا نظ

.في بلدان أخرىMedical Examiner Systemالطبي 

.ثولوجیا الطبیة العدلیةمعامل البا/مختبرات: وتتعامل مع الطبیب العدلي في قضایا الوفیات

أما حاالت الوفاة، التي یجب على المحقق الجنائي إرسالھا الى الطب العدلي الباثولوجي، فھي كل الوفیات ذات 

:األسباب غیر الطبیعیة،أو عندما یكون سبب الوفاة غیر معروف، مثل

ف  -١ بب العن ار أو ال    : الوفیات بس ي جنائیتھا،كاإلنتح تبھ ف وادث المش رة     الح واة مباش دثت الف واء ح ل، س ة  -قت نتیج

.بعد إنقضاء أسابیع وحتى شھور-األصابة، أو غیر مباشرة

.الوفیات الناشئة عن التسمم أو المخدرات أو الكحولیات-٢

.الوفیات المثیرة للشك والریبة-٣

.الخ..،أو أثناء التخدیرالوفیات بسبب الممارسة الطبیة، مثل الوفاة بعد اإلجھاض،أو أثناء العملیات الجراحیة-٤

.الوفیات الفجائیة-٥

.الوفیات في السجون أو أثناء التوقیف من قبل الشرطة-٦

.وفیات في أشخاص لیسوا تحت رعایة طبیة-٧

.الوفیات نتیجة أسباب غیر معروفة أو وفیات غیر مفسرة-٨

أشغال الملتقـى الوطنـي ، بن سالم عبد الرزاقوتلماتین ناصر: من إعداد القاضیین،عي واألدلة الجنائیةالطب الشرعرض حول- ٨
،،وزارة العدل الدیوان الوطني لألشغال التربویة، ٢٠٠٥ماي ٢٦و ٢٥یومي - الواقع واآلفاق - حـول الطـب الشرعـي القضائـي

٢٠٠٦الجزائریة، 
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Clinical Forensic Medicineالطب العدلي السریري -ثانیًا

ذ  تص ھ مى     یخ خاص األحیاء،وتس ي األش انوني، ف دلي، أو الق د الع ة ذات البع ائل الطبی م بالمس ایا "ا القس قض

:، وتشمل"األحیاء

قضایا اإلعتداءات الجنسیة -أ

ة، أم            -ب ت جنائی واء كان دیة، س داءات الجس ة األعت ي حال اب ف دى المص ز ل ب العج قضایا تحدید األصابات ونس

.التعویضاتنتیجة خطأ، وذلك لمعرفة نسبة 

.تقدیر السن-ج

. تقدم إما للمحاكمة،أو للتصرف في الممتلكات،أو للمسؤولیة العقابیة عن الجرائم-تقدیر الصالحیة العقلیة للفرد-د

ھ             اق أعمال ي نط دخل ف دلي، وت ب الع ة للطبی ال الھام ن األعم ُر م ة ُتتعب ائل الطبی ن    -وكل ھذه المس م م دى قس ل

ى أطب ل ال دول،أو توك ة   ال فیات تابع ي مستش داب أو ف ق اإلنت ن طری ة ع ة المختلف روع الطبی ي الف ین ف اء مختص

.في دول أخرى-أو أقسام محددة مسبقًا من قبل الھیئات القضائیة.في بلدان أخرى-لوزارة الصحة

ث ت        اث، حی ي اإلن یة ف داءات الجنس ایا اإلعت ل قض ض   ولكل بلد تعلیماتھ الُمنِظمة لبعض ھذه القضایا، مث زم بع ل

ات،             ائیة المختص راض النس ات األم ل طبیب ن قب دلي م ي الع ف الطب راء الكش عودیة،مثًال، إج دان العربیة،كالس البل

ي           .بموافقة القاضي الشرعي ط ف اعده فق ب ومس ل الطبی ن قب ف م تم الكش ذكور ی ي ال وفي حالة األعتداء الجنسي ف

ي نف ة ف ادة أو الحدیث ل الح االت الفع ال ح ف، وتح ة الكش ى  غرف ة عل لطات المختص ل الس ن قب وم م س الی

دیث     ل الح ار الفع المستوصفات والمستشفیات الحكومیة التابعة لوزارة الصحة، حیث یمكن للطبیب العام معرفة َاث

دبر     ة ال وث بمنطق Anusبالمجني علیھ بسھولة،لوجود جروح وتشققات وكدمات بفتحة الشرج نتیجة الفعل، مع تل

ول         .عنف ومقاومة بسطح الجسمأو بین الفخذین، وعالمات ن ح حتین،أحدھما م ذ مس ب أخ ى الطبی ب عل ا یج وھن

ى     ) قبل الفحص الشرجي(فتحة الشرج، واألخرى من منطقة الدبر ف أو عل اش النظی ن الش ووضعھا على قطعة م

.شریحة زجاجیة، وتحریز لباس المجني علیھ، وإرسال المسحة والمالبس للمختبر الجنائي

االت   دلي       أما في ح ب الع ى الطبی دیم،فتحال ال رر والق ة المتك ل الفاحش دلي،       .فع ب ع ود طبی دم وج ة ع ي حال وف

ائي   فیمكن للمحقق عرضھا على الجراح إلثبات الحالة، وأخذ المسحات، وتحریز المالبس، وإرسالھا للمختبر الجن

].٩[المركزي

مجاالت أخرى للطب العدلي- ثالثا 

:، وھيمحمد لعزیزيعددھا النائب العام ثمة مجاالت أخرى للطب العدلي،ی

Social Forensic Medicine:الطب العدلي اإلجتماعي-١

).…طب العمل، الضمان اإلجتماعي(یھتم بالعالقة ما بین الطب العدلي والقوانین اإلجتماعیة 

وظیفي -٢ دلي وال        : الطب العدلي ال ب الع ین الطبی ا ب ة م تم بالعالق ة، ویھ وم الوظیف ة  بمفھ ة   (وظیف یم الوظیف –تنظ

)…أخالقیات المھنة–الممارسة غیر الشرعیة للوظیفة 

والذي یھتم بالعالقة ما بین الطب العدلي والقضاء، والذي نركز علیھ ھنا: الطب العدلي القضائي-٣

..١١-٩طب الشرعي في التحقیقات الجنائیة،مصدر سابق، ص إبراھیم صادق الجندي،ال.د- ٩
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:، ویتفرع منھ ما یلي"الطب العدلي"-في ھذه المادة

.نيیھتم بدراسة الجا: الطب العدلي العام* 

-الحروق–الجروح (یقوم بدراسة : الطب العدلي الخاص بالصدمات والكدمات والرضوض* 

)……اإلختناق

طب عدلي یھتم بدراسة األفعال المخلة بالحیاء * 

..یھتم بدراسة الجثة وعالمات الموت: الطب العدلي الخاص* 

شخیص اآلثار التي یتركھا الجاني في مسرح   والذي یھتم بدراسة وت: الطب العدلي الجنائي* 

.الجریمة

.السموم/الطب العدلي الذي یتولى دراسات التسمیمات* 

موضوع یدرس الركن(الذي یھتم بدراسة مفھوم المسؤولیة الجزائیة : الطب العدلي العقلي* 

.]١٠)[المعنوي للجریمة

أشغال محمد لعزیزي، النائب العام لدى مجلس قضاء بجایة،: في إصالح العدالة،مداخلة من إلقاء السیدالطب الشرعي ودوره- ١٠
، وزارة وطني لألشغال التربویةالالدیوان،٢٠٠٥ماي ٢٦و ٢٥-الواقع واآلفاق-الملتقـى الوطنـي حـول الطـب الشرعـي القضائـ

2006العدل الجزائریة ، 
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ت دراسیةحاال: لثالث لفصل اا

دمشق-المزة-جامعة دمشق-كلیة الطب البشري .١.٣

القدس-الباثولوجیا-)المرضّیات(قسم التشریح .٢.٣

نابلس- معھد الطب العدلي التابع لجامعة النجاح.٣.٣
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الفصل الثالث : حاالت دراسیة

ستراد المزةوتوجامعة دمشق، أ-لیة الطب البشري ك.١.٣
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem

تبین موقع كلیة الطب البشريصورة جویة ) ١-٣(شكل
tml/1sy.com/main/book/export/h-www.hakeem

الموقع والمحتوى

في منطقة المزة، إذ تتجاور مع عدد من التابع لجامعة دمشق الواقعتتواجد كلیة الطب البشري في تجمع الكلیات 

-:الكلیات المختلفة

كلیة الصیدلة–كلیة طب األسنان –كلیة الطب البشري -معھد اللغات 

مع مشفى األسد الجامعي-كلیة اآلداب 
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صورة جویة تبین محتویات الموقع)٢-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem

یتم الوصول إلى حرم كلیة الطب البشري عن طریق ثالثة مداخل

صورة تبین مداخل كلیة الطب)٣-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem
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:یقع ھذا المبنى في موقع متوسط بین المباني الثالث، ویضم

يالمعھد الطب - المكتبة

- و الدیوان،المراسالت، االمتحانات، مكاتب شوؤن الطالب، المكاتب االداریة .

- رضي والجراثیممخابر التشریح الم .

- .قاعات الطب الوقائي و طب األسرة

- .قاعات للمحاضرات و المدرج الجدید

- .قاعات للمطالعة و قاعة للمھارات السریریة

صورة یظھر فیھا المبنى الذي یحتوي مخابر التشریح )٤-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-keemwww.ha
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منظوریة لمبنى المخابرصور)٥-٣(شكل
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem
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معالجة فتحات االنارة في المبنى) ٦-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem
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لھذا المبنى بابان، حیث یمكن الدخول الیھ من جھتین متعاكستین

مدخل مبنى المخابر) ٧-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-emwww.hake

في الطابق األرضي نجد االستعالماتلدى الدخول من الباب

صورة داخلیة لصالة مكتب االستعالمات) ٨-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem
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ي ضم، المخابر الخاصة بالطب الشرعلیسرى نجد قسم الطب الشرعي، ویوفي الجھة ا

المخابر الخاصة بالطب الشرعي) ٩-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem
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صورة المدخل ) ١٠-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem

وھو مدرج مجھز إلقامة المؤتمرات الطبیة وإلقاء بعض المحاضرات واجراء : مدرج الكلیة الجدید-١

مل وجھألداء ھذه المھمة على أكالسمعیةاالحتفاالت وقد جھز بالمعدات المرئیة و

صورة لمدرج الكلیة الجدید ) ١١-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem
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الصندوق–الدیوان - شوؤن الطالب/مكاتب -٢

مكاتب شؤون الطالب) ١٢-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem

.مكتب المراسالت-٣

.وتوجد عدة مصاعد لالستخدام من قبل الطالب-٤

الطابق األول

افي مخابر دار الباثولوجی. وغرفة التوجیھات، بمخابره الشمالي والجنوبي) التشریح المرضي(دار الباثولوجیا 

البشریة تحت المجھر من قبل األستاذ المشرف أوًال عبر جلسة االنسجةدالت المرضیة على اتم دراسة التبی

ضرات المرضیة تحت المجھراتوجیھیة ، یتم بعدھا اإلنتقال إلى العملي حیث یطبق الطالب ما تلقاه و یدرس المح
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صورة لتجھیز المخابر من الداخل) ١٣-٣(شكل
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem

الطابق الثاني

.بي مخصص للمعھد الطمركز تطویر التعلیم في العلوم الطبیة .

الطابق الثالث

.قسم طب األسرة والمجتمع

.غرفة وسائل سمعیة و بصریة

یھا محاضرات و تقام فیھا ورشات عملتلقى ف/غرفة للدراسات العلیا  .
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غرفة للدراسات العلیاصورة )  ١٤-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem

االطباءغرف المسؤولین من 

لطفیلیاتالمكاتب االداریة للعاملین في قسم الجرثومیات و ا .

مخابر قسم طب المجتمع .

مخبر الجرثومیات و الطفیلیات و غرفة التوجیھات .

مخبر الجرثومیات و الطفیلیات)١٥-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem



23

الطابق الرابع

االداري ویضموھو القسم 

.مكتب السید العمید

.قسم البرامج و االمتحانات و القرارات - وكیل الشؤون العلمیة و االداریة-مكاتب اداریة  .

نافذة االمتحاناتصورة ) ١٦-٣(شكل 
html/1sy.com/main/book/export/-www.hakeem

.قاعة المھارات السریریة

وعلى، تسمح باالستخدام المجاني لالنترنت من قبل طالب كلیة الطب فقط: قاعة انترنت 

.مدار االسبوع الدراسي خالل الدوام الرسمي

قاعة انترنت) ١٧-٣(شكل 
y.com/main/book/export/html/1s-www.hakeem
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.قاعة محاضرات جدیدة تعقد فیھا المؤتمرات

قاعة محاضرات تعقد فیھا المؤتمرات) ١٨-٣(شكل 
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem

الطابق الخامس

سؤولمكتب الدكتور الم .

ضریناغرفة المح .

بر التشریحتمخ .

.قاعة یتم فیھا أیضا القاء محاضرات نظریة قبل الدخول للمشرحة
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ةویتم فیھا القاء المادة النظریة قبل دخول المشرح، قاعة التوجیھات)١٩-٣(شكل 
com/main/book/export/html/1sy.-www.hakeem

مختبر التشریح) ٢٠-٣(شكل
sy.com/main/book/export/html/1-www.hakeem
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الباثولوجیا-)المرضّیات(قسم التشریح . ٣.٢

البروفسور یوري كوبولوبیتش: مدیر القسم

یتّم في قسم التشریح القیام بفحوصات األنسجة العضوّیة وفحص عّینات حّیة في أنسجة الجسم وسوائلھ 

فحوصات عّینة (من عنق الرحم ) استئصال عّینة من نسیج الجسم أو سوائلھ- خزعة(بواسطة عملّیة االختزاع 

PAP ( وعّینات األنسجة الدقیقة(FNA) .اء بتقدیم استشارة طبّیة إضافّیة باإلضافة إلى ذلك، یقوم األطّب

لفحوصات التشریح وفحوصات أنسجة الجسم وسوائلھ التي تأتي من المؤّسسات الطبّیة األخرى وكذلك یتّم القیام 

. بتشریح جّثة الموتى بھدف تحدید سبب الموت

الباثولوجیا-)المرضّیات(قسم التشریح ) ٢١-٣(شكل 

صالة االنتظار ) ٢٢-٣(شكل 
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جزء من القسم موجود في مستشفى ھداسا جبل : یتكّون القسم من جناحین. ١٩٢٥أّسس قسم التشریح عام ت

.سكوبس والجزء األكبر منھ موجود في مستشفى ھداسا عین كارم

تنصّب وظیفة القسم باألخص في تقدیم خدمات التشخیص في مجاالت تشریح الجسد وأخذ عّینات من أنسجة 

. تشفّیي ھداسا عین كارم وجبل سكوبس وأیًضا القیام بتشریح الجّثة لمعرفة سبب الموتوسوائل الجسم لمس

یقوم أطّباء القسم بفحص وتشخیص كّل األعضاء واألنسجة التي یتّم قطعھا خالل عملّیة التشریح أو 

عملّیات في مستشفى في غرف ال) استئصال نسیج داخلي من الجسم لفحصھ بالمجھر-الخزع(عملّیة االختزاع 

ھداسا، وكذلك كّل عملّیات االختزاع التي یتّم القیام بھا في العیادات الطبّیة المختلفة خارج مستشفى ھداسا والتي 

(PAP)یشمل ھذا اإلجراء أیًضا الفحوصات العینّیة ألنسجة الجسم وسوائلھ . یتّم إرسالھا إلى مستشفى ھداسا

یتّم في قسم التشریح كذلك فحص عّینات ُمختارة یتّم إرسالھا . (FNA)الدقیقة وعملّیة االختزاع بواسطة اإلبرة 

.من مستشفیات أخرى

یتّم في قسم التشریح أیًضا تقدیم االستشارة الطبّیة للمرضى لتقییم حالتھم الصحّیة من جدید ولیّطلع األطّباء 

سوائل الجسم التي تّم أخذھا منھم خارج مستشفى المعالجون على حالتھم الصحّیة وعلى العّینات النسیجّیة وعّینات 

باإلضافة . فحص ألخذ عّینات من األنسجة وسوائل الجسم كّل عاّم٢٥،٠٠٠یتّم في القسم إجراء حوالي . ھداسا

.تشریًحا لجثث بعد الموت٢٩إجراء ٢٠٠٢إلى ذلك، تّم خالل عاّم 

بة للقیام بالفحوصات التي تتعّلق باختزاع األنسجة وسوائل إّن قسم التشریح مزّود بكّل المعّدات المطلو

یتّم في مختبرات القسم باإلضافة إلى ذلك إجراء عّدة . الجسم وكذلك فحوصات داخل الخالیا التي تكّون األنسجة

فحوصات تشخیصّیة خاّصة بواسطة إیالج اإلبرة الخاّصة إلى العضلة الختزاع عّینة نسیجّیة ومذلك الحال مع 

لقد تّم في الفترة األخیرة إنشاء مختبر لطّب التشریح الجزئي والذي یقّدم في . ألعصاب المحیطة والكلیتین والكبدا

.FISH (Fluorescent In Situ Hybridization)المرحلة الراھنة خدمات التشخیص بواسطة طریقة

المحاضرات لطالب موضوع الطّب العاّم وأیًضا یشترك أعضاء القسم الذي ُیعتبر قسًما طبیا أكادیمیا في تقدیم 

یتّم التعلیم من خالل إلقاء . موضوع طّب األسنان وكذلك طالب علوم الطّب وُملتِحقي كلّیتي الصیدلة والتمریض

. محاضرات بحضور الطالب والمعّلم وكذلك توجد مختبرات للتعلیم
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حمعھد الطب العدلي التابع لجامعة النجا.٣.٣

خطوة على طریق رفعة الطب في فلسطین 

٢٧األربعاء أغسطس  2008

لم تأل القیادة الحكیمة لجامعة النجاح الوطنیة جھدا اال وسخرتھ لخدمة فلسفتھا القائمة -من غسان الكتوت 

رحا للفن على تقدیم افضل الصور للتطور العلمي واالكادیمي على مستوى الوطن والعالم، فتارة تختار مس

نموذجا للتطور الثقافي فیھا، وتارة اخرى معھدا لتكنولوجیا المعلومات حتى استقر بھا االمر النشاء واحد من اھم 

ما یحتاجھ المواطن الفلسطیني في الوطن بشكل عام، وفي شمال فلسطین على وجھ الخصوص، اال وھو معھدا 

وتصمیم على النجاح والتفوق نحو تحقیق الھدف للطب العدلي، فشحذت الھمم وخطت الخطوات بثقة عالیة،

االسمى الذي تقوم النجاح على تحقیقھ وھو خدمة المجتمع المحلي المحیط بھا، وما ھي اال فترة وجیزة حتى 

اصبح الحلم الذي راود ادارة الجامعة حقیقة واصبح في منطقة شمال فلسطین معھد یخدم مئات االالف ممن كانوا 

ى الجنوب لغرضھم ھذایعانون التوجھ ال .

حیث زود بآخر ما توصل إلیھ العلم والتكنولوجیا من أجھزة ومعدات ٢٠٠٦افتتح معھد الطب العدلي في العام 

عالیة الكفاءة، وذلك نظرا لحاجة منطقة الشمال لمثل ھذا المعھد، وحتى یكون الركیزة األساسیة للمستشفى 

داعما لطلبة الطب في الجامعة ومختلف الجامعات الفلسطینیة، لتقدیم الجامعي الذي تقوم الجامعة بإنشائھ لیكون 

.الخدمة األكادیمیة والتعلیمیة لطلبة كلیات الطب والقانون والصیدلة والتمریض

وعن طبیعة عمل المعھد ذكر الدكتور زیاد االشھب مدیر المعھد انھ یقدم الخبرات الطبیة بصورة مباشرة 

نت مدنیة، أو عسكریة، أو القضاء الشرعي في جمیع القضایا الجزائیة التي تتعلق لألجھزة القضائیة سواء كا

باالعتداء على األفراد، باالضافة الى تقدیم الخبرات الفنیة مباشرة للقضاء في قضایا التعویضات المدنیة، وتقدیم 

حاالت الطوارئ، وعقد الخبرات الفنیة في مجال التشریح القضائي، والكشف على مسرح الجریمة، والتعامل مع

ورشات عمل في الطب الشرعي، تھدف إلى تعریف أطباء المراكز الصحیة واإلسعاف بأھمیة التقاریر الطبیة 

حدیثا، وعقد ورشات عمل القضائیة التي تخدم العدالة، باالضافة الى المشاركة في تنفیذ دورات األطباء المقیمین 

وتدریب لجمیع العاملین في مجال القضاء والنیابة العامة والمعھد القضائي وطلبة كلیة الحقوق من خالل 

.محاضرات تم إعدادھا لھذه الغایة

وبدأ العمل بھ رسمیا لخدمة المواطنین في شباط من ٥/١/٢٠٠٦وذكر الدكتور االشھب ان المعھد افتتح بتاریخ 

سھ، ویتشكل الطاقم الموجود من األطباء الشرعیین والشؤون اإلداریة والقانونیة، قسم المختبرات، العام نف

والسكرتاریا، والشؤون الخدماتیة األخرى، واضاف ان ھذا المعھد أنشئ من أجل المواطنین، ومن أجل تقدیم 

.الخدمة لھم وألبنائھم ولألجیال القادمة
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ت التي یقدمھا ھذا الصرح العلمي الشامخ في جمیع النواحي األكادیمیة، كما ترون، فإن حجم الخدما: واضاف

والتعلیمیة، والخدماتیة التي تتعلق بمستقبلھم ومستقبل أبنائھم كبیر جدا، لذا نرجو منھم الحفاظ علیھ ودعمھ من 

.جمیع النواحي المادیة والمعنویة والعمل على تطویره

یح والذي یحتوي على قاعة للتشریح مجھزة بأحدث األجھزة الطبیة الحدیثة وللمعھد اقسام مختلفة منھا قسم التشر

ذات الجودة والتقنیة العالیة، وضمن المواصفات العالمیة الحدیثة التي تتعلق بطبیعة عمل المعھد، وھو مرتبط 

والصیدلة، بنظام الفیدیو كونفرنس، وبقاعة محاضرات تتسع لستین شخصًا، یستفید منھا طلبة الطب، والقانون،

والتمریض، وقسم المختبر الكیمیائي الشرعي ویتم فیھ فحص العینات السیرولوجیة والمیكروسكوبیة التي تتعلق 

بفحص الدم وفصائلھ، والمواد المنویة، وفحص الشعر وبیان منشأه، وتحریر وفحص العینات المأخوذة من الجثث 

رازات الجسمیة، كما یحتوي قسم التشریح ایضا على لمعرفة أنواع األمراض، وفحص متخلفات األجنة، واإلف

كامیرا تقوم بنقل عملیة التشریح مباشرة لطلبة الطب في قاعة المحاضرات القریبة من المشرحة، باالضافة الى 

طاولتي تشریح متحركة وثابتة وتعد من احدث طاوالت التشریح على مستوى الشرق االوسط من حیث جاھزیتھا 

دة فیھا للقیام بعملیة التشریح على اكمل وجھواالضافات الموجو .

واضاف الدكتور االشھب ان الجامعة تربطھا اتفاقیة ممیزة مع وزارة العدل الفلسطینیة في مجال تشغیل المعھد، 

واضاف ان معھد الطب في جامعة النجاح الوطنیة یقدم خدمة تشریح الجثث في لجمیع الحاالت مجانا دون اي 

ن تكلفة التشریح مرتفعة جدا، كما اشار الى ان حجم العمل فیھ كبیر جدا بحیث یتم التعامل في مقابل یذكر رغم ا

االشھب الى ان المعھد . من الحاالت الطبیة القضائیة في فلسطین، وفي نفس السیاق اشار د% ٧٠المعھد مع نحو 

ى مستوى العالم ومن المتوقع ان بصدد االعداد لعقد المؤتمر الطبي الشرعي االول في فلسطین والذي سیكون عل

.یكون في نھایة العام الحالي

وذكر الدكتور سمیر ابو زعرور، مقیم الطب الشرعي في محافظات شمال الضفة الغربیة، ان المشرحة تحتوي 

ایضا على نظام اضاءة متطور جدا ومیزان الكتروني دقیق لمعرفة الوزن الحقیقي العضاء الجثة المنوي 

ریق المشرحة، والمعقم الذي الذي یدخل في عملیة تعقیم االجزاء باالضافة الى لوحة لتدوین تشریحھا عن ط

مالحظات الجثة، واضاف ان معھد الطب العدلي یعمل على تطویر التعاون القائم بینھ وبین المستشفیات العاملة 

اعھا والبارود فیتم فحصھا في في شمال الضفة الغربیة بشكل عام، أما المواد المخدرة والمنومة والسموم بأنو

مختبر السموم، وقسم التصویر الشعاعي المجھز بأحدث األجھزة الطبیة التي تلزم لطبیعة العمل، وتم إنشاؤه 

.ضمن المواصفات العالمیة الحدیثة وإجراءات السالمة العامة

تقوم فكرة إنشائھ على فكرة ومعھد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنیة األول على مستوى محافظات الشمال 

رائدة قامت بھا إدارة جامعة النجاح برئاسة الدكتور رامي الحمد اهللا، فقبل إنشاء المعھد كانت جمیع الحاالت 

یتم تحویلھا إلى أبو دیس، ) نابلس، جنین، طولكرم، قلقیلیة(الطبیة القضائیة في محافظات شمال الضفة الغربیة 

افظات یتحملون أعباء نفسیة واقتصادیة قاسیةوكان المواطنون في ھذه المح .
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بمعھد الطب العدلي تضیف جامعة النجاح الوطنیة انجاز آخر الى قائمة االنجازات الطویلة التي تمتاز بھا ویكون 

معھد الطب العدلي واحدا من اھم معالم الطب العدلي في فلسطین

ل فریق العم–جامعة النجاح –مبنى كلیة الطب ) ٢٣-٣(شكل 
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تحلیل معماري لقسم الطب العدلي في كلیة الطب التابعة لجامعة النجاح في نابلس

احصائیة الحاالت التي یستقبلھا القسم في السنة

حالة) ١٧٠( مجموع الحاالت بالنسبة لجرائم القتل بانواعھ -١

حالة) ٢٠٠( كشف ظاھري على جثث موتى فجائي  -٢

التعامل مع االحیاء -٣

االعتداءات المقصودة بجمیع انواعھا-أ

حالة) ١٢٠٠( الت االذاء المقصود وغیر مقصود اح- ب

العنف ضد الطفل والمرأة- ت

عمل محاضرات لرجال الشرطة والقضاء والقانون- ث

 الفراغات والتكوین المعماري:

قسم الشؤون االداریة -١

متر) ٤*٦( غرفة مدیر 

متر) ٤* ٣( غرفة سكرتاریا  

متر)٤* ٣( غرفة الشؤون القانونیة 

قاعة استقبال بمدخل رئیسي ومدخل خاص بسیارة االسعاف-٢

متر٨* ٨قاعة محاضرات وابعادھا -٣

متر ذات عالقة مباشرة مع قاعة المحاضرات٨*٥غرفة تشریح -٤

م٦* ٣وحدة صحیة وابعادھا  )   طبیب تشریح ومساعدي تشریح ( وحدة صحیة لالطباء -٥

متر) ٨* ٦( لتحلیل االنسجة بجمیع انواعھا --- مختبر االنسجة -٦

متر) ٤* ٨( لتحلیل السموم العضویة والبنائیة --- مختبر سموم -٧

متر) ٤* ٦( DNAوراثیة مختبر البصمة ال-٨

متر) ٥* ٦( جدرانھا من مادة  الرصاص لعزل االشعة  --- غرفة اشعة -٩

متر) ٣* ٣( غرفة تحمیض صور اشعة -١٠

متر) ٧* ٤( شخص  وابعادھا ) ١٨( قاعة استراحة عاملین تتسع ل -١١

رائح ر الكتروني مصور لعرض الشجھمجھزة بممشرف+ طالب ١٢غرفة مجاھر تتسع -١٢

متر) ٤* ٦( التعلیمیة   

ثالجة موتى -١٣

يئغرفة كھربا-١٤
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مطبخ+ قسم خدماتي للموظفین     وحدة صحیة -١٥

م٢.٥ممرات الفراغات  بعرض -١٦

مداخل ومخارج للطواريء-١٧

فریق العمل -التشریحغرفةصالة) ٢٤-٣(شكل 
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فریق العمل -التشریحقبلالجثةلتوزینمیزان) ٢٥-٣(شكل 

فریق العمل -الموتىحفظثالجة) ٢٦-٣(شكل 

فریق العمل–دراسیةقاعة) ٢٧-٣(شكل 

مترذات عالقة مباشرة مع غرفة التشریح ٨* ٨وابعادھا 
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فریق العمل –تعلیمیةاجھزة) ٢٨-٣(شكل 

فریق العمل –التشریحعملیاتتصویراجھزة) ٢٩-٣(شكل 
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فریق العمل –محاضرةلعملالمشرحللطبیبالصوتجھاز) ٣٠-٣(شكل 

فریق العمل -التشریحطاوالت) ٣١-٣(شكل 

متر ذات عالقة مباشرة مع قاعة المحاضرات٨* ٥غرفة تشریح 
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فریق العمل -التشریحاثناءالمعلوماتلتدوینالواح) ٣٢-٣(شكل 

فریق العمل –التشریحغرفةمعالقاعةربط) ٣٣-٣(شكل 
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فریق العمل -متحركاشعةتصویرجھاز)٣٤-٣(شكل 

فریق العمل –للتشریحالجثةوضعمكان)٣٥-٣(شكل 
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فریق العمل –السمومتحلیلمختبر)٣٦-٣(شكل 

فریق العمل –تعلیمیةالكترونیةمجاھر) ٣٧-٣(شكل 
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فریق العمل –السموممختبرتجھیزات) ٣٨-٣(شكل 
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ھیكلیة مركز الطب العدلي والمعمل الجنائي: الفصل الرابع

مدیریة الشؤون الفنیة . ١.٤

مدیریة الشؤون  االداریة  والمالیة. ٢.٤

مدیریة الشؤون والمعامل. ٣.٤

مركز حمایة االسرة. ٤.٤

شؤون الموظفین والرقابة والتفتیش. ٥.٤

الشؤون القانونیة والنیابة العامة. ٦.٤

شؤون العالقات واالتصاالت. ٧.٤
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ھیكلیة مركز الطب العدلي والمعمل الجنائي -:الفصل الرابع 

مدیر دائرة الطب الشرعي -*

مدیر دائرة االعمال الجنائیة -*

مدیر  دائرة االبحاث الجنائیة -*

- :ي ضمن وظائف لھا عالقة مباشرة وغیر مباشرة مع بعضھا وتكون على النحو التالي ویتفرع منھا ما یل

-:مدیریة الشؤون الفنیة ومنھا  .١.٤

سكرتاریة طبیة -*

مدیر مكتب المدیر العام-*

ثالجة حفظ الجثث---المشرحة-*

واالبحاثةالمكتب-*

قاعات للدراسة واالبحاث-*

قاعات دراسة منفصلة-أ

مع المشرحة بواسطة الفیدیو كونفرانسمتصلةة یقاعات دراس- ب

التصویر واالشعة -*

الصیانة -*

المقسم -*

الكمبیوتر المركزي-*

-:یة الشؤون  االداریة  والمالیة ومنھا مدیر.٢.٤

السكرتاریا-*

المحاسبة-*

االرشیف-*

المستودع-*

الحراسة-*

االستراحة-*

المطبخ-*

كمبیوتر فرعي-*
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-:مدیریة الشؤون والمعامل ومنھا.٣.٤

مختبر السموم-*

مختبر المخدرات-*

مختبر االنسجة-*

صالممختبر السوائل واال-*

االسلحة الناریة-*

خبراء الخطوط-*

)بصمات ، تزویر ، تزیف ( 

)DNA( مختبر البصمة الوراثیة -*

التفتیش-*

قسم كمبیوتر الفرعي-*

مركز حمایة االسرة ٤.٤.

شؤون الموظفین والرقابة والتفتیش٥.٤.

الشؤون القانونیة والنیابة العامة.٦.٤

-:شؤون العالقات واالتصاالت .٧.٤
محافظات في الوطن جھة االختصاصالالداخلیة مع -*

الخارجیة الدولیة -*

م كمیوتر فرعيقس-*
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تحلیل ارض المشروع -:الفصل الخامس 

الممیزات العامة لموقع المشروع . ١.٥

الموقع المقترح في دورا.  ٢.٥
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تحلیل ارض المشروع -:الفصل الخامس 

:تمھید 

ع         إن اختیار الموقع المناسب ھو من العوامل األساسیة ل فات الموق ورد ص اب ن ذا الب ي ھ روع وف اح المش نج

.الذي تم اختیاره بالنسبة لعناصر متعددة

-:الممیزات العامة لموقع المشروع . ١.٥

:إن الشروط الواجب توفرھا عند اختیار ارض المشروع ھي

الھدوء النسبي-١

.الموقع بعیدا عن الغبار والدخان والروائح الكریھة والحشرات-٢

ة  -٣ رة   تامكانی جار ذات الخض ة باألش دائق مزروع ة وح احات خدم ن األرض كمس ة م احة كافی رك مس

.مبنى الطب العدلي الدائمة لتقلیل الضوضاء وإعطاء جو مناسب لمحیط 

.واألبنیة المجاورةومبنى المستشفى مركز الطب العدلي بین مسافة مناسبة امكانیة ترك -٤

ة -٥ رى ول   االرض المقترح ة ارض أخ ن أی تقلة ع ر      مس یارات وآخ دخول الس ع ل اص واس دخل خ ا م ھ

.لخروجھا

. امكانیة استمالك االرض المقترحة من قبل الجھات المختصة القامة مثل ھذه المشاریع -٦

-:الموقع المقترح دورا.  ٥.٢

وصف عام للموقع. ١.٢.٥

و  ى     یقع موقع قطعة األرض المقترحة للمشروع في مدینة دورا التي تقع إلى الجن ل عل ة الخلی ي لمدین ب الغرب

ول   ي ط رینت ) ٣٥.٥،٣٤.٥٥(خط رقي غ رض  شش ي ع ھ   ) ٣١.٣١،٣١.٢٦(وخط ى وج تواء عل ط االس خ

نجر       )م٩١٤(ویبلغ ارتفاعھا عن سطح البحر.التقریب  ع س ي موق ة وھ ى منطق ي أعل ي    .ف ات  ف اوت االرتفاع وتتف

ة     منطقة دورا الن المساحة التي تشملھا منطقة دورا شاسعة مقارن د مدین رى  ویح دن األخ ة مع باقي المناطق والم

:دورا الطبیعیة

.من الشرق الخلیل والریحیة ویطا-١
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.ومن الغرب الدوایمة وبئر السبع-٢

.ومن الجنوب یطا والسموع والظاھریة والرماضین-٣

. ومن الشمال تفوح وترقومیا وإذنا-٤

-لشكل التالي یبین موقع قطعة االرض تدرجا من دولة فلسطین دونم وا٢٣وتبلغ مساحة قطعة االرض المقترحة 

.الموقع المقترح -دورا -جنوب الضفة الغربیة 

)العملفریق (دورا تحلیل الموقع العام ألرض ) ١-٥(شكل
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الشوارع المحیطة بالموقع.٢.٢.٥

ع الم   ول للموق روع   یصل الموقع شارع غیر معبد قامت بلدیة دورا بفتحھ للوص رح لمش ز   قت فى ومرك المستش

ي   الطب العدلي  ارع الرئیس وھذا الشارع یصل الى منتصف دورا عبر شبكة من الشوارع كلھا تؤدي الى الش

ة دورا    ى بلدی ا مبن ع علیھ ذي یق ارع ال دا الش ة دورا وتحدی ة  .لبلدی وارع المحیط ح الش الي یوض كل الت والش

.بالموقع

)بلدیة دورا(قع الشوارع المحیطة بالمو) ٢-٥(شكل

المقترحالموقع
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الضوضاء. ٣.٢.٥

، فالموقع بعید عن الضوضاء وعن المباني اذ ان المباني المحیطة بالموقع ھي مباني ھدوءالیتمیز الموقع ب

.سكنیة وقلیلة نسبیا  

المرافق والخدمات. ٤.٢.٥

.الھاتف وتتوفر خدمات الكھرباء والماءحیث .البنیة التحتیة لمحیط الموقع جیدة نوعا ما

طبوغرافیة الموقع. ٥.٢.٥

یمر فیھ خطوط والموقع على ھضبة حیث . زراعیةبكونھا أرضھ تمتاز، الموقع المقترح ذو طبیعة جبلیة

ط الكنتور في الموقع دورا والشكل التالي یبن خطوبلدیة حسب خرائط٨٩٥إلى ٨٨٠كنتور من 

)فریق العمل(خطوط الكنتور بالموقع ) ٣-٥(شكل
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)فریق العمل(قطاعات في موقع قطعة االرض ) ٤-٥(شكل

)فریق العمل(شكل ثالثي االبعاد یبن كنتور الموقع ) ٥-٥(شكل
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المناخ.٦.٢.٥

یض     ر األب وض البح اخ ح و من طین وھ ي فلس دن ف اقي الم ن ب را ع ف كثی اخ ال تختل ث المن ن حی ة دورا م منطق

ا دون         المتوسط حار ى م ات إل ض المرتفع ي بع تاءا ف رارة ش ات الح وجاف صیفا بارد وماطر شتاءا وتصل درج

ة     . الصفر المئوي ات المتعلق ة للبیان ة تحلیلی من اجل دراسة الوضع المناخي في منطقة دورا ال بد من إجراء دراس

:لذلك ال بد من دراسة وتحلیل العناصر المناخیة التالیة .بالناحیة المناخیة 

:درجة الحرارة -١

ث      تاءا حی یفا وش ة ص تلعب درجة الحرارة دورا ھاما في طبیعة التصمیم واختیار موقع البناء وكذلك توفیر الطاق

.درجة مئویة٣٨ان درجة الحرارة شتاءا تصل الى الصفر وصیفا تصل الى 

)%.٧٠-٦٠(ح ما بین حیث ان معدل الرطوبة النسبیة في منطقة الجنوب تتراو:الرطوبة النسبیة -٢

.الریاح اتجاھاتھا وسرعتھ-٣

:حیث ان الریاح التي تؤثر على الموقع ھي 

:وھي ریاح تتراوح بین قویة عاصفة وخفیفة معتدلة وتقسم إلى : الریاح الشرقیة -

.ریاح حارة جافة تھب في أواخر شھري آب وأیلول-

.ل فصل الشتاء وآخر فصل الخریفریاح باردة وجافة وتسبق ھطول األمطار تھب في أو-

.وھي ریاح تھب عادة في وسط النھار في فصل الشتاء، وتكون محملة بالغبار: الریاح الغربیة-

.وھي ریاح حارة وجافة محملة بالغبار والرمال وتھب في فصل الربیع وأواخر شھر أیار: ریاح الخماسین-

. كمیات ھطول األمطار السنویة-٤

.ملم) ١٤١.٦(ة سقوط أمطار كانت في شھر شباط والبالغة حیث ان اكبر كمی
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)العملفریق (شكل ثالثي االبعاد یبن كنتور الموقع ) ٦-٥(شكل



51

برنامج المشروع : السادسالفصل 

المكونات الرئیسیة للمشروع .١.٦

المواصفات والمتطلبات المعماریة للمشروع .٢.٦

اغات المعماریة للفردراسة المساحات . ٣.٦

المخططات المعماریة للمشروع . ٤.٦



52

برنامج المشروع  : السادسالفصل 

المكونات الرئیسیة للمشروع.١.٦

قسم الشؤون الفنیة واالداریة. ١.١.٦

-:ویتكون من 

ة العامة للمركزاالدار.١

ادارة المعامل والمختبرات.٢

قانونیة والنیابة العامةالشؤون ال.٣

شؤون العالقات واالتصاالت.٤

الكمبیوتر المركزي.٥

مرافق عامة.٦

قسم التشریح. ٢.١.٦

-:ویتكون من 

غرفة الفحص االولى.١

ثالجة حفظ الجثث.٢

غرفة التشریح وملحقاتھا.٣

غرف اطباء التشریح.٤

االرشیف.٥

غرفة اشعة .٦

مرافق عامة.٧

لمعامل والمختبراتقسم ا.٣.١.٦

-:ویتكون من 

مختبر االنسجة.١

مختبر السموم.٢

مختبر المخدرات.٣

مختبر السوائل واالمصال.٤

مختبر االسلحة الناریة.٥
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)DNA( مختبر البصمة الوراثیة .٦

)تزییف ، تزویر، بصمات ( مختبر خبراء الخطوط .٧

مختبر االشعة .٨

مستودع طبي .٩

وحدة صحیة .١٠

قاتقسم الملح.٤.١.٦

-:ویتكون من 

المختبرات التعلیمیة.١

القاعات الدراسیة.٢

صالة عرض الكترونیة.٣

استراحة عاملین.٤

استراحة زوار.٥

مطبخ رئیسي.٦

الكافتیریا.٧

مستودعات طبیة.٨

مرافق عامة.٩



54

المواصفات والمتطلبات المعماریة للمشروع. ٢.٦

قسم الشؤون الفنیة واالداریة. ١.٢.٦

ون االدارة العامة من الھیئة االداریة العامة المسؤولة عن العمل االداري في مركز الطب العدلي تتك

بحیث توجد ھیئات اداریة متخصصة تشرف على تسییر العمل ویضم ھذا القسم مكاتب ورؤساء ومدیري مختلف 

دوائر المركز والذین بدورھم مسؤولون امام المدیر العام عن سیر العمل 

ل ھذا القسم علىویشتم

-:االدارة العامة للمركز حیث یوجد 

غرفة المدیر العام-١

قاعة اجتماعات ذات عالقة مباشرة مع غرفة المدیر العام لالجتماع برؤساء الدوائر وتكون مجھزة -٢

بكافة التجھیزات االلكترونیة الالزمة سواء باجھزة ربط صوتي داخلیة وكذلك باجھزة ربط 

فیدیوكونفرانس

ریا المدیر العام ومن ضمنھا غرفة ارشیف خاصة باالدارة العامةسكرتا-٣

غرفة مدیر العالقات واالتصاالت الخارجیة-٤

غرفة الشؤون القانونیة والنیابة العامة-٥

مرافق عامة-٦

قسم التشریح٢.٢.٦

ظ الجثة في ثالجة حیث یتم فیھ استقبال الجثة والتعامل معھا ابتداءا من الفحوصات االولیة وارشفتھا وحف

حفظ الجثث ویتكون ھذا القسم من 

غرفة الفحص االولي-١

وفیھا یتم اجراء كافة الفحوصات االولیة للجثة لتوثیقھا في الملف الخاص بالجثة

حیث تكون ذات مساحة كافیة لحركة طبیب الفحص ومساعده مجھزة باالجھزة الطبیة الالزمة الجراء 

الفحوصات والتصویر باالشعة

رفة التشریح وملحقاتھاغ-٢

وھي المكان الذي یتم فیھ تشریح الجثة واستئصال الجزء المراد عمل التحالیل المخبریة علیھ في 

المختبرات ذات العالقة

طالب ١٦-١٢وتكون غرفة التشریح ذات مساحة كافیة الستیعاب عدد من طالب طب یتراوح بین 

والطبیب المشرح ومساعدیھ
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ن االضاءة والتھویة الطبیعیةوتكون معزولة جیدا ع

ویكون لھا ملحقات غرفة العملیات باالضافة لغرفة حفظ العینات المستاصلة

ذات مواصفات طبیة بغرفة عملیات من حیث التعقیم والعزل ودرجة الحرارة المناسبة الثابتة وھي 

ة الطبیة االلزمة درجة الحرارة الطبیعیة للشخص العادي ونسبة رطوبة مناسبة ومجھزة بكافة االجھز

لعملیة التشریح بواسطة الفیدیوكونفرانسلقاعة العرض االلكترونیة

ثالجة حفظ الجثث-٣

وھي المكان الذي تحفظ فیھ الجثث قبل وبعد عملیة التشریح ذات سعة كافیة التساع عدد من الجثث 

جثة في صنادیق خاصة١٢٠-- ١٠٠یتراوح بین 

م ذات درجة حرارة ضمن المواصفات مزودة بجھاز تحكم وتكون مجھزة معزولة عن الخارج بشكل تا

خاص بدرجة الحرارة

غرفة طبیب التشریح-٤

وتكون ذات ابعاد مناسبة الستیعاب احتیاجات طبیب التشریح حیث یتم فیھ كتابة تقریر التشریح بسریة 

تامة

مرافق عامة-٥

وتتكون من وحدة صحیة وغرفة تبدیل مالبس

تبرات قسم المعامل والمخ٣.٢.٦

التعریف بالمختبر 

لذا یكون المختبر عادة معزول جیدا ،ھو المكان الذي یتم فیھ اجراء كافة التحالیل الطبیة والمخبریة الالزمة 

معالج من ناحیة االضاءة وغیرھا من الشروط الھندسیة الخاصة 

حجم فراغ المختبر معماریا 

، تبعا لوظیفتھا وعدد العاملین وحجم االدوات واالجھزة المستعملة فیھا یختلف حجم المختبرات وابعادھا

كما ویختلف شكلھ من ناحیة الملحقات الفراغیة لھ حسب وظیفتھ ایضا 

تصنیف المختبرات 

تصنف المختبرات حسب الوظیفة الى سبعة 

مختبر االنسجة-١

یة وعلم االنسجة المناعي ویجب ان یكون المختبر ویختص بتحلیل االنسجة والخالیا والكیمیاء النسیج

مجھز بجمیع االجھزة الطبیة الخاصة بھذا االختصاص
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مختبر السموم-٢

وفیھا یتم عمل جمیع التحالیل الخاصة بھذا المجال حیث یكون مجھز باجھزة خاصة للكشف عن السموم 

ونوعیتھا 

مختبر المخدرات والمنشطات-٣

المواد وتحدید كمیتھا ونوعیتھا وجمیع التحالیل المتعلقة بھذا االختصاص حیث یتم الكشف عن ھذه

مختبر السوائل واالمصال-٤

ولعاب وافرازات وبول وغیرھا، ویختص بسوائل الجسم وامصالھ من دم 

مختبر االسلحة-٥

ادة او ناریة ویعني ھذا المختبر بالتحالیل المتعلقة باالدوات المستخدمة في الجریمة سواء كانت اسلحة ح

وغیرھا

)DNA(مختبر البصمة الوراثیة -٦

واثبات جثة  لشخصیة مجھولة وغیرھا(DNA)ویختص ھذا المختبر بتحدید البصمة الوراثیة 

) تزییف،تزویر، بصمات( مختبر الخطوط -٧

ا ثار وارجاعھحیث یختص ھذا المختبر بدراسة االثار وتحلیلھا وانسابھا لشخصھا ومطابقة ھذه اال

الصولھا 

التطبیقات الفنیة للمختبرات

االسالیب االنشائیة-١

الطبیعة الوظیفیة للمختبرات تتطلب ان یكون الفراغ مغلق ومعزول عن المحیط الخارجي مما یوجب 

استخدام الجدران العازلة لذلك تستخدم الجدران بسماكات حسب الحاجة وحسب المواد المستخدمة في 

االنشاء

االرضیات-٢

البالط المطابق للمواصفات المطلوبة في االرضیاتیستخدم

االضاءة والتوصیالت-٣

االعتماد على االضاءة الطبیعیة لراحة المستخدمین في فراغ المختبر لساعات عمل طویلة

االعتماد على االضاءة الصناعیة للحصول على درجات االضاءة المطلوبة وتركیزھا على مساحات 

عمل وخاصة العمل باالمجاھر المخبریةال

االعتماد على الھویة الصناعیة بشكل تام للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة للمختبر

استخدام الزجاج المعزول وتكون الفتحات المعماریة في المختبرات لالضاءة فقط

الملحقات الخاصة بالمختبرات-٤

في المختبراتوحدة صحیة الستخدام خبراء التحالیل العاملین 
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قسم الملحقات ٤.٢.٦

-:ویضم القسم كافة الفعالیات المتعلقة بالزوار والمراجعین ویتكون من 

وھذه المختبرات الستخدام طالب كلیة الطب وتكون ذات تجھیزات خاصة المختبرات التعلیمیة -١

الستخدام الطالب تحت اشراف فني المختبر

حاضرات النظریةمن قاعات العبارة عفراغات التدریس-٢

عرض الكترونیة مربوطة بشبكة الكمبیوتر المركزي ذات عالقة وتكون مجھزة بشاشاتصالة عرض -٣

غیر مباشرة بغرفة التشریح لمتابعة اجراء عملیة تشریح للجث عبر الفیدیوكونفرانس

استراحة العاملین-٤

استراحة الزوار واالنتظار-٥

كل جلساتوتكون في بھو االستقبال على ش

ومن ضمنھ صالة الطعام للعاملین المطبخ الرئیسي-٦

الكافیتیریا-٧

مستودعات طبیة موزعة في اماكن حسب الحاجة -٨

وھي دورات میاه للذكور ودورات میاه لالناثالمرافق العامة -٩

حیث یتم فیھا تصلیح جمیع االجھزة من قبل مھندس الصیانةورشة صیانة-١٠
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للفراغات المعماریة  ساحاتدراسة الم.٣.٦

-:قسم الشؤون الفنیة واالداریة.٣.١. ٦

المساحة الكلیةالعددالمساحة متر مربعاسم الفراغ 

٥١١٥١غرفة المدیر العام

٥٥١٥٥غرفة اجتماعات

١١٢٢٢سكرتیرة

١٢١١٢موظف تفتیش

٧٢١٤أرشیف

٢٢٨٢٤٥٦انتظار+ سكرتاریا

٥١١٥١ؤون القانونیة والنیابة العامةمدیر الش

٥٥١٥٥مدیر شؤون االتصاالت

١٥١١٥باحث تحري

٥٥١٥٥ادارة معامل للمختبرات

٥٤١٥٤كمبیوتر مركزي مع مشرف

)٢(جدول رقم 

قسم التشریح.٢. ٦.٣

المساحة الكلیةالعددالمساحة متر مربعاسم الفراغ 

٧١١٧١غرفة تشریح

٨١٨حفظ عینات المستأصلة

١٦٢٣٢غرفة أشعة

٤٥١٤٥ثالجة جثث

١٥١١٥استالم جثث

٣٨١٣٨مكتب مسؤول+ فحص أولي جثث 

٢٢٢٧٦+ ١٦طبیب تشریح

٢١١٢١مكتب محاضر

٥٥١٥٥)مدرسوا تشریح(مدرسون 

)٣(جدول رقم 
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قسم المعامل والمختبرات. ٣.٦.٣

المساحة الكلیةالعددساحة متر مربعالماسم الفراغ

٤٥١٤٥مختبر المخدرات والمنشطات

٤٥١٤٥مختبر السموم

٤٥١٤٥مختبر األنسجة

٤٥١٤٥مختبر األسلحة الناریة

٥٠١٥٠مختبر البصمة الوراثیة

٩٥١٩٥مختبر السوائل واالمصال 

٤٥١٤٥مختیر االشعة 

)٤(جدول رقم 

لملحقاتا٦.٣.٤

المساحة الكلیةالعددالمساحة متر مربعاسم الفراغ

١١٤١١١٤الكافتیریا

٤٥١٤٥مطعم+ استراحة 

٣٦١٣٦مطبخ

٢١١٢١مطبخ 

٧٢١٤وحدات صحیة 

٦٥٣٠مستودع 

١٥٢٣٠وحدات صحیة

٢٧٢٥٤وحدات صحیة ومطبخ

٢٨٣٨٤مطبخ +وحدات طبیة 

٩٥١٩٥یمیة تعلغرفة تشریح

١٦٢٣٢قاعة محاضرات

١٨٥١١٨٥)فیدیو(فاعة دراسیة 

٨٣٢٤مستوع طبي

٦٠٢١٢٠مختبرات تعلیمیة

٥٠١٥٠مختبر تعلیمي

)٥(جدول رقم 
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النتائج والتوصیات : السابعالفصل 

النتائح والتوصیات .١.٧
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النتائج والتوصیات : بعالساالفصل 

النتائج والتوصیات .١.٧

.االسراع في استمالك االرض المعنیة بالمشروع وذلك للتسھیل في انشاء المشروع -١

.مناقشة المشروع المطروح و التعدیالت حتى یتم تحضیره للدراسات التنفیذیة -٢

.مشاریع اخرى مھمة للمنطقة وضع المیزانیات الالزمة لمثل ھذه المشاریع والتوجھ لمتابعة -٣

.خصوصا في ظروفنا الحالیة ، االسراع في تنفیذ مثل ھذه المشاریع الھمیتھا -٤
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:::المصادر والمراجع المصادر والمراجع المصادر والمراجع 
.٣٥٦،مجلة األمن والقانون،ص الدلیل الفني  في الطب الشرعيعادل التومي،-١

.١٩٩٢،القاھرة، الطب الشرعي بین األدعاء والدفاعین،مجموعة من كبار األطباء والكیمیائیین الشرعی-٢

.٧، ، ص الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیةإبراھیم صادق الجندي،.-٣

٤/٩/٢٠٠٨،"الصباح"،في اكتشاف غموض الجرائم.. وسائل الطب العدلي علي سلمان البیضاني، -٤

الدیوان الوطني لألشغال ،في الجزائرتشریح واقع الطب الشرعي-بن مختار أحمد عبد اللطیف-٥
٢٠٠٦،وزارة العدل الجزائریة، التربویة

الوطني الدیوان،لطب الشرعي واألدلة الجنائیةا- بن سالم عبد الرزاقوتلماتین ناصر: إعداد القاضیین-٦
2006، وزارة العدل الجزائریة، لألشغال التربویة

http://www.mjustice.dz/seminaire_medecine_leg/med_ar/com_preuve_03.htm

"الثرى"، السوریة، " الثرى"مجلةلطبیب الشرعي عصام خوري في حوار معا-٧
sy.com/Arabic/Figure/Fig17.htm-http://www.thara

-بن مختار أحمد عبد اللطیف/من إعداد السید، في الجزائرتشریح واقع الطب الشرعي-٨

محمد لعزیزي، النائب العام لدى مجلس : في إصالح العدالة،مداخلة من إلقاء السیدالطب الشرعي ودوره-٩
ماي ٢٦و ٢٥-الواقع واآلفاق-أشغال الملتقـى الوطنـي حـول الطـب الشرعـي القضائـجایة،قضاء ب
2006، وزارة العدل الجزائریة ، الوطني لألشغال التربویةالدیوان،٢٠٠٥

، عمید قضاة التحقیق بمحكمة البلیدة- یوسف قادري/ من إعداد السید، والمحاكمة العادلةالطب الشرعي-١٠
الدیوان ، ٢٠٠٥ماي ٢٦و ٢٥یومي -الواقع واآلفاق -غال الملتقـى الوطنـي حـول الطـب الشرعـي القضائـيأش

٢٠٠٦، وزارة العدل الجزائریة ، الوطني لألشغال التربویة
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