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 الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 
 

 

          

 كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

 علوم التربيةقسم           

 

 

 إعداد  :التابعة لكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية جامعة مولود معمري املعنونة ب PRFUة البحث تنظم فرق

 في الزائد والنشاط الانتباه تشتت ذوي  سنة 21 من ألاقل بالتالميذ للتكفل وألاولياء لألساتذة موجه إرشادي بروتوكول 

 I05L03UN150120210001 الرقم الوزاري تحت  حاالت 9 على ميدانية دراسة والبيت، املدرسة

 وبرئاسة البروفيسور حياة بوجملين  

 :بعنـــوان الافتراض ي الدولي املؤتمر
 

العالج الاضطرابات املصاحبة له، التشخيص، اضطراب تشتت الانتباه والنشاط الزائد   و

 .التربوي  والتكفل

 
 

 
   

 

 3202سبتمبر  28 -27يومي 



 

 

2 

 

 :مقدمة 

 تستمر  األطفال، وغالًبا ما  العديد منحالة تصيب ( ADHD)اضطراب تشتت االنتباه مع فرط النشاط 

مجموعة من المشكالت المستمرة مثل  اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط يتضمَّن. مرحلة البلوغ في

 .والسلوك االندفاعي ، وفرط النشاط،صعوبة الحفاظ على االنتباه

من تراجع الثقة بالنفس،  باضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط قد يعاني األطفال المصابون

 األعراض نقصت ....وصعوبات في التعلمالمضطربة، وضعف األداء في المدرسة  االجتماعية والعالقات

 . ضطراب تماًمااال أعراضال يتخطَّى بعض األشخاص  ذلك العمر ومعفي بعض األحيان مع تقد م 

يجهلون هذا االضطراب وال يفهمون سلوك الطفل بأنه  والمعلمونوآبائهم أولياء األمور الكثير من إن 

سلوك غير مقصود وال يعرفون كيف يتعاملون معه وكيف يساعدونه في التغلب على االضطراب والتحكم 

 .االنتباه والتركيز في سلوكياتهفي 

قد أثبتت األبحاث بأن العناية الطبية والنفسية لألطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائد و  

فرًقا وعالج تلك األعراض، كما أن التشخيص والعالج المبكرين يحدثان كبير في تخفيف  بقدرتساهم 

 .كبيًرا في النتائج

 :أهداف المؤتمر 

، خصائصه ، مكوناته طرق (ADHD) النشاط المصحوب بفرط االنتباه التعريف باضطراب تشتت

التكفل والعالج  الطبي والنفسي والغذائي والتكفل التربوي وتبادل التجارب الدولية في البرامج العالجية 

 . واإلرشادية
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 :محاور المؤتمر 

 ، أسبابهمكوناته، أنواعه (ADHD) النشاط فرط مع االنتباه التحديد العلمي الضطراب تشتت -2

 .(ADHD) النشاط فرط مع االنتباه وسمات الطفل المصاب باضطراب تشتت

 العالج الطبي، السلوكي، المعرفي، الغذائي والتكفل التربوي    باألطفال ذوي اضطراب تشتت -1

 .(ADHD) النشاط فرط مع االنتباه

 .(ADHD) النشاط فرط مع االنتباه االضطرابات المصاحبة الضطراب تشتت -3

 .التي أثبتت فعاليتها واإلرشاديةتبادل التجارب الوطنية  والدولية  في ما يخص البرامح العالجية  -4

 

 د أحمد بودا رئيس جامعة مولود معمري.أ :الرئيس الشرفي للمؤتمر

 د بوطابة فريد عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية.أ: المشرف العام للمؤتمر

 PRFUرئيسة فرقة البحث    بوجملين حياة د .أ :رئيسة المؤتمر

  عيسي عزيزة رئيسة قسم علوم التربية. د :المنسق العام للمؤتمر

  صحراوي نادية عضو فرقة البحث.د: رئيسة اللجنة العلمية

 د األحسن حمزة .أ :رئيس اللجنة التنظيمية

 :أعضاء اللجنة العلمية 

 الجامعة والبلد االسم واللقب  الجامعة والبلد االسم واللقب

             جامعة مولود معمري  د سيد نوال.أ

 تيزي وزو الجزائر

جمهورية  األزهرجامعة  د عرفة حسن.أ 

 مصر  العربية

جامعة مولود معمري                د العرفاوي ذهبية .أ

 تيزي وزو الجزائر

 الجامعة العالمية ماليزيا صفية الدعيس. د 
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جامعة مولود معمري              د موالك مصطفى.أ

 تيزي وزو الجزائر

تفيده سيد أحمد . د.أ 

 غانم

المركز القومي للبحوث 

التربوية والتنمية جمهورية 

 مصر  العربية

جامعة مولود معمري               د بوجملين حياة .أ

 تيزي وزو الجزائر

موسى نجيب . د 

 موسى

الجامعة األمريكية 

سوتا  المفتوحة بوالية مين

 االمريكية  

جامعة مولود معمري              بوبكري ليلى . د

 تيزي وزو الجزائر

الجامعة الشرقية سلطنة  أمجد عزات جمعة.د 

 عمان  

جامعة مولود معمري                  عيسي عزيزة. د

 تيزي وزو الجزائر

أحمد ضياء . د 

الدين حسين محمد 

 الحسن

 جامعة اليرموك األردن

جامعة مولود معمري                     سعدي فتيحة. د

 تيزي وزو الجزائر

 جامعة تونس  كوثر السويسي. د 

جامعة مولود معمري                هارون سوميشة. د

 تيزي وزو الجزائر

عطيات محمود . د 

 الشاوري 

جامعة جنوب الوادي قنا 

 جمهورية مصر  العربية 

جامعة مولود معمري                 بوعنيقة لخضر. د

 تيزي وزو الجزائر

 جامعة تونس  العروي أميرة . د 

جامعة مولود معمري               د عزيرو سعاد.أ

 تيزي وزو الجزائر

جامعة  أبو القاسم سعد  د سليماني جميلة .أ 

 2اهلل الجزائر
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د وندلوس نسيمة .أ

 نسيبة

رئيسة  المركز النفسي 

الجامعي جامعة مولود 

 معمري تيزي وزو             

جامعة  أبو القاسم سعد  فرشان لويزة د.أ 

 2اهلل الجزائر

د نايت عبد السالم .أ

 كريمة

جامعة مولود معمري               

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري               د بلخير عمر.أ 

 وزو الجزائر تيزي

جامعة مولود معمري               د فتال صليحة.أ

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري              د حسيان محمد.أ 

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري               د حداد نسيمة.أ

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري                أوشايت وليد.د 

 وزو الجزائر تيزي

جامعة مولود معمري                 زواني نزيهة .د

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري               مطرف وردة. د 

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري               بلخير رشيد. د

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري                بلهوشات كريم. د 

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري                سليماني مليكة . د

 تيزي وزو الجزائر

لعمارة محمد . د 

 سماعيل 

جامعة مولود معمري              

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري                لعلم الوناس . د

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري              كرجى مريم. د 

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري                   بلحاج فروجة. د

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري               نعاق هجيرة.د 

 تيزي وزو الجزائر
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جامعة مولود معمري               لعقاب مليكة .د

 تيزي وزو الجزائر

كبير  أشروف. د 

 سليمة

جامعة أكلي محند  

 أولحاج البويرة

جامعة مولود معمري               بودينار ليندة . د

 تيزي وزو الجزائر

المركز الجامعي مرسلي  الدي بديعة .د 

 عبد اهلل تيبازة

جامعة آكلي أولحاج  لاير فايزة .د

 البويرة 

 جامعة غرداية  ابراهيم تامتلت .د 

 

 :التنظيميةاللجنة أعضاء  

جامعة مولود معمري  تيزي  شريك ويزة.د

 وزو الجزائر

الطالبة  في  

 الدكتوراه قاوي ربيعة

جامعة مولود معمري    

 تيزي وزو الجزائر

جامعة مولود معمري  تيزي  باحمد جويدة. د

 وزو الجزائر

الطالبة  في  

الدكتوراه عبد 

 الرحماني ثمزغة

جامعة مولود معمري  

 وزو الجزائر تيزي

الطالبة  في الدكتوراه 

 عسلي مليكة 

جامعة مولود معمري  تيزي 

 وزو الجزائر

الطالبة  في  

 الدكتوراه مهول فايزة 

جامعة أبو القاسم سعد 

 2اهلل الجزائر

 

 :شروط المشاركة 

 .ن في الطب وعلوم التربية وعلم النفس واالرطفونياالمشاركون هم األساتذة والباحثو  -

 .البحث في أحد محاور المؤتمر أن يكون -

 العربية، االنجليزية والفرنسية : لغة المؤتمر -
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الصفحة األولى من البحث تكون مخصصة لعنوان البحث، أسماء الباحثين، جامعة االنتماء  -

 .وملخص البحث

 .مختصرةيرسل الباحث سيرة ذاتية  -

 :تواريخ مهمة 

 .2222جوان  51يرسل البحث كامال قبل تاريخ  -

 .2222جوان  22الموافقة على البحث يوم  إرساليتم  -

 :إميل المؤتمر 

hayat.boudjemline@ummto.dz  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hayat.boudjemline@ummto.dz
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The research team PRFU affiliate at Faculty of Humanities and Social 

Sciences, under the ministerial number I05L03UN150120210001, 

Titled: Preparing a guiding protocol directed to teachers and parents to take 

care of students under 12 years old with attention deficit disorder and 

hyperactivity at school and at home. A field study on 9 cases. 

 

Organizes: The virtual international congress entitled: 

 

Attention deficit hyperactivity disorder and related disorders, diagnosis, 

treatment and educational support. 

 

 

  
 

On september  27-28, 2023 
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 Introduction: 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a condition that affects 

many children and often continues into adulthood. ADHD includes a cluster of 

hyperactivity, and persistent problems such as difficulty sustaining attention, 

impulsive behavior 

Children with ADHD may have low self-esteem, disturbed social relations, 

poor academic outcomes and learning difficulties... Sometimes the symptoms 

get better with age and yet some people don't completely overcome it. 

Many parents and teachers are unaware of this disorder, do not understand the 

child's behavior as involuntary behavior and do not know how to deal with it and 

how to help him overcome the disorder, control his behavior and focus his 

attention. 

 

Research has shown that medical and psychological care for children with 

attention deficit hyperactivity disorder contributes significantly to alleviating 

and treating these symptoms, early diagnosis and treatment give good results. 

 

 Congress Objectives: 

Define activity-related attention deficit disorder (ADHD), its characteristics, 

components, medical, psychological, nutritional and educational methods, 

international therapeutic experiences and counseling programs. 

 

 Congress axes: 

1- Scientific definition of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 

its types, components and characteristics of a child with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD). 
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2- Medical, behavioral, cognitive, nutritional and educational support of 

children with attention deficit hyperactivity (ADHD). 

3- Disorders associated with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 

4- Exchanging national and international experiences with regard to 

therapeutic and extension programs that have proven effective 

 

 Conditions for participation in the Congress: 

 The participants are professors and researchers in medicine, education 

sciences, psychology and speech language pathology. 

 The research must relate to one of the themes of the Congress. 

 Congress language: Arabic, English and French. 

 The first page of the recherche devoted To the title of the recherche, 

the names of the researchers, the university affiliation and the 

summary of the recherche. 

 The researcher sends a short CV. 

 

 Important dates: 

- The full research shall be sent before the date of June 15, 2023. 

- The approval of the research will be sent on June 30, 2023. 

 Congress  mail: 

hayat.boudjemline@ummto.dz 

 


