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  :الدیباجة 

رهیبا  عبر العالم، حیث تشیر اإلحصائیات  العالمیة إلى  انتشارااألخیرة عرف اضطراب التوحد في السنوات لقد 
، وفي 2017في سنة  نسمة 100لكل  مصاب 1إلى  2004نسمة سنة  10000لكل مصاب  1ارتفاع نسبته من 

  . نسمة 66لكل  1بعض الدول أقل من ذلك مثل كندا التي بلغت نسبة انتشار التوحد بها 
عدد المصابین بالتوحد في الجزائر فقد بلغ تشیر إلى أن  2016المقدمة سنة  تفإنا إلحصائیاأما في الجزائر 

  .حالة  400.000
حول معاییر واالتجاهاتظهور مشكلة  اختالف الرؤى أمام هذا التسارع في نسبة انتشاره نجد في المقابل 

أعاق  الشيء الذي ، بالمصابین به وأسالیب التكفل التشخیص وتحدید األسباب، مما نجم عنه االختالف في طرق 
  . ملحوظ بشكل ) التكفل(العملیة 

  :أخرى هي  توفي الجزائر إضافة إلى هذه اإلشكالیة، تظهر مشكال
وغیر  المعنیة بالتكفل بهذه الشریحة من المرضى من مؤسسات رسمیةفي المؤسسات الحاصل  التعدد  - 1

وزارة م  من هو تحت رعایة والتكفل بهم، فمنهة أطفال التوحد رعایضمن ی، نظام موحد  في التكفل  ،  وغیاب رسمیة
 منواحد  جمعیات مدنیة، وكل  البعض اآلخر تتكفل بهما هو تابع لوزارة التضامن الوطني واألسرة، و م الصحة، ومنه

المؤسسة داخل  أیضا  حصلیتختلف عن األخرى، اختالف كلیا، وهذا االختالف وطرق أسالیب هذه المؤسسات یتبنى 
  .الواحدة

قلة المرافق واإلمكانیات التي تسمح وزیادة اهتمام األولیاء بأبنائهم  أمام العدد المعتبر للمصابین بالتوحد  - 2
هذا الوضع الذي عطل عملیة التكفل بالبعض منهم ووضعهم في قائمة االنتظار التي قد تطول،، الشيء باستیعابهم 

یدیرها أشخاص قد یكونوا غیر أدى إلى ظهور جمعیات مدنیة خاصة كبدیل للتكفل بهذه الشریحة من األطفال 
بالموازاة مع ذلك متخصصین في هذا المجال، أو لم یتلقوا تكوینا نوعیا خاصا یكفل لهم التعامل مع فئة المتوحدین، 



أمال في تحقیق عالج أبنائهم والتخفیف من ) الرقیة والشعوذة(دي یتجه بعض األولیاء لالتجاه نحو العالج غیر تقلی
  .التدخل المبكر الذي یعد ضرورة في مثل هذه االضطراباتعملیة الشيء الذي یعیق معاناتهم، 

اإلجابة على التوحد و كفة تشخیص ه تسلیط الضوء حاول من خاللنل الیوم الدراسي أمام هذه اإلشكالیة جاء هذا 
  :لیة األسئلة التا

  ما هي التوجهات الحدیثة في تشخیص واألسالیب المعتمدة في التكفل  طیف التوحد؟ -
    ؟ما مدى تطابق أسالیب التكفل بأطفال التوحد في الجزائر مع األسالیب المستخدمة عالمیا -
هل یمكن توحید أنظمة التكفل بأطفال التوحد بالجزائر ووضع معاییر موحدة في اعتماد المؤسسات المعنیة   -

  بالعلمیة  مبنیة على أسس علمیة متعارف علیها عالمیا؟
    :أهداف الملتقى

  .وضع إحصائیات حول  نسبة انتشار التوحد في الجزائر -
  .التوحد التي تواجه عملیة تشخیص التعرف أهم المشكالت -
  .طفال التوحدأالتعرف على التجارب العالمیة في مجال التشخیص والتكفل ب -
  .بأطفال التوحد في الجزائر التكفل نظام محاولة توحید -

  : محاور الملتقى

  .المفاهیم، التاریخ، اإلحصائیات ومؤسسات الكفالة: التوحد في الجزائر  - 1

شكالیة اختالف التشخیص  التوحد - 2   .العلمیةالنظریات والمرجعیات :  وإ
  .وطرق حلهافي الجزائر  بأطفال التوحدإشكالیة تعدد أسالیب التكفل   - 3
   1األستاذ الدكتور ضیف عبد السالم رئیس جامعة باتنة:الرئیس الشرفي للتظاهرة  -
  األستاذ  الطاھر قیرود: رئیس التظاھرة  -

  : اللجنة العلمیة -

  األستاذة الدكتورة مزوز بركو: رئیس اللجنة -

  المؤسسة  الرتبة  الصفة  االسم واللقب  الرقم 
  1جامعة باتنة   أستاذ التعلیم العالي   عضوا  وناس أمزیان   .1
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  1جامعة باتنة   أستاذ التعلیم العالي   عضوا  یوسف عداوان   .3
  1جامعة باتنة   أستاذ التعلیم العالي   عضوا  خدیجة بن فلیس   .4
  جامعة سطیف   أستاذ التعلیم العالي   عضوا  صالح الدین تاغلیت   .5
  1جامعة باتنة   أستاذ التعلیم العالي   عضوا  ةبوخمیسبوفول   .6
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  1جامعة باتنة   أستاذ محاضر أ   عضوا  السعید بوعون   .10
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  1جامعة باتنة   أستاذ محاضر أ   عضوا  لبنى أحمان   .12
  1باتنة  جامعة  أستاذ محاضر أ   عضوا  سامیة شینار   .13
  1جامعة باتنة   أستاذ محاضر أ   عضوا  سماح بشقة    .14
  جامعة ورقلة  أستاذ محاضر أ  عضوا  حنان طالب   .15

            :اللجنة التنظیمیة -

  األستاذ قاشي محمد: رئیس اللجنة 

  المؤسسة  الوظیفة  الرتبة  الصفة  االسم واللقب  الرقم
  1جامعة باتنة   مؤقت  أستاذ  طالب دكتوراه  نائب رئیس   مداسي عبد الوهاب .1
  المركز الجامعي یتمنراست  أستاذ مؤقت   طالب دكتوراه  عضو  هروال منیر  .2
  1جامعة باتنة   أستاذة مؤقتة   طالبة دكتوراه  عضو  حلیمة عكسة .3
  1جامعة باتنة   أستاذ مؤقت   طالب دكتوراه  عضو  باجي عبد الغني .4
  1باتنة  جامعة  أستاذ مؤقت   طالب دكتوراه  عضو  بن سالم عمر  .5
  1جامعة باتنة   أستاذ مؤقت   طالب دكتوراه  عضو  صوالحي صالح الدین   .6
  1جامعة باتنة   أستاذة مؤقتة  طالبة دكتوراه   عضو  مسعودي إیمان .7
  1جامعة باتنة  مؤقت ذأستا  طالب دكتوراه  عضو  العمراويدقیرو  .8

  
  :الفئات المعنیة بالتظاهرة 

  أساتذة  -
  باحثون -
  .)أطباء، أخصائیین ممارسین في المجال(في مجال التوحد  متخصصین -
  .ممثلي المراكز النفسیة البیداغوجیة لوالیة باتنة -
  .ممثلي مستشفى األمراض العقلیة بالمعذر -
  .رؤساء الجمعیات المهتمة بمجال التوحد -
  .طلبة الدكتوراه -

  :شروط المشاركة في الیوم الدراسي 
  .أن ال یتعدى عدد المشاركین اثنین ویكفي حضور متدخل واحد بیج -
  .یجب أن تكون المداخالت ضمن أحد المحاور المذكورة وأن ال تكون قد سبق ذكرها في جهة أخرى -
  .یمكن أن تقدم المداخالت باللغة العربیة أو الفرنسیة -
  .یتم تحكیم المداخالت من قبل اللجنة العلمیة للیوم الدراسي -



  .Wordترسل المداخالت مرفقة بملخص باللغة العربیة و الفرنسیة في ملف  -
  .APAیجب أن تحترم في كتابة المداخالت القواعد المنهجیة المتعارف علیها ووفقا لنموج  -
  .14حجم " SimplifedArabic"تكتب المداخالت باللغة العربیة بخط  -
  .12حجم "  Time New Roman"تكتب المداخالت باللغة الفرنسیة بخط  -
  .باألمانة العلمیة واحترام أخالقیات المهنة االلتزام -
  .مشاركة طلبة الدكتوراه تكون عن طریق الملصقات -

  المساهمة المالیة للمشاركین
  .دج 5000.00األساتذة الباحثون -
  .دج 2500.00طلبة الدكتوراه -
  .تكالیف اإلقامة والنقل على عاتق المشاركین -

  :تواریخ مهمة 
  .2018أكتوبر  20ترسل المداخالت كاملة قبل  -
  .2018نوفمبر  10الرد على المداخالت المقبولة قبل  -
  .2018نوفمبر  19االثنین : انعقاد الیوم الدراسي  یوم  -

  :جهة االتصال 
  Tguiroud@gmail.com:البرید اإللكتروني  -
  0661.48.22.46: الهاتف  -

  :في الیوم الدراسي استمارة التسجیل 
  المشارك الثاني  المشارك األول  معلومات أولیة
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