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م ػهاعي   الغئِـ الكغفي للملخلى :ؤ.ص. عبض الىٍغ

ف بىقىقتالمضًغ اإلاغهؼ الجامعي    افلى   كٍغ

  هماٌ بىعػق : ص. اإلالخلىعئِؿت 

م مإمىن    اإلاكغف العام: ص. عبض الىٍغ

  ص. مدمض الؼاهغ هلمىفعئِـ اللجىت العلمُت : 

كغعئِـ اللجىت الخىظُمُت : ص.   مؿعىص هَى

 

 

 

 

 

ت الضًملغاػُت الكعبُت   الجمهىعٍت الجؼائٍغ
 الاغىاغ  -غهؼ الجامعي الكٍغف بىقىقت افلىاإلا

 معهض العلىم الاوؿاهُت والاحخماعُت 

 مسبر البدث والضعاؾاث في كظاًا الاوؿان واإلاجخمع 

 : حىصة الحُاة الىظُفُت و عالكتها  PRFUمكغوع 

 بالغفاه الىفس ي و الضافعُت لالهجاػ

 ADHDاضطراب فرط احلركة وتشتت الانتباه  :امللتقى ادلويل

 واقع امتشخيص و س بل امتكفل

 حضوري و افرتايض
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ف بىقىقت   ولمت الؿُض مضًغ اإلاغهؼ الجامعي الكٍغ

م   البروفِؿىع ػهاعي عبض الىٍغ

 الضهخىع زثير هغاو:  ولمت الؿُض مضًغ معهض العلىم الاوؿاهُت و الاحخماعُت 

 اإلايهىب بىعالمالاحخماعُت  : الضهخىع  عئِـ كؿم العلىمولمت الؿُض 

 البروفِؿىع ؤخمض صهاكت:  في كظاًا الاوؿان و اإلاجخمعولمت الؿُض مضًغ مسبر البدث و الضعاؾاث 

 الضهخىع هماٌ بىعػق  : ولمت الؿُض عئِـ اإلالخلى

 الجلؿت الافخخاخُت

ش الجلؿت : يُدل( 00:30) 12:40الى  03:30الخىكُذ :                                    2022صٌؿمبر  13 جاٍع  بخىكُذ غٍغ

  mcv?hs=224-mqao-https://meet.google.com/cgg عابؽ الجلؿت : 

معئِـ الجلؿت :   ص/    بىعالم ميهىب ملغع الجلؿت : ص/                                       مإمىن عبض الىٍغ

 الخىكُذ عىىان اإلاضازلت حامعت الاهخماء اؾم و للب اإلاخضزل

اقيالُت العالكت بين الثىائي )الؼوحين( و  حمهىعٍت لبىان ص.صالٌ الحلبي  

جإزيرها على ألاصاء اإلاعغفي لضي الؼفل مً 

مىظىع هفس ي عُاصي جدلُلي )خالت حكدذ 

 الاهدباه و ازغي فغغ الحغهت ( 

03:30 -03:50 

ص. مدمض الؿعُض ؤبى 

 خالوة

الي الؿلىوي: مىؼللاجه العالج العلالوي الاهفع حمهىعٍت مصغ العغبُت

ت وجؼبُلاجه العالحُت  الىظٍغ

 لؼفل فغغ الحغهت و حكدذ الاهدباه

03:50 – 10:10 

 حامعت الىاصي  ص.صالح زشخىف

 

لي. ئاطؼغاب الؿلىن مً مىظىع العالج العا

 كغاءة عُاصًت وؿلُت

10:10 – 10:30 

الاماعاث العغبُت صولت  ا. علاب البضاعهت

 اإلاخدضة

ي و اػفاٌ فغغ الحغهت و حكدذ الخيامل الحس 

 الاهدباه

10:30 – 10:50  

 ص. إًمان صالح مفخاح

 ص.ُخؿً مدمض عبض هللا

مؿخىي اطؼغاب الاهدباه )طعف الاهدباه /  صولت لُبُا

اليكاغ الؼائض لضي عُىت مً ألاػفاٌ الخالمُظ 

 طوي صعىباث الخعلم والعاصًين

10:50 -11:10 

 ص.بىعػق هماٌ

ت غ.ص.زلفاوي فاػم

 الؼهغاء

 اإلاغهؼ الجامعي افلى

 2حامعت ؾؼُف 

حشخُص اطؼغاب فغغ الحغهت وحكدذ 

الاهدباه لضي جالمُظ الؿىت الثالثت ابخضائي مً 

صعاؾت مُضاهُت بمضًىت -وحهت هظغ اإلاعلمين

 -افلى

11:10 –  11:30 

 12:40الى غاًت    11:50مىاككت عامت و ازخخام الجلؿت الافخخاخُت 

https://meet.google.com/cgg-mqao-mcv?hs=224
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 1فغغ الحغهت و اليكاغ و حكدذ الاهدباه مً مىظىع هفس ي  الجلؿت الاولى:

ش الجلؿت : يُدل( 12:30بعض الؼواٌ ) 13:30الخىكُذ : ابخضاءا مً     2022صٌؿمبر  13 جاٍع  بخىكُذ غٍغ

 

 عئِـ الجلؿت :   ص/     هلمىف مدمض الؼاهغ                         ملغع الجلؿت : ص/ عبض الحفُظي ًحي

 ؿت :عابؽ الجل

bci?hs=224-foyc-https://meet.google.com/diu 

 

 الخىكُذ عىىان اإلاضازلت حامعت الاهخماء اؾم و للب اإلاخضزل

كاوي   اًمان عَى

 

ازصائُت هفؿاهُت 

عُاصًت ممثلت عً وػاعة 

 التربُت الخىوؿُت 

 

ع الاهدباه: هُفُت الخعهض فغغ اليكاغ وكصى 

 الىفس ي بالخالمُظ في الىؾؽ اإلاضعس ي

 Aménagement psychopedagogique 

pour les élèves HTDA: point de vue 

psychologue scolaire 

13:30 -13:40 

 بً الصغير ص. عائكت

 ص. زضًجت مباعوي

 

اإلاضعؾت العلُا 

لألؾاجظة  ػالب عبض 

 الغخمان باألغىاغ

 الىفؿُت و الؿلىهُت اإلاصاخبت اثالٍاطؼغاب

 حكدذ الٍاهدباه و الحغهت فغغ اٍلطؼغاب

 

13:40 -13:50 

 ص. خىان بً ًىؾف

 

ػاهغي مدمض  حامعت

 الجؼائغ،  -بكاع

 

اطؼغاب فغغ الحغهت اإلاصحىب بلصىع 

ف، ألاؾباب،  الاهدباه والاهضفاعُت حعٍغ

 ألاعغاض، الدشخُص، ؾبل الىكاًت العالج

13:50 -14:00 

همُلت ؾُضع  ص.  

 ص.همِل هىعة 

غة  حامعت البٍى

 حامعت الجلفت 

ؤلاػاع اإلافاهُمي الطؼغاب فغغ الحغهت 

 وحكدذ الاهدباه

 

14:00 -14:10 

ت  حامعت معؿىغ  ص.لبُض مسخاٍع

 

مكاول وزصائص ؤػفاٌ طوي حكدذ الاهدباه 

وفغغ اليكاغ الحغوي واإلاعاًير ألاؾاؾُت 

 للدشخُص

14:10 -14:20 

ىةص.ؾمُت علُ  

 ص.خبِل بكير

 2حامعت ؾؼُف

 حامعت الاغىاغ

بىاء ملُاؽ    جىظُف همىطج عاف في

 .لدشخُص فغغ الحغهت

14:20 -14:30 

 ص.مىُـــــــــــــــــــــغ هـــــــــــــــغواٌ

غ.ص. عبض الغاوي 

 بىهىاف

فغغ وكاغ الحغهت اإلاصحىب بدكدذ الاهدباه  1حامعت باجىت

(. ) مفاهُمه، ؤعغاطه، ؤؾبابه،  الحلٌى

14:30 -14:40 

https://meet.google.com/diu-foyc-bci?hs=224
https://meet.google.com/diu-foyc-bci?hs=224
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Pr. BOUZID BAA 

Saliha  

D.BEDREDDINE 

Lydia 

Université de 

Abderrahmane Mira 

Bejaia 

Le trouble déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité et la flexibilité cognitive : 

quelle est la relation ? 

14:40 -14:50 

كصىع الاهدباه و فغغ الحغهت .الاعغاض و  اغحامعت الاغى  ص.عاحب بىمضًً

 ألاؾباب

14:50 -15:00 

صُغ جلُُم العملُاث الاهدباهُت لفئت ألاػفاٌ  حامعت عىابت عىاًجُت خمُضة                                                    

 طوو كصىع الاهدباه وفغغ الحغهت

 )هىع حكدذ الاهدباه(

15:00-15:10 

اٌ غ.ص.  جلم ؿاوي فٍغ

 خؿىاء

ماهُت اطؼغاب فغغ الحغهت واليكاغ  حامعت اإلاضًت

 وحكدذ الاهدباه وحشخُصه مً مىظىع هفس ي.

15:10-15:20 

ض ملُىت فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباه بين  حامعت الىاصي ص. ٍػ

ــــاع  اإلافهىم و ألاؾباب والعىامل وآلازــ  

15:20-15:30 

غاب فغغ اليكاغ و حكدذ ؤلاهدباه اطؼ حامعت باجىت  ص. لبراعة إًمان

 الدشخُص  و ؤؾالُب عالحه

15:30-15:40 

ؤهمُت اإلاماعؾاث اإلاؿدىضة على الضلُل العلمي  حامعــــــــــــــت اإلاضًــــــــــــت ص. عابــــــــــــذ قلُدــــــــــــــي

في حشخُص وعالج اطؼغاب فغغ الحغهت 

 وحكدذ الاهدباه،مغاحعت مىهجُت

15:40 -15:50 

 مىاككت عامت 

 

 2الجلؿت الثاهُت: فغغ الحغهت و اليكاغ و حكدذ الاهدباه مً مىظىع هفس ي 

ش الجلؿت : يُدل( 12:30بعض الؼواٌ ) 13:30الخىكُذ : ابخضاءا مً     2022صٌؿمبر  13 جاٍع  بخىكُذ غٍغ

 ملغع الجلؿت : ص/ قؼت عبض الحمُض  عئِـ الجلؿت :   ص/   بىصهغي عبض الغخمان                              

 عابؽ الجلؿت :

mtn?hs=224-jcfk-https://meet.google.com/qmg 

 

 الخىكُذ عىىان اإلاضازلت حامعت الاهخماء اؾم و للب اإلاخضزل

D.Berkouche Faiza 

 

Berkouche Sonia 

Université d’Alger 2 

Université d’Alger 1 

Évaluation psychologique du syndrome  

d’hyperactivité / déficit de l’attention 

chez l’enfant 

13:30 -13:40 

 

 

 

https://meet.google.com/qmg-jcfk-mtn?hs=224
https://meet.google.com/qmg-jcfk-mtn?hs=224
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اطؼغاب فغغ اليكاغ الحغوي وعالكخه  حامعت الاغىاغ ص.مدمض مؿعض

 بالؿلىن العضواوي لضي الحضر الجاهذ

13:40 -13:50 

  اؾُاص.عبضهللا

 غ.ص.ؤؾماء بً قىن

صعاؾت اإلاهاعاث الاحخماعُت عىض ألاػفاٌ طوي  2حامعت وهغان 

اطؼغاب فغغ الحغوي وحكدذ الاهدباه )صعاؾت 

ملاعهت بين الاػفاٌ طوي اطؼغاب فغغ 

 الحغوي وحكدذ الاهدباه وبين الاػفاٌ العاصًين(

13:50 -14:00 

 ا.ص. اًذ مجبر  بضٌعت

 غ.ص.اهِؿت ؾعُضي

آلازاع الىفؿُت إلطؼغاب فغغ الحغهت و هلص  2ت ؾؼُف حامع

و عالكخه بظهىع ؤلاهخئاب عىض   ADHD ؤلاهدباه

 الؼفل

14:00 -14:10 

 ص. بلخير فاًؼة

 

اطؼغاب حكدذ الاهدباه اإلاصاخب بفغغ  حامعت غليزان

ت الاؾخجابت  الحغهت مً اإلاىظىع الىفس ي )هظٍغ

 &BETTELHEIM للظغىغ لبروهى وبخليهم

BROUNO) 

14:10 -14:20 

 ص.طعطاعي مىس ى 

 ص.حىاصي بللاؾم 

 اإلاغهؼ الجامعي افلى 

 

الاؾباب و –فغغ الحغهت و حكدذ الاهدباه 

 -العالج و الاوعياؾاث

14:20 -14:30 

 ص.ؾاحي علي  

 ص.ًمين بغكىق 

 حامعت الاغىاغ

 حامعت باجىت

البعض الصحي لبرامج اإلاُضًا الجضًضة)الاعالم( 

ف وا لدشخُص باطغاباث فغغ زىائُت الخعٍغ

 الحغهت وحكدذ الاهدباه لؼفل 

14:30 -14:40 

الخىفل الىفس ي باألػفاٌ اإلاصابين باطؼغاب  حامعت عىابت ص.هعىع فاػمت اًمان

 فغغ الحغهت و حكدذ الاهدباه 

"صعاؾت مُضاهُت باإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت 

حىاح الؼب –اإلاخسصصت ؤبى بىغ الغاػي 

 -العللي

14:40 -14:50 

م  ص.  مإمىن عبض الىٍغ

  ص. زىفىع هكام

 اإلاغهؼ الجامعي افلى 

 حامعت الىاصي

هلص الاهدباه و الفغغ الحغوي بين جفؿير 

 الازخالالث الىظُفُت والاطؼغاباث الؿلىهُت 

14:50 -15:00 

 ص.ػُاًبت هاصًت 

 غ.ص. زمِؿت هباهم

 حامعت اإلاؿُلت

 2حامعت الجؼائغ 

حغهت الىكف اإلابىغ لظوي اطؼغاب فغغ ال

 وحكدذ الاهدباه وصوعه في الخسفُف منها

15:00-15:10 

 غ.ص. حماٌ عىاص

 غ.ص.بىبىغ بً ػباٌ

معاًير الدشخُص اإلاعخمضة مدلُا الطؼغاب  حامعت وعكلت

 فغغ الحغهت واليكاغ وحكدذ الاهدباه

15:10-15:20 
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 غ.ص العاًب عبض اللاصع

يب   غ. ص. خىصاش ي ٍػ

 حامعت ؾىُىضة

 حامعت ألاغىاغ

غاب فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباهاطؼ  

ADHD 

15:20-15:30 

ت بدثلُف اإلاعلمين  حامعت الجلفت ص.علت عِكت صوع مفدل اإلالاػعت التربٍى

   ADHD باطؼغاب

15:30 -15:40 

 مىاككت عامت

 

 الجلؿت الثالثت: فغغ الحغهت و اليكاغ و حكدذ الاهدباه مً مىظىع عصبي ػبي

ش الجلؿت : يُدل( 12:30بعض الؼواٌ ) 13:30الخىكُذ : ابخضاءا مً     2022صٌؿمبر  13 جاٍع  بخىكُذ غٍغ

 عئِـ الجلؿت :   ص/  خؿاوي مصؼفى                                   ملغع الجلؿت : ص/ مُؼغ عائكت

 عابؽ الجلؿت :

viq?hs=224-vkdm-m/nudhttps://meet.google.co 

 

 الخىكُذ عىىان اإلاضازلت حامعت الاهخماء اؾم و للب اإلاخضزل

 ص.بً عصخمان عبض هللا

م  ص.حالر مٍغ

جىاٌو إطؼغاب حكدذ ؤلاهدباه وفغغ الحغهت  حامعت جِباػة

 مً الىاخُت اإلاعغفُت العصبُت الؿلىهُت

13:30 -13:40 

 ا.ص. عبض الؿالم زالض

ضة بىهدىف           ص.فٍغ

          

ت اإلاؿاهمت في جفؿير  2حامعت ؾؼُف  ُّ اللىاعض البُىعصب

اطؼغاب حكدذ الاهدباه/ فغغ الحغهت في إػاع 

ت ُّ  اإلالاعبت الىفـ عصب

13:40 -13:50 

ص.ُؾـلُمان عبض الىاخـض 

 ًىُؾـف

 ص. ؤمل مدمض غىاًم

 

مؼصوحىا الاؾخثىائُت في اإلاضاعؽ العاصًت  حمهىعٍت مصغ العغبُت

ىهىبين مظؼغيي الاهدباه مفغػي اليكاغ "اإلا

(GADHD)  ؤهمىطًحا": ؤهماغ ؾُؼغتهم اإلاسُت

ت  مً واكع خاالث مصٍغ

13:50 -14:00 

مت عبُع  غ.ص.هٍغ

 غ.ص. بىللىاػغ هىعُم

 حامعت جيزي وػو

 2حامعت الجؼائغ

للخىفل باطؼغاب   Barklyهمىطج باعهلي 

 الفغغ الحغوي و حكدذ الاهدباه

14:00 -14:10 

 .خؿاوي مصؼفىص

 ص.عاٌس ي علي

 اإلاغهؼ الجامعي افلى

اإلاضعؾت العلُا 

 لألؾاجظة ألاغىاغ

"إزخباع الظاهغة العاملت "  هألُت مً آلُاث 

وحكدذ  حشخُص إطؼغاب فغغ الحغهت 

 _صعاؾت مُضاهُت_  ADHDؤلاهدباه   

14:10 -14:20 

 

 

 

 

https://meet.google.com/nud-vkdm-viq?hs=224
https://meet.google.com/nud-vkdm-viq?hs=224
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الطؼغاب الخلُُم الىفـ عصبي اإلاعغفي  2حامعت كؿىؼُىت  ص.فخحي واصة

حكدذ الاهدباه مفغغ الحغهت في مجاٌ إعاصة 

 الخإهُل ألاعػىفىوي

14:20 -14:30 

 ا.ص.مدمض بىصوح

 ص.ؤخمض بً عِس ى 

ت على الظاهغة العاملت لضي  2حامعت البلُضة  ؤزغ الثىائُت اللغٍى

 ؤػفاٌ طوي وحكدذ الاهدباه وفغغ الحغهت

14:30 -14:40 

غة ص.مُلىصي خؿِىت عبت هفؿُت عصبُت الطؼغاب هلص الاهدباه ملا حامعت البٍى

اإلاصحىب باليكاغ الؼائض مً زالٌ جؼبُم 

ت الخلُُم الىفس ي اإلاعغفي  بؼاٍع

14:40 -14:50 

 ص. مدمض ؤوباجي

غ.ص. عبضالىىع مىالي 

 مصؼفى

اإلادضصاث العصبُت الؼبُت والبُئُت الىفؿُت  حامعت اإلاضًت

 إلطؼغاب 

 فغغ الحغهت واليكاغ وحكدذ ؤلاهدباه 

14:50 -15:00 

 حامعت الاغىاغ ػعوق ؾعضًت  

 

اقيالُت اهدؿاب اللغت لضي الؼفل فغغ 

 الحغهت بالؿىت اولى ابخضائي

15:00-15:10 

 ص. بىػاص وعُمت

مت   ا. صفغان ٍع

 حامعت مؿخغاهم 

 2حامعت كؿىؼُىت

الىظائف الخىفُظًت لضي اػفاٌ فغغ الحغهت 

 –مىظىع عصبي معغفي  –

15:10-15:20 

 مىاككت عامت

 
 

 1الجلؿت الغابعت: فغغ الحغهت و اليكاغ و حكدذ الاهدباه مً مىظىع جغبىي 

ش الجلؿت : يُدل( 12:30بعض الؼواٌ ) 13:30الخىكُذ : ابخضاءا مً     2022صٌؿمبر  13 جاٍع  بخىكُذ غٍغ

كغ مؿعىص                                    ملغع الجلؿ  ت : ص/ عاحب بىمضًًعئِـ الجلؿت :   ص/   هَى

 عابؽ الجلؿت :

csh?hs=224-hhsy-https://meet.google.com/wwb 

 

 الخىكُذ عىىان اإلاضازلت حامعت الاهخماء اؾم و للب اإلاخضزل

بدكدذ  ؤزغ فغغ اليكاغ الحغوي اإلاصحىب حامعت جيزي وػو ص. بىبىغي لُلى

الاهدباه على الخدصُل الضعاس ي لضي جالمُظ 

الؿىت الثاهُت والثالثت ابخضائي. صعاؾت مُضاهُت 

 في اإلاضاعؽ الابخضائُت. جيزي وػو

 

 

13:30 -13:40 

https://meet.google.com/wwb-hhsy-csh?hs=224
https://meet.google.com/wwb-hhsy-csh?hs=224
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 ا.ص بً الؼاهغ ججاوي

ص.  فاعس ي ابغاهُم 

 الخلُل

اطؼغاب فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباه  حامعت الاغىاغ

اللغاءة والىخابت وعالكخه بصعىباث الخعلم 

 لضي عُىت مً جالمُظ

 الؿىت زالثت والغابعت ابخضائي بمضًىت الاغىاغ

13:40 -13:50 

d. Cherifi sihem Université d’Alger-II NECESSITE DE L’AMENAGEMENT 

PEDAGOGIQUE POUR UNE PRISE EN 

CHARGE COMPLEMENTAIRE DE 

L’ENFANT –TDA/H- 

13:50 -14:00 

 ىن ص.وهُبت حى

 ص.فائؼة ؾماي

 2حامعت ؾؼُف 

 2حامعت كؿىؼُىت 

في زفع مظاهغ  PADOVANصوع بغهامج 

اطؼغاب الخؽ لضي الخالمُظ الظًً ٌعاهىن 

مً اطؼغاب فغغ اليكاغ الحغوي مع حكدذ 

 الاهدباه

14:00 -14:10 

ؼو  عبض الغخمان اللُاؽ  والخلُِـ  في  الخىفل  بإػفاٌ فغغ   2حامعت الجؼائغ  ص.عٍؼ

حغهت وحكدذ الاهدباه واكع اإلاماعؾاث ال

العغاكُل  والحلٌى  صعاؾت مُضاهُت  على عُىت  

 مً اإلاسخصين  في  بالجؼائغ  

14:10 -14:20 

كغ مؿعىص   ص.هَى

 ص.بسخت قخىح

الازصائي الاحخماعي و صوعه في جىحُه اؾغ  اإلاغهؼ الجامعي افلى

 ػفل فغغ الحغهت

14:20 -14:30 

مضي اهدكاع اطؼغاب فغغ الحغهت وحكدذ  عت الجلفتحام ص.خمؼة فاػمت    

 الاهدباه في الىؾؽ اإلاضعس ي

14:30 -14:40 

ج ص.معىف عبض الحمُض ٍغ اإلاكىالث اإلاضعؾُت لضي الخالمُظ طوي  حامعت بغج بىعٍغ

اطؼغاب فغغ الحغهت واليكاغ وحكدذ 

 الاهدباه

14:40 -14:50 

غاب فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباه لضي اطؼ 2حامعت كؿىؼُىت  ص. بـــــىهغو  آمـــــاٌ

ت  الؼفل اإلاخمضعؽ: ملاعبت هظٍغ

14:50 -15:00 

غ ؾاعة  ص. خيًز

 غ.ص.واصًً ؤوـ

 اإلاغهؼ الجامعي جِباػة

 2حامعت وهغان 

عالكت ؤلافغاغ الحغوي اإلاصحىب بدكدذ 

الاهدباه بالؿلىن العضواوي لضي جالمُظ الؿىت 

 الثالثت ابخضائي

15:00-15:10 

 ي هجُتص.اًذ ًح

 ص.هجيرة ػالحي

 

ؤقياٌ اطؼغاب كصىع الاهدباه اإلاصحىب  حامعت ؾعُضة

بفغغ الحغهت لضي جالمُظ اإلاغخلت اإلاخىؾؼت 

 مً وحهت هظغ ألاؾاجظة

15:10-15:20 
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 ص.ؾاعض قفُم

 غ.ص.هاصغ ابدؿام

 

الىمؽ الكائع الطؼغاب فغغ الحغهت وحكدذ  حامعت بؿىغة

ي مً وحهت الاهدباه لضي جالمُظ الؼىع الابخضائ

 هظغ اإلاعلمين

15:20-15:20 

 ص.ؾاًذ ػلُست

 ص.بً فغوج هكام

ت في الخللُل مً فغغ  اإلاغهؼ الجامعي البُع صوع ألالعاب التربٍى

اليكاغ الحغوي وحكدذ الاهدباه لضي الخالمُظ 

صعاؾت مُضاهُت ببعع  -طوي صعىباث الخعلم 

 -ألاكؿام الخاصت بىالًت البُع

15:20-15:30 

 

 مدمض ػاهغص.هلمىف 

 ص.قؼت عبض الحمُض

ػغق الخىفل باطؼغاب فغغ الحغهت و حكدذ  اإلاغهؼ الجامعي افلى

مً  الاهدباه لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضائُت

 وحهت هظغ اإلاعلمين

15:30 -15:40 

 مىاككت عامت

 2الجلؿت الخامؿت: فغغ الحغهت و اليكاغ و حكدذ الاهدباه مً مىظىع جغبىي 

ش الجلؿت : يُدل( 12:30بعض الؼواٌ ) 13:30الخىكُذ : ابخضاءا مً     2022صٌؿمبر  13 جاٍع  بخىكُذ غٍغ

م                            ملغع الجلؿت : ص/ عائكت عماعي   عئِـ الجلؿت :   ص/   ؾعضاوي مٍغ

 odx?hs=224-zqep-https://meet.google.com/uqt                         رابط الجلسة :

 

ص.ؾهالوي فاػمت 

 الؼهغاء

اإلاضعؾت العلُا 

 الاغىاغ                                                           –لالؾاجظة 

les difficultés  d. apprentissage chez un 

enfant hyperactif 

13:30 -13:40 

 ٍمص.ؾعضاوي مغ 

 ص.العاًب ولخىم. 

اإلاغهؼ الجامعي بإفلى 

 2حامعت الجؼائغ 

 13:50- 13:40 في اإلاضعؾت ADHD ؤػفاٌ

صوع الاعقاص الىفس ي و التربىي في مغافلت و  حامعت الاغىاغ ص. هؼواي عؼاء هللا

اعقاص جالمُظ اإلاغخلت الابخضائُت طوي اطؼغاب 

 فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباه

13:50 -14:00 

 هُمي ؾعاصص. بغا

 ؤ.ص كاؾمي ؤماٌ

 

 حامعت الاغىاغ

 2حامعت الجؼائغ

صعاؾت ألازؼاء الامالئُت لضي خالت فغغ 

 الحغهت وكلت الاهدباه.

 

14:00 -14:10 

 ص. خىامضي الؿاس ي

 غ.ص. بسخاوي بثِىت

الخىفل التربىي باطؼغاب فغغ الحغهت  حامعت الىاصي

 -صعاؾت خالت–واليكاغ وحكدذ الاهدباه 

14:10 -14:20 

 

 

 

 ا.ص.وؿُمت بىمعغاف

 غ.ص.زضًجت مدمىصي

اإلاغاكبت الظاجُت لضي ؤمهاث ألاػفاٌ طوي  حامعت بؿىغة

اطؼغاب فغغ الحغهت وحكدذ 

14:20 -14:30 

https://meet.google.com/uqt-zqep-odx?hs=224
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 صعاؾت مُضاهُت بىالًت الىاصي (ADHDالاهدباه) 

ص. بً قعالٌ عبض 

 الىهاب

 ص. كضوف ؾلُمت

 

 حامعت بجاًت

 

اإلاغاهلين الظًً العلباث الخعلُمُت التي جىاحه 

ٌعاهىن مً اطؼغاب الاهدباه مع ؤو بضون 

وكاغ خغوي ػائض واؾتراججُاث اإلاغافلت 

 اإلاضعؾُت

14:30 -14:40 

 ً خىوي مدمض ٍػ ص.ٍػ

 العابضًً

 ص.عؼي صالح وعُمت

 

 حامعت الاغىاغ 

 حامعت جمىغؿذ

عالكت فغغ الحغهت واليكاغ وحكدذ الاهدباه 

ببعع الاطؼغاباث الاهفعالُت 

ىهُت)الللم، الؿلىن الاوسحابيي(                    الؿل

 صعاؾت مُضاهُت في  مضًىت ألاغىاغ    

14:40 -14:50 

ضة  ص.لىدل فٍغ

 غ. حُجخ عماص

ؤؾخاطًً مىظفين 

 -بىػاعة التربُت الىػىُت 

ج ٍغ  والًت بغج بىعٍغ

مؿخىي مماعؾت ؤؾخاط الخلمُظ طو اطؼغاب 

 فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباه للخضزالث

ت الفاعلت  التربٍى

14:50 -15:00 

 ص.لحؿً العلىن 

 غ.ص.زظًغي عمــــغ

مؿخىي معغفت عُىت مً ؤؾاجظة الخعلُم  حامعت بؿىغة

باطؼغاب فغغ  الابخضائي بىالًت الجلفت

  ADHDالحغهت وحكدذ الاهدباه 

 -صعاؾت مُضاهُت-

15:00-15:10 

 غ.ص.خلُمي فغصوؽ

غ.ص.بً ؾلُمان هىع 

 الهضي

 2ت حامعت كؿىؼُى

 2حامعت الجؼائغ

فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباه وعالكتهما في 

 -خؿب آعاء اإلاعلمين-ظهىع صعىباث الخعلم 

15:10-15:20 

ان   غ. ص بىجغعت ٍع

 

صعاؾت حشخُصُت الطؼغاب فغغ الحغهت  حامعت ام البىاقي

 وحكدذ الاهدباه لضي الؼفل اإلاخمضعؽ .

15:20 -15:30 

 

لُا اإلاضعؾت الع ص.مسخاعي ؾعُضة

–لألؾاجظة باللبت 

 -الجؼائغ

اطؼغاب الاهدباه وعالكخه بالخدصُل 

اطُاحي  )صعاؾت مُضاهُت على عُىت مً  الٍغ

جالمُظ  طوي صعىباث الخعلم الؿىت الغابعت 

 ابخضائي ببلضًت مخلُلي(

15:30 -15:40 

 

 مىاككت عامت
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باه  مً ػغف الازصائُين و الاػباء)هفؿاهُين و الجلؿت الؿاصؾت: ؾبل الخىفل  بفغغ الحغهت و اليكاغ و حكدذ الاهد

 اعػفىهُين،....(

ش الجلؿت : يُدل( 12:30بعض الؼواٌ ) 13:30الخىكُذ : ابخضاءا مً     2022صٌؿمبر  13 جاٍع  بخىكُذ غٍغ

 عئِـ الجلؿت :   ص/  بىحمل ػاهغ                                     ملغع الجلؿت : ص/ زثير هغاو

 جلؿت :عابؽ ال

fij?hs=224-qfgn-https://meet.google.com/uaq 

 

 الخىكُذ عىىان اإلاضازلت حامعت الاهخماء اؾم و للب اإلاخضزل

 ص. ػاوي آماٌ

 ص.ؾعضون ؾمُت

فاعلُت بغهامج عالجي ؾلىوي في زفع  حامعت عين جمىقيذ

 وطعف الاهدباه  ائضاليكاغ الؼ 

لضي جالمُظ الؼىع ابخضائي )ما بين 

 ؾىىاث(10و0

13:30 -13:40 

دت   ص.صافي فٍغ

 

العالحاث الؿلىهُت الطؼغاب فغغ الحغهت  حامعت الاغىاغ

 وحكدذ الاهدباه لضي ألاػفاٌ

13:40 -13:50 

ص.بعُؽ عطىان بً 

 حضو

اء  غ.ص. خغمت ػهٍغ

اض ي اهمُت مماعؾت اليكاغ ا حامعت الاغىاغ لبضوي الٍغ

التروٍحي في الخللُل مً الؿماث الاهفعالُت 

 لضي ألاػفاٌ اإلاعاكين ؾمعُا

)صعاؾت مُضاهُت لألػفاٌ اإلاعاكين معُا 

 واإلاخمضعؾين في مضعؾت اإلاىفىفين باإلاؿُلت(

13:50 -14:00 

 ص.خضيي مدمض

م  غ.ص.عخمىوي مٍغ

الخىفل الىفس ي باطؼغاب فغغ الحغهت  حامعت وهغان

 -صعاؾت خالت-حكدذ الاهدباه. واليكاغ و 

14:00 -14:10 

 ا.ص.مدغػ عبلت

 غ.ص.الؼُـب خمُت

ؤلُت الخىفل بؼفل فغغ الحغهت وحكدذ  02حامعت وهغان 

 ؤلاهدباه مً مىظىع معغفي ؾلىوي

14:10 -14:20 

 ص.ملُىت بً بغصي

 ص. ؤؾُت بىعاؽ

ج ٍغ  حامعت بغج بىعٍغ

 حامعت ؾىُىضة

طوي فغغ  اؾالُب الخىفل الىفس ي باألػفاٌ

 الحغهت واليكاغ وحكدذ الاهدباه

14:20 -14:30 

 ص.ػاهغ بىحمل

 ص.قغفي بىبىغ

إطؼغاب فغغ الحغهت وحكدذ الاهدباه ؾبل  اإلاغهؼ الجامعي افلى

 الخىفل الؼبي والىفس ي

14:30 -14:40 

 ص.بً ًىؾف صخى           

 ص.مُمي عبض هللا          

اطُت حامعت مؿخغاهم التروٍدُت في الخللُل  صوع ألالعاب الٍغ

بدكدذ  مً ؤعغاض فغغ الحغهت اإلاصحىب

 الاهدباه والاهضفاعُت

14:40 -14:50 

https://meet.google.com/uaq-qfgn-fij?hs=224
https://meet.google.com/uaq-qfgn-fij?hs=224
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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  

ألاؾالُب الىكائُت و العالحُت مً اطغاب         حامعت الاغىاغ ص.عبض اإلاالً عابحي

 فغغ الحغهت و هلص الاهدباه 

14:50 -15:00 

 غ.ص.جمجُاث.هنزة

 غ.ص بىقت هىاٌ  

 2حامعت الجؼائغ 

 حامعت جيزي وػو

فعالُت بغوجىهٌى عالجي في زفع ؤعغاض 

طعف الاهدباه اإلاصحىب بفغغ اليكاغ لضي 

 جالمُظ اإلاغخلت الابخضائُت

15:00-15:10 

مان زٍغص  غ.ص.هٍغ

 غ.ص.عاهُا لىدل

اؾتراجُجُت الخعضًل الؿلىوي وصوعها في الحض  حامعت بؿىغة

 مً فغغ الحغهت واليكاغ وحكدذ الاهدباه  

15:10-15:20 

 غ.ص.هاحغ بىهبىؽ

 غ.ص.مالن خغاحي 

واكع الخىفل ألاعػىفىوي باطؼغاب فغغ  2حامعت كؿىؼُىت 

صعاؾت مُضاهُت بىالًت -الحغهت وحكدذ الاهدباه 

 -كؿىؼُىت

15:20 -15:30 

 غ.ص.العُضالي الُاؽ

ىت  غ.ص. باقىف صابٍغ

 2حامعت ؾؼُف 

غة  حامعت البٍى

اطؼغاب  ػغق الخىفل باألػفاٌ الظًً ٌعاهىن 

 عجؼ الاهدباه

15:30 -15:40 

ؤهم ؤلاؾتراجُجُاث و ألاؾالُب اإلاعخمضة في  حامعت وهغان غ.ص.كغوف ؾمُت   

الخىفل ألاعػفىوي بئطؼغاب فغغ الحغهت و 

  حكدذ ؤلاهدباه

15:40 -16:00 

 

 مىاككت عامت

 

 بخىكُذ الجؼائغ ؾا 16:30  : الجلؿت الخخامُت

cmn?hs=224-kimc-https://meet.google.com/fjs 

 

 عغض الخىصُاث و اإلالترخاث و ولمت زخامُت لغئِـ اإلالخلى الضولي و حكىغاث لجمُع اإلاخضزلين

 

https://meet.google.com/fjs-kimc-cmn?hs=224
https://meet.google.com/fjs-kimc-cmn?hs=224
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 2222دٌسمبر  41نشاط الٌوم الثانً : حضوري  

 رشة تكوٌنٌة لطلبة الماستر و اللٌسانس  تخصص علم النفس و علوم التربٌةو

 مقر المخبر 42:22- 42:22

 عنوان التدخل الجامعة المتدخل 

 -افتراطُت-العُاصة الدكاوعٍت  حامعت الىاصي ص. صالح زشخىف

الخيامل الحس ي الػفاٌ فغغ  جامعي افلى الاإلاغهؼ  ص.هماٌ بىعػق 

 هدباهالحغهت و حكدذ الا 

م مإمىن   الخىفل بإػفاٌ ػُف الخىخض جامعي افلىالاإلاغهؼ   ص.عبض الىٍغ

مً طوي فغغ الحغهت و حكدذ 

 وفم بغهامج جُدل الاهدباه

 ADHDاختتام النشاط و الملتقى الدولً 

 

   

  

 لالستفسار و التواصل

intercolloqueaflou@gmail.com 0662542319 

 لجنة التوصٌات و المقترحات

أحمد بلعيد.د -زعيلق محمد .د شتوح بختة.د -رقيق علي برة .د   


