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لذا نرجو من الباحثين و أهل االختصاص ان يرسلوا لنا 
  ملخصات حول الموضوع وفق الجدول الزمن 

  . 2012جوان  2و1الملتقى  

تقوم اللجنة العلمية  . 2011-03-01 ترسل الملخصات قبل تاريخ
بعدها ترسل  2012-03- 15قبل بدراسة الملخصات و الرد عليها 

  .2012-05-31المداخالت المقبولة كاملة قبل 

حتى يتم معالجتها في  wordترسل المداخلة في شكل ملف مرفق 
  .إطار طبع أوراق الملتقى
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بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ينظم قسم علم النفس بكلية العلوم 
 :االجتماعية لجامعة عبد الحميد بن باديس ملتقى وطني تحت شعار
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تبر الصحة النفسية للطفل مبدا من مباديء النمو العادي و الذي يؤهله تع
الى تكوين شخصية متزنة و فعالة في المستقبل و لكن هناك بعض 

  .االمراض التي تشكل حاجزا امام هذا التطور من بينها التوحد او االوتيزم 

ث العالج و يمن األمراض المعقدة من ح  L’Autismeيعتبر التوحد 
ل النفسي، حيث تتطلب جهدا كبيرا و حرصا قويا، و نظرا التكف

الستفحال الظاهرة المرضية من خالل العدد الهائل من الحاالت  تضعنا 
الوضعية  إمام العديد من االنشغاالت و االستفهامات التي تعاني منها 
الحالة في ذاتها و األسرة من جهة و المؤسسة التي تقوم بدور التكفل 

 فالتعريف االكلنيكي ينص على ان التوحد هو . بيالنفسي و الط
اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خلل في وظائف الدماغ يظهر 

من  األولىتطورية أو نمائية عند الطفل خالل السنوات الثالث كإعاقة 
للتصنيفات  DSM4المقياس العالميوفق يتم تشخيص التوحد . العمر

المرضية في مناطق  مجموعة من األعراضالباثولوجية حيث تظهر 
  التطور عند الطفل وهي

عجز في التحصيل ، ضعف نوعي في التفاعِل اإلجتماعيِ  -1
  .لسلوك واالهتماماتلنمطية ال ستعماالتاالاصل اللغوي ووالتو

  .قبل السنة الثالثة من عمر الطفل األعراضظهور   -2

  . عند الطفل األخرىاألمراض التطورية والنفسية  استثناءيتم  -3

فوعيا منا بدرجة المعاناة التي تعانيها الحالة المرضية و االسرة و 
التكفل النفسي و الطبي ، جاء هذا اهل االختصاص خاصة فيما يتعلق ب

الملتقى بمناسبة اليوم العالمي للطفولة و الذي يصادف األول من جوان 
من كل سنة  بغية دعوة المختصين األطباء العقليين  و أطباء األطفال و  
األخصائيين النفسانيين و مؤسسات التكفل و الجمعيات العمومية العاملة 

  :التاليةفي الميدان من اجل األهداف 

التعريف باالضطراب و خصائصه و مميزاته العضوية و  -1
 . النفسية و االجتماعية

البحث في هوية االضطراب و الكيفيات الممكنة لمعالجة  -2
مبكرا،  الن هذه الحالة تتطلب الكثير من الجهد سواء على المستوى 

 .الطبي أو النفسي أو األسري

 .كوينية في الميداننوجه االهتمام به من خالل إعداد برامج ت - 4
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