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 رئيســـــــــة الملتــــــقى:

 مـــــــــنى عتيق  :الدكــــــــــتورة

 4102-4102 :السنة الجــــــــــــــــامعية

 

 
 وطـــــــــــني الملتقى بطــــــــــــــــــاقة فنية لل

 حــــول 

 الذاتــــوية أو طـــــــــيف التـــــــوحد

 -من أجل وقاية أكبر وتكفل مبكر وتكوين متخصص -

 -4102 مارس 5و 4يوما  -

 



         

 ملتقى وطـــــــــــني حــــــــــول  الذاتــــوية أو طـــــــيف التوحد  
 -من أجل وقاية أكبر وتكفل مبكر وتكوين متخصص     -

 -5102مارس  5و 4يوما -
 كالية الملتقى:ـــــشإ

سمي التوحد  بالذاتوية ) وهي تسمية غير متداولة (، وال يقصد بالتوحد 
وائية أو العزلة ،بل هو حالة مرضية فقط تعكس رفض الحالة  للتعامل األنط

مع اآلخرين .كما قد تتباين  السلوكيات والمشاكل في هذا المجال من 
 .شـــخص آلخر

اضطراب معقد يظهر في السنوات الثالث األولى من عمر الطفل،  ذاتويةوال
د  إلى تحديد لم يصل العلم بع و نتيجة خلل وظيفي في المخ واألعصاب.

 .أسبابه بدقة
يحمل في طياته غموضا، يتركز على السلوك وطريقة بناء النمو المعرفي  

واللغوي ،كما أطلق عليه  البعض  وصفا بليغا هو:  اضطراب النفس 
 وأسرارها.

حاالت  4-3إلى أن نسبة حدوثه تصل إلى  اأوروبو تشير اإلحصائيات في  
  أمريكا،والدة في  211ل إلى حالة لكل وتزيد لتص والدة،لكل عشرة آالف 

 كما أنه يصيب الذكور ثالثة أضعاف إصابته لإلناث .
من صعوبات سلوكية في التعامل مع اآلخرين تتركز على  ذاتويون يشكو ال

سلبيتهم في التعامل، وهؤالء األطفال قد يكونون انطوائيين ساكنين ، وقد 
اكل السلوكية من الشديدة إلى يكونون نشيطين مخربين. وتختلف درجة المش

الخفيفة، فقد يكونون مؤذيين ألنفسهم ولآلخرين،وتتعقد الحياة لمن حولهم ، 
وقد يكون سلوكهم خفياً بحيث يصعب مالحظته وتقدير أضراره،ويخاف من 

 حولهم من مفاجآت المستقبل القريب.
ر واحدة وإذ ال يسلم من هذا االضطراب أطفال دول العالم بأسره،تكون الجزائ

 من الدول التي تعاني من مشكلة تزايد أعداد األطفال الذاتويين.
ورغم غياب إحصائيات دقيقة دالة ،إال أن   األطفال المتواجدين بمؤسسات 

اإلعاقة العقلية  داخل القطر الجزائري،والذين هم في تزايد ملحوظ،لدليل 
 على خطورة الوضع  . 

تام وشاف، حيث ال يمكن  إصالح الخلل  فإذا لم يتوصل العلم بعد إلى عالج 
الدماغي ،فان إمكانية تعديل الكثير من السلوكيات والمشاكل اللغوية 

 .والتواصلية هي حل ممكن  لضــمان العيش بسهولة في المجتمع الكبير
ورغم انتشار هذا النوع من االضطراب  في الوالدات  بالجزائر،ورغم سعي 

ل المصابين من خالل بناءها لمؤسسات الدولة   إليجاد حلول لألطفا
 فيمتخصصة في اإلعاقة الذهنية،ورغم  اجتهاد األولياء 

 
تقديم خدمات إضافية لهذه الشريحة من المجتمع الجزائري من خالل    

 تأسيسهم لجمعيات التكفل بالطفل الذاتوي 
كتلك التي ) ذاتويةحول موضوع الوتكوينية  ، ورغم انعقاد أيام تحسيسية 

مركز المستخدمين بوالية قسنطينة( ،تبقى  الجهود  ضعيفة وتحتاج جراها أ
 .كما يستلزم إلى عناية أكبر ومساعدة  أوسع وأشمل على جميع األصعدة

 يا دائما ومستمرا.وقائ انشاطوعيا  حقيقيا  و  األمر 
التوعية،اإلعالم والتعريف بهذا النوع من اإلصابات،التكفل ـــــــ : ك

 من ذاتويينتكوين المتخصص لإلطارات العاملة في مجال التكفل بالالمبكر،ال
 

توحدي في وكذا إجراء دراسات محلية تخص الطفل أل .نفسانيين ومربين
  بيئته الجزائرية تحديدا.

من هنا ،تولد التفكير في عقد ملتقى وطني حول طيف التوحد،نسعى من  -
 خالله إلى

 
 تحقيق األهــــــــــداف التالية:

، خصائصه ،مشكالته وأساليب  ذاتويالتعريف بحاجات الطفل ال .0
 رعايته)النفسية،التربوية،االجتماعية،التواصلية،...(

 . ذاتويةجتمع الجزائري بأهمية التكفل المبكر بأطفال التوعية الم .5
 )الذاتويةعرض تجارب بعض واليات الوطن في التكفل بأطفال  .3

مؤسسات التربية الخاصة،المستشفيات،المصحات العقلية 
 .(والنفسية

 في التكفل بهـــم. الذاتويةعرض نشاطات جمعيات أولياء أطفال  .4
بين مستخدمي قطاع التربية ذاتوية   تبادل خبرات التكفل بأطفال ال .2

 في الجزائر.والصحة النفسية  الخاصة 
 مــــــــحاور الملتقى:

 سعيا منا لتحقيق أهداف الملتقي،تم رصد المحاور التالية:
 .وتشخيص االضطراب للذاتوية ألمفاهيمية األطر  .0
 الذاتوية بــــــين األسباب والوقــــــــــــاية  . .5
 الذاتوية  .فال ــــــــــكر بأطـــــــالتكفل المب .3
 الذاتوية.الطرائق التربوية  واستراتجيات التكفل بأطفال  .4
 منها. الحدوإمكانية  الذاتويالضغوط األسرية المرتبطة بميالد الطفل  .2
في  مختصينبين ال الذاتويةعرض وتبادل خبرات التكفل بذوي  .6

 الجزائر.
لمتخصصة بالتكفل بذوي دور التكوين الجامعي في إعداد اإلطارات ا .7

 .الذاتويةا
 اإلرشـــــــاد األسري وإشكالية الذاتــــوية. .8
 -واقعة وآفاقه -النشاط الجمعوي  في التكفل بالطفل الذاتوي   .9
 اركة:ـــــــروط  المشــــــشــــ

 أن ينتمي موضوع المداخلة إلى محور من محاور الملتقى.-
 أن  يكون الموضوع أصيال.-
ي كتابة الموضوع أصول الكتابة العلمية:من حيث المنهجية  أن تحترم ف-

 ونوع المادة العلمية المقدمة.
أن تكون المداخلة فردية أو ثنائية) على أن تتكفل الجامعة بمتدخل واحد -

 فقط(.
 أن تمأل قسيمة المشاركة بكل دقة -
على أال  يتعدى أن ترسل الملخصات والمداخالت في وقتها المحدد سلفا. -

 ص 02عدد صفحات العمل المقدم 
 
 
 

 

 

 

 

 
 :كتــــابة الملخص والمداخلةشروط 

 واللغة الفرنسية اللغة العربية ما الملتقى ه تالغ  -
يكتب الملخص باللغة العربية واللغة الفرنسية على أال يتعدى  صفحة -

 واحدة.
   ، Arial (corps cs)ط بالخ "بالعربية" تكتب الملخصات والمداخالت-

على أن  Times New Romanبالخطـ ومداخالت اللغة الفرنسية
 . ،سطر 0يكون بين السطور يقدر بـ

 التهميش في المتن.-
 يشترط أن تكون الصور، البيانات والجداول واضحة. -
 يستحسن تقديم المداخالت في أقراص مضغوطة. -
 قبل.يشترط أن تكون المداخلة غير منشورة من  -
 تخضع جميع المداخالت المرسلة إلى تحكيم الهيئة العلمية للملتقى. -
 

 مواعـــــيد ال بــــــد أن تحترم:
–04غاية إلى  5104 ديسمبر05يشرع في إرسال الملخصات من -

 5104ديسمبر
 .5104ديسمبر51يوم ملخصاتهم ل مبدئي يعلم المشاركون بقبول-
إلى غاية  5104ديسمبر 50وم يشرع في إرسال المداخالت كاملة ي-

 5102جانفي14
 5102جانفي 14   آخر أجل لقبول إرسال المداخالت هو -

 5102فيفري 14يعلــــن عـــن قبـــــول المداخــــالت في   
ابتداء من   ،دعوات المشاركة  أصحاب المداخالت المقبولة يتلقى -

 الملتقى.موعد أسبوع قبل 
 

  :مــــــــالحظات
،مع ملخص بالعربية    power pointعرض األعـــــــمال بــيفضل  -

 لمداخالت اللغة الفرنسية
 دقيقة. 02ال تتجاوز مدة عرض كل ورقة عمل أو بحث -
 تقدم شهادة المشاركة لغير العارضين لمداخالتهم.  ال -
 :الرقم التالي علىبأمانة الملتقى، ألكثر استفسار ،يمكن لألساتذة االتصال ل

 ــــــــ1260024895
إلرسال الملخصات والمداخالت،يكون العنوان االلكتروني التالي تحت 

 attikmouna@ymail.comتصرفكم:

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 ى:ــــــقــــــان الملتـــــــــجـل

 ية:ــــــاللجــــــنة العلمرئيس        

 .تار عنابةــــــجامعة باجي مخ     منى عتيــق.:/د

 ـاء :ـــــاألعضـــ     

 .بةتار عناــــــجامعة باجي مخ     منى عتيــق:/د

 .تار عنابةــــــجامعة باجي مخ :رمضان كربوش/د

 ة ــجامعة باجي مختار عناب      :دــــبيـراد عـم\د

 جامعة باجي مختار عنابة      :طــــبشير لعري\د

 جامعة باجي مختار عنابة      :نـــادية بلخلفي\د

 ة ــجامعة باجي مختار عناب :دـــبيـع عائشة بية\د

 جامعة باجي مختار عنابة  :بوخميس بوفولة\د

 جامعة باجي مختار عنابةمسعودة بن سعيدة:  \د

 نابةــــجامعة باجي مختار ع   :ناصر سناني \د

 جامعة باجي مختار عنابة :  ياسمين منايفي\د

 جامعة باجي مختار عنابة    نبيل عتروس:\د

 جامعة باجي مختار عنابة :    رتيبة عــالل\د

 نابةـــعة باجي مختار عجام :    فني سمير\د

 جامعة باجي مختار عنابة :    مهة عباسي\د

 اللـــجنة التــــــنظيمية: 

 حمزة عزوز: جامعة باجي مختار عنابة\أ

 جامعة باجي مختار عنابة  حازم حماني:\أ

 فوزية بوجريو: جامعة باجي مختار عنابة\أ 

 عزيزة حجرسي:جامعة باجي مختار عنابة\أ 

 : جامعة باجي مختار عنابة حسينة بلهي.\أ

 زبيدة العلوي: جامعة باجي مختار عنابة\أ

 لطيفة رجيمي : جامعة باجي مختار عنابة\أ

 علي بن زديرة: جامعة باجي مختار عنابة\أ

 العربي زيات.: جامعة باجي مختار عنابة \أ

 أمال كربوش: جامعة باجي مختار عنابة\أ

 ــةحفيزة كشرود: جامعة باجي مختار عناب\أ

 فطيمة بوخروبة :جامعة باجي مختار عنابة \أ

 صبرينة أوراري: جامعة باجي مختار عنابة\أ

 ساسي بوشريط: جامعة باجي مختار عنابة \أ

 عبلة بوساحة: جامعة باجي مختار عنابة\أ

 عمار سيدي دريس: جامعة باجي مختار عنابة\أ

 :جامعة باجي مختار عنابةعتيــقالدكتورة منى   :رئـــــيس الملتــــــقى
 :الضيوف الشرفيون للملتقــــى

 يكدةـكـأوت س 51عة ـــــامــج:رئيــــــس على قوادرية  \ السيد
.جامعة ،عز الدين البارود.:أرطوفوني سابق و أستاذ بكلية علم النفس \السيد

 5نةــقسنــــــطي
 يكدةـكـأوت س 51عة ـــــامــجب :أســــــتاذ خريف عمار   \السيدة
معمر مــــــسقم:.مفتش جهوي بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة   \االسيد

 في قطـــــاع التـــــضامن .
الحاج بومــــعزة:مربي  مختص في اإلعاقة سابقا ومدير مؤســـسة  \السيد

 حتياجات الخاصةلذوي اال
 

 

 إستمارة المشاركة
 ...........................................االسم.............................

 ........................................اللقــب...............................

 ..............................................الوظيفة.......................

 .........................................الدرجة العلمية...................

 .................................................المؤسسة..................

 .................................................البريد اإللكتروني........

 .........................................................الهاتف............

 

 

 وزارة التعــــــــليم العــــــالي والبـــــــحث العلــــــــمي

 جامــــعة باجي مخــــــتار عنـــــــــــابة

 االجتماعيةاإلنسانية و العلوماآلداب وكلية 

 علم النفس قسم                   

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مشروع مقترح من طرف الدكتورة

 ـــى عتيقمنــــــــ    

 

 

 

 

 الســـــــنـــــة الجامعـــــــــــية

 

5104-5102 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 ملتقى وطـــــــــــني حــــول  الذاتــــوية أو طـــــــيف التوحد

 -من أجل وقاية أكبر وتكفل مبكر وتكوين متخصص     -    

 -5102مارس  6و 2يوما  -      

 


