
 

 

ية لجما ية الديمقراطيةهور  الشعبية الجزائر
 جامعة يحي فارس المدية

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  قسم العلوم االجتماعية

 

جمعية عماد للتكفل  ابلتنس يق مع:

 الدماغيبمرضى الشلل 
 مديرية النشاط الاجامتعي لوالية املدية

 
 

 امللتقى الوطين الأول حول:ينظامن: 
 أطفال الشلل الدماغي ما بعد المراكز المختصة

 -مستقبل ينتظرهم أي- 
  الاجامتعيبني ادلمج املهين وحنو تكوين اسرتاتيجية تأأهيلية 

 قاعة احملارضات بن شنب ب 0808افريل  80و 80 يويم:

 

 :ا شاكلية امللتقى
صابة ادلماغ يفالشلل ادلماغي لكمة عامة تطلق للتعريف   عن املشالك اليت حتصل نتيجة ا 

مرحةل منوه داخل الرمح وبعد الوالدة. فلكمة الشلل تعين ضعف يف العضالت أأو ضعف يف التحمك 

احلريك. وادلماغي بأأن الأس باب نتيجة عطل يف اخلالاي العصبية ادلماغية. ولكن ضعف العضالت 

ا ىل مشالك أأخرى مثل تأأثر احلواس امخلس ، فا صابة ادلماغ تؤدي املشلكة الوحيدة ليس هو

لف  من الاعاقات، ملا خي أأصعب أأعقداجلزائر من  ويعد يفوالاجامتعية،  والقدرات اللغوية والفكرية

لنقصان بني وختتلف النس بة ابلزايدة أأو ا، بصفة عامة وأأرست  وعىل اجملمتعااثر سلبية عىل الطفل 

انتشار ويقدر وجود اختالف يف  .احتساب احلاالت البس يطةهذه ادلول نظرا الختالف املعايري يف 

صابة بنس بة املرض بني اذلكور واال انث تقدر احلاالت س نواي عىل مس توى  3 :3.11، فاذلكور أأكرث ا 

، أأما يف اجلزائر فقد بلغ عدد املصابني مولود 3888للك  0.1ا ىل  3.1العامل بنس بة ترتاوح ما بني 

 0832يف س نة حاةل  1888ابلشلل ادلماغي 

 رئيس جامعة حيي فارس للملتقى: أأ د محيدي يوسف العامالرئيس 

نسانية  ةموىس هيصام معيد لكيأأ د  املرشف العام للملتقى:  امتعيةالاجوالعلوم اال 

 رئيس قسم العلوم الاجامتعية  الأخرضاملنسق العام للملتقى: د ش توي محمد 

 رئيس اللجنة العلمية مللتقى: د أ تيش عادل

 بن خاوة رئيس امللتقى الوطين: د راحب شليحي / أأ محيدة 

 للملتقى: د شهري توفيق  رئيس اللجنة التنظميية

 
 

 



 

 

شلكة الشلل املبارشة ب  العالقةذات  املواضيع و القضاايملناقشة  امللتقى الوطين هذا يسعى

كام ويتناول أأمه النقاط  ،الأطفال اذلين أأمكلوا تلقهيم للتدريب و التأأهيل يف املراكز اخملتصةادلماغي دلى 

ة املرحةل اليت ابلرتكزي عىل دراسذكل و ، والاجامتعي، واملهين التعلميي دلمجاب العالقةذات  اجلدلياتو 

لتكفل اوذكل من حيث دراسة واقع  ،يكون فهيا املصاب ابلشلل ادلماغي خارج املراكز املتخصصة

 اتو كذا دراسة أأمه أأساليب تقدمي الرعاية و اخلدمبأأنواع  الطيب، النفيس، الرتبوي، الاجامتعي، 

ابعتبار ان القانون اجلزائري يفرض عىل الطفل من ذوي و دامئا خارج اطار هذه املراكز ،  وتطويرها

وانطالقا من هذا س نة،  30اخلروج من املراكز عند بلوغ  سن  -الشلل ادلماغي – احلاجة اخلاصة

لشعور ابلقلق و و تسبب يف ااملشلك العويص اذلي أأثر كثريا عىل اجلانب النفيس و املعنوي للأرس 

زاء خروج أأبناهئم من  املراكز دون نتيجة من هجة واملصري اجملهول اذلي ينتظرمه دون تقدمي التوتر ا 

غياب مراكز العالج الطبيعي ملرىض الشلل ادلماغي يؤرق ابال ضافة اىل  ،من هجة اخرى اخلدمات

كثريا و هذا ما ااثر الكثري من التساؤالت، ما مصري هذه الفئة خارج املراكز؟ مانوع اخلدمات  الأولياء

ها؟ ما دور الاولياء يف معلية التكفل؟ ما دور اب ي مؤسسات اجملمتع حنو هذه الفئة الواجب تقدي 

)دور الش باب، املستشفيات، مراكز الرايضة، مراكز التكوين املهين والمتهني(، أأي أأنواع ادلمج تتوافق 

امليدانية أأحباث دراسات و  ملتقى وورشات  منكام س تتناول اجللسات العلمية لل وخصوصية هذه الفئة؟ 

 خبدمات الرتبية اخلاصة، اخلدمات الطبية والنفس ية، والاجامتعية اىل حتقيق مهنا والنظرية املتعلقة

أأهداف هذا امللتقى من حماوةل كشف الغموض عن هذه الفئة و ما تعاني  يف مصت لهذا اجملمتع، كام 

خروهجم من املراكز  بعد تسعى لتحقيق هدف الكشف عن طريقة او هنج يسامه يف التكفل هبذه الفئة

املتخصص، ابال ضافة اىل حماوةل وضع اخلطوط العريضة لتكوين اسرتاتيجية علمية ختضع لقواعد متعددة 

  التخصصات حتدد رشوط و قواعد و مضامني معةل ادلمج بأأنواع  للمصابني ابلشلل ادلماغي البالغني.

 :أأهداف امللتقى

  ل حول موضوع الشلوالتطبيقية النظرية  الااكدييةعرض أأحدث ادلراسات والبحوث

 ادلماغي للبالغني 

  حول املوضوع ا حصاءات، أأساليب تكفل...التعرف عىل أأحدث املس تجدات 

  املراكز املتخصصة  ما بعدالتكفل هبذه الفئة يف مرحةل التعرف عىل واقع 

 اجملالالتجارب امليدانية  أأحدثعىل  ، والاطالعتبادل اخلربات 

  جمال ادلمج املهين والاجامتعي لأفراد هذه العينة عرض التَّجارب النَّاحجة يف 

  هذا امللتقى تبادل اخلربات البحثية والعلمية يف جلسات ونقاشات 

 :حماور امللتقى
 :يةلمحاور التال ل اىل التطرق وورشات  العملية يف جلسات  الرئيس ية امللتقى يسعى

 طار نظري حن ابلشلل  تقدمي اخلدمات للشاب املصابجوانب الرعاية و  يتعلق بلكو تأأسيس ا 

دخالت )املقارابت املفاهميية، الكشف، التشخيص، الت بعد مرحةل التكفل داخل املراكز اخملتصة ادلماغي

 (برامج التأأهيل املهين وادلمج الاجامتعيالعالجية، 

 (والاجامتعية والارطفونية، الرتبوية)الطبية والنفس ية و  البحثية يف اجملاالت التناوالت 

 مراكز لرشد )التكفل هبذه الفئة يف سن البلوغ و عرض التجارب الوطنية املرتبطة بربامج ا

 (مجلعيات املتخصصةالنفس ية البيداغوجية، ا

 جدلية تفعيلها لترشيعات القانونية لهذه الفئة و ا ا شاكلية 

 الاجامتعي(املهين و ،ادلراسات امليدانية املرتبطة بربامج ادلمج )املدريس 

 املس هتدفة(الفئات ) حلضوروااملدعوون للمشاركة 

 اصة، الارطفونيا، اخل عمل النفس، علوم الرتبية، الرتبية)املتخصصني  التدريس هيئة أأعضاء

 عمل الاجامتع...(



 

 

 لنفسانيني الأطباء، ا) اخملتصني املامرسني العاملني مع هذه الفئات يف املراكز اخملتصة

تصني، املساعدين اخمل  املربنيالتخاطب، الرتبويني، ، اخملتصني يف تصحيح النطق و العياديني

  (الاجامتعيني

 العليا  راساتادل وطالبات طالب -الشلل ادلماغي احلريك–هبذه اال عاقة  واملهمتني الباحثني

 )طلبة ادلكتوراه(

 ئةاذلين دلهيم اهامتمات حبثية حنو هذه الف  ا طارات ومتخصيص مديرية الش باب والرايضة 

  أأولياء الأطفال املصابون ابلشلل ادلماغي أأرس و 

 املؤمتر يف املشاركة رشوط
 الاعتبار نيبع الاخذ مع ،(ابلفرنس ية أأو ابلعربية) امللتقى حماور بأأحد متصالا  البحث يكون أأن

 :التالية الرشوط

 .أ خر ملتقى ا ىل ب  التقدم مت أأو نرشه س بقي  مل اصيال البحث يكون ان -

 .لعلميةا البحوث كتابة يف علهيا املتعارف العلمية للقواعد مس توفياا  البحث يكون ان -

  » وخبـط.31حبجـم » traditionala rabic » خبـط العربيـة ابللغـة الـنص كتابـة -

Roman.N.T  «ابلالتينيــة، 30 حبجــم 

 Word 1997-2003 بصيغة امللف . ويرسل30 حبجم الأرقام وتكتب -

 مفتاحية لكامت 1 مع او الفرنس ية، اال جنلزيية ابللغة اخر وملخص النص بلغة يكون امللخص -

 .لكمة 200امللخص يتجاوز ال انو . الأقل عىل

 صفحة  31وأأقلها  صفحة 08 الاكمةل املداخةل يف الصفحات عدد يتجاوز أأال -

  ملراسالت:ا

لي  رضوري ارسال املداخالت عرب الربيد اال لكرتوين   يف الأسفل املشار ا 

    colloqueimc26@gmail.com:  ايايل

 0669320408 /0661489805 /0771841648   لالس تفسار يرىج االتصال ابلأرقام:

 مواعيد هممة:
  0808مارس  08 امجلعة: أ خر اجل الس تقبال املداخالت اكمةل يوم

 0808مارس  10 امخليس ابتدءا من  الرد عىل املداخالت املقبوةل يوم:

 0808افريل  80السبت يوم: من  ابتداء برانمج امللتقىو  ارسال ادلعوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشاركة ا س امترة

 :الامس واللقب -

 :/ الرتبةالوظيفة -

 :التخصص -

 : جامعة الانامتء -

 :الهاتفرمق  -

 :الربيد الالكرتوين -

 :حمور املداخةل -

  :عنوان املداخةل -

منھج  ،راسةادل أأهداف ،مقدمة :ابللغتني امللخصمنوذج  -

 نتاجئ ادلراسة ادلراسة، وعينة وأأدوات 

 .لثالثة عىل الاقاملفتاحية: اللكامت  -

 صفحة  08اىل  31من : املداخةل اكمةل -

 
 


