
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 االغواط  -المركز الجامعي شريف بوشوشة افلو

 معهد العلوم االنسانية واالجتماعية 
 مخبر البحث والدراسات في قضايا االنسان والمجتمع 

 الحياة الوظيفية و عالقتها جودة :  PRFUمشروع 
 لالنجازالنفسي و الدافعية بالرفاه 

 ADHDفرط احلركة وتشتت الانتباه اضطراب  :امللتقى ادلويل  
 و س بل امتكفلواقع امتشخيص 

 حضوري و افرتايض

 المراحل فً األطفال سلوكٌات اختالف ولكن وواضح، طبٌعً شًء وهو آلخر شخص من سلوكٌاتهم فً الناس ٌختلف   :االشكالٌة

 الوالدٌن منظور من ٌكون فقد السلوكٌات، تلك من الطبٌعً وغٌر الطبٌعً بٌن التفرٌق فً حائرٌن نتوقف ٌجعلنا العمر من األولى

 من اآلخرٌن تعامل نتاج الطفل وسلوكٌات المجتمع، من مقبول وغٌر طبٌعً وغٌر مألوف غٌر شٌئا   اآلخرٌن ٌراه ولكن طبٌعٌا ، شٌئا  

 لتلك تؤدي قد مرضٌة حاالت هناك ولكن   .واإلهمال الحنان قلة األخرى الناحٌة ومن المفرطة، والحماٌة الزائد الدالل مثل معه حوله

 منها تسمٌات عدة الماضٌة القلٌلة العقود فً علٌها أطلق مرضٌة نفسٌة/طبٌة حالة الزائد النشاط - الحركة فرط .الخاطئة السلوكٌات

 جدا   ملحوظة زٌادة ولكنه الحركً النشاط مستوى فً زٌادة لٌس وهو  ذلك، وغٌر البسٌط الدماغً التلف - الزائد النشاط متالزمة

  مع التركٌز، قلة بسبب حٌاته فً فشال   له ٌسبب مما المدرسة، أو الشارع أو المنزل فً سواء الطبٌعً، المعدل حدود عن تخرج

 ٌقوم وأن ومحددة، معٌنة شروط علٌه تنطبق أن ٌجب الحالة لتلك تشخٌص إلى وللوصول والدائم، الزائد وتعجله المفرطة اندفاعٌته

 : أنواع ثالثة إلى التركٌز قلة مع الحركة فرط مشكلة تنقسم .المجال هذا فً متخصص بالتشخٌص

 Attention Deficit Hyperactivity Disorderمعا   الحركة وفرط التركٌز قلة سمات فٌه وٌظهر األول النوع-1

  Attention Deficit فقط التركٌز قلة سمات علٌه وتغلب الثانً النوع-2

 Hyperactivity Disorder واالندفاع الحركة فرط  سمات علٌه وتغلب األخٌر النوع -3

The Theories of the Causes of ADHD 

 The exact cause of ADHD remains undetermined, but the prevailing theories include 

genetic and hereditary factors, neurological conditions and pathologies, prenatal influences, 

nutritional factors and deficiencies and environmental/toxin influences 

 و العصبٌة و النفسٌة الناحٌة من به التكفل سبل و تشخٌصه و باالضطراب التعرٌف حٌث من الدولً الملتقى اشكالٌة جاءت وعلٌه

 ؟ تربوٌا و وطبٌا نفسٌا به التكفل سبل هً وما ؟ نشخصه وكٌف ؟ االنتباه تشتت و النشاط و الحركة فرط اضطراب ماهو-: التربوٌة

 :الدولً الملتقى محاور

 .نفسً منظور من االنتباه تشتت و النشاط و الحركة فرط-

 طبً - عصبً منظور من االنتباه تشتت و النشاط و الحركة فرط-

 .تربوي منظور من االنتباه تشتت و النشاط و الحركة فرط-

(ارطفونً–نفسانً ) الطباء و المختصٌنا طرفسبل التكفل بفرط الحركة و النشاط و تشتت االنتباه من -  

 كمال بورزق/ د: رئٌس الملتقى 



 :توارٌخ مهمة 
 2022دٌسمبر   14/13:    تارٌخ انعقاد الملتقى الدولً -
 2022 نوفمبر 05:  البحث كامال الٌداعآخر اجل -

 :شروط المشاركة 
 APAان ٌتم كتابة البحث وفق شروط طرٌقة -
 ان ٌكون العمل اصٌال و ٌتمتع بالجدٌة و الحداثة-
 (تقبل االعمال فردٌة و ثنائٌة فقط.) ٌستحسن ان ٌكون البحث مٌدانٌا-

 
 بالنسبة للمشاركة و العرض تكون حضورٌا و عبر تقنٌة التواصل 

طهاري عبد الكرٌم  مدٌر المركز الجامعً افلو/ ا د: الرئٌس الشرفً   

 رئٌس اللجنة التنظٌمٌة

مسعود هوٌشر/د  

 رئٌس اللجنة العلمٌة 

محمد الطاهر نقموش/ د  

 المشرف العام 

عبد الكرٌم مامون/ د  

 مؤسسة االنتماء

  

 االسم و اللقب مؤسسة االنتماء االسم و اللقب

ابراهيم  يونس/د مصر دالل الحلبي/د لبنان   

محمد السعيد ابو /د مصر 

 حالوة

العراق-ميسان  البو علي/د   

نوارة العرفي/د  ليبيا  وسام منذر/د السويد   

االمارات العربية 

 المتحدة

البدارنة عقاب الحليم  خليلي عبد/أ كندا    

 اليمن

 

موفق العسلي/د  

 

 االردن

 

سالم محمد القرعان/د  

 

الجامعة العالمية 

 سنغافورة

غادة  مصطفى/د  

 

 جامعة القدس المفتوحة
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**خارج الجزائز**الهيئت الاستشاريت و اللجنت العلميت الشزفيت للملتقى الدولي   
 

 

 كل االخصائٌٌن و الممارسٌن المٌدانٌٌن و االطباء و الباحثٌن الجامعٌٌن: المشاركون 



**داخل الجزائز**الهيئت الاستشاريت و اللجنت العلميت الشزفيت للملتقى الدولي   
 

 مؤسست الانتماء 

  

 مؤسست الانتماء الاسم و اللقب

  

 الاسم و اللقب مؤسست الانتماء الاسم و اللقب

بركوق  يمين,د جامعت باتنت هور الدين زعتر ,د جامعت الجلفت    شاللي لخضر. د املركس الجامعي افلو 

كويدر احمد بن,اد جامعت مستغانم هميشهورة , د جامعت الجلفت   خيالي بللاصم.د املركس الجامعي افلو 

يوصف بورزق ,د جامعت مستغانم يوصف كدوري,د جامعت غردايت   هراوة خثير .د املركس الجامعي افلو 

فاطمت حمسة,د جامعت الجلفت  مريم صعداوي .د املركس الجامعي افلو  فروج هشام بن,د  املركس الجامعي البيض 

 فيصل كريش ي.اد املركس الجامعي افلو  زياد رشيد, د  جبضت جامعت بن صعد احمد د,ا جامعت الاغواط

 ميهوب بوعالم.د املركس الجامعي افلو  بركاث حمسة,د مجمع اللغت العربيت  يحي مداوي بن,د جامعت الاغواط

 بختت شتوح.د املركس الجامعي افلو خشخوش صالح,د   الوادي جامعت صعاد براهيمي, د جامعت الاغواط

 جامعت باتنت
 

بركو   مسوز, اد  
 

 طاهرم  هلموش.د املركس الجامعي افلو لعلم لوهاش.د   وزوجامعت جيزي 

خالد عبد الكريم بن,د جامعت ادرار صعديت زروق ,د جامعت الاغواط  يحي الحفيظي عبد.ا املركس الجامعي افلو 

 جامعت املديت
 

واكد رابح, اد  
 

 جامعت وركلت 
 

بوضياف هاديت, اد  
 

 بورزق  كمال.د املركس الجامعي افلو

  لالساتذةاملدرست العليا 

 باالغواط

 الكريم مأمون  عبد.د املركس الجامعي افلو  لشهب اصماء . د  جامعت الوادي بن الصغير عائشت, د

الدين مرباح جلي,د جامعت الجلفت  عبد الحميد شطت.د املركس الجامعي افلو صميرة عمامرة. د جامعت الوادي 

 جامعت ام البواقي زعابطت صيرين,د جامعت الاغواط
 

زهير عمراوي, د  
 

 عيس ى دهيت بن.ا املركس الجامعي افلو

بومدين عاجب,د جامعت الاغواط  جامعت ام البواقي 
 

ابريعمصاميت , اد  
 

 احمد دهاكت,د املركس الجامعي افلو

خىفارصامرة /د جامعت الاغواط  مضعود هويشر ,د افلو املركس الجامعي مباركت ميدون ,د املركس الجامعي البيض 

املسيلت جامعت فاطمت  بوعالكت,د 
 السهراء

 بوجملطاهر , د املركس الجامعي افلو اصماء حليلمبن . د بالعباشجامعت صيدي 

علي برة,د املزكز الجامعي افلو الويرةجامعت   كريمت  خدوس ي,د   بوبكر شرفي,د املركس الجامعي افلو 

عماري عائشت  , د املركس الجامعي افلو عائشت ميطر ,د املركس الجامعي افلو بللاصم جوادي,د املزكز الجامعي افلو  

حىان طالبي,اد  جامعت ورقلت  املركس الجامعي افلو مصطفى حضاوي,د املركس الجامعي افلو 

 

 عبد الرحمان بودهري ,د

بوعافيتخالد , اد جامعت ورقلت  

:ترسل االعمال الى   

intercolloqueaflou@gmail.com 


