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 مجعَة انس اخلري مولًة أ درار
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 أ ايت بُنات

 امنش َد اموطين

 لكمة امس َد مدٍر جامعة أ محد دراًة

 لكمة امس َد معَد لكَة احلقوق وامعلوم امس َاس َة

 لكمة امس َد مدٍر خمرب امقانون واجملمتع

 لكمة امس َد رئُس انلجنة امعلمَة

 لكمة امس َد رئُس اجمللس امشعيب اموليئ

(الإعالن امرمسي عىل افتتاح املؤمتر)لكمة امس َد اموايل   

(واقع، وقاًة وعالج: ذوي الاحتَاجات اخلاصة)دمَل مسَحة بعنوان . د: املداخةل الافتتاحِة  
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   قاة اللمقارات اللكرر 11:00 - 9:30: الجلسة األولى
 د ملليل الصقلح.ا: رئيس الجلسة األولى

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
لسعد نجقح د .ا  1

أكو الديقر 
الوعي الفونولوجي وسرعة 
النفاذ إلى المعجم المغوي 

وعالقتيما بالذاكرة العاممة لدى 
عينة من األطفال المتنمرين 

 اًا المعسرين قرائي
 

- جامعة السويس
 لصر

أملد لصطفى . د  2
 دمحم أملد القوصي

مطاوعة العالج النفسي بالفن 
في التعامل مع ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 

جقلعة الللك اكد 
العزيز 
 لسعودية

أملد اكد . د  3
اللريم اللكيسي 

تفعيل الشراكة بين مؤسسات 
التعميم واألسر لمنُّيوض 
بمستوى ذوي اإلعاقة 

 -من منظور تربوي قرآني - 
 

جامعة الشارقة 
اإللقرات العربية 
 اللتمدة

 اكد كوشكيوه. د  4
 المليم 

 االحتياجات ذوي  تشغيل
 الضمانات - الخاصة
العممي  والواقع القانونية

 جقلعة جيجل

د لهداوي اكد . أ  5
 الققدر

نيج األمم المتحدة لحماية 
حقوق األشخاص ذوي 

 مقاربة نقدية : اإلعاقة

 جقلعة ادرار

د اللصري .ا  6
 لكروك

 الحكمة من اإلعاقة
 

 جقلعة ادرار

دلوش مكيلة . د  7
اكد الرميم . د

 صبقح

واقع الحماية الجنائية لذوي 
دراسة )االحتياجات الخاصة 

 (مقارنة

جقلعة كجقية  
 جقلعة ور لة

كلغيت اكد . د  8
اللجيد 

المجتمع المدني ودوره في 
التمكين االجتماعي لذوي 

 االحتياجات الخاصة

 جقلعة تللسقن

 لنق شة  
 

 

 

 

 

 

 

   قاة اللمقارات اللكرر 12:30 - 11:00: الجلسة الثقنية
 د الملدي أملد.رئيس الجلسة ا

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
أملد زين  .د  9

العقكدين أملد 
إكراهيم 
 

زواج األقارب وعالقتو بانتشار 
اإلعاقات بين األبناء في 

المجتمع المصري 
دراسة ميدانية عمى عينة من 
 أسر المعاقين بمحافظة أسيوط

 
جقلعة أسيوط 
 لصر

 ذوي  لتمكين التشريعية الجيودصغير  كن لراد .د  10
 الخاصة االحتياجات

نموذجا  اإلماراتية التجربة

جامعة الشارقة 
اإللقرات العربية 
 اللتمدة

د كركو لزوز .ا  11
 زغيش وردة. د

تمثالت أولياء ذوي االحتياجات 
الخاصة آلليات التكفل ألطفاليم 
من قبل طاقم جمعية الطفولة 

دراسة )السعيدة لوالية باتنة 
 (تقييمية
 

 1جقلعة بقتنة 
 1 جقلعة بقتنة

 كن اكد الفتقح. د  12
 دمحم

 بكراوي كلتوم. أ

The problem of lead 
Availability in 

construction materials 
and their effects on 
having children with 

special needs  

 جقلعة ادرار
 جقلعة ادرار

أملد كن . د  13
 كلققسم 

اآلليات الدولية لتعزيز حماية 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  سطيفالعةج

رعايــــــــة ذوي االحتياجــــــات   د راكـح دفـرور .أ  14
الخاصــــة 

 في المنظور اإلسالمي

جقلعة ادرار 

زينب الر  .د  15
دمحم املد المقج 

 

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية 
الميارات االجتماعية لدى عينة 
من األطفال المعاقين ذىنيا 

دراسة تطبيقية بمركز نور )
 (المعارف لمتربية الخاصة

جامعة البحر 
كمية  -األحمر

التربية 
 السودان
 

 لنق شة  
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  قاة اللمقارات اللكرر  - 15:30 - 14:30: الجلسة الثقلثة
 دمحماتني شهرزاد. د: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
واقع إدماج ذوي االحتياجات  د جبقلي نور الدين.ا  16

 الخاصة في المجتمع
 1جقلعة بقتنة 

د جلول كن يطو. د  17
 سولية كومفص. د

- واقع التربية الخاصة في الجزائر
 -المكفوفين نموذجا

   األغواط جقلعة
اللركز الجقلعي 
 كتلنراست

كوتعني فريدة  . د  18
 نفيدسة فقطلة. د

واقع البرامج العالجية 
 لذوي االحتياجات اإلرشادية

الخاصة 
 

اللركز الجقلعي 
  تلنراست

اللركز الجقلعي 
 تلنراست

روشيش يلينة  د   19
سعيدة رلدا لستشفى  

A propos des pathologies 
génétiques rares et de 
leur prise en charge 

médico-psychologique 
en Algérie. L’exemple du 
syndrome de Cornelia de 

Lange : 
Etude d’un cas. 

  2جقلعة الجزائر 
مقسي لسعود 

 ذوي  مراكز تطبيق مدى سليلقن مني. د  20
 لمبرامج الخاصة االحتياجات
من وجية نظر  العالجية

 المؤطرين
 مؤطري  عمى ميدانية دراسة

المركز النفسي البيداغوجي 
 بتمنراست لألطفال المعوقين ذىنيا

اللركز الجقلعي 
 تلنراست

واقع التكفل المبكر لمطفل األصم   كيزات الرية  .د  21
من خالل تطبيق تدريبات عالجية 

في الوسط العيادي الجزائري 

   2   جقلعة الجزائر

املد لعريكي  . د  22
 لهدي اكد المليد. م

واقع البرامج المطبقة في  تعميم 
فئة ذوي االحتياجات الخاصة 

دراسة ميدانية لمؤسسة النفسي "
. البيداغوجي لوالية ادرار

جقلعة ادرار 
 جقلعة ادرار

 لنق شة  
 

  اللركز السلعي البصري 1الققاة  - 15:30 - 14:30: الجلسة الرابعة
 د غيتقوي اكد الققدر .ا: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
الحماية القانونية لمحقوق االقتصادية  دمحم الي. د  23

واالجتماعية والثقافية لذوي 
 االحتياجات الخاصة في الجزائر

 جقلعة ادرار

د اكد السالم نور   24
 الدين 

جقلعة اين  حق المعوق في الرعاية المينية
 تلوشنت

 الر كـن.د  25
اـيـشــوش   

                   تيلسعود فش.د

حقوق الطفل ذو االحتياجات 
الخاصة بين المنظور الشرعي 

 والقانوني

جقلعة األغواط 
   1 جقلعة الجزائر 

 
 

 في الخاصة االحتياجات ذوي  حق لوكة اكد اللريم. د
 المقتضيات بين :الصحية الرعاية

 المتأزم والواقع القانونية

 جيجل جقلعة

 كن الشريف .د  26
سليلقن 

 الصقدق اكد .د
الققدر 

االحتياجات الصحية لألشخاص في 
وضع صعب 

 المتعمق 18/11: في ظل القانون 
بالصحة 

جقلعة انقبة  
 جقلعة ادرار

كركقوي اكد . د  27
 الرملقن

القواعد المتعمقة بحماية الطفل المعاق 
 اجتماعياًا وجزائياًا 

 اين العةج
 تلوشنت

 د لخار لعقشو  28
 د كوربقبة صورية

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في 
 التشريع الجزائري والمواثيق الدولية

 جقلعة بشقر
 جقلعة بشقر

 لنق شة  
 

 1الققاة -  للمح  قاة اللمقارات اللكرر 15:30 - 14:30: الجلسة العللية الخقلسة
 جودي ملزة: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
سلقء  أد بقشيخ   29

  ط د سليلي نعيلة
مقاربة مفاىيمية حول كافة 
الجوانب المحيطة بذوي 

 االحتياجات الخاصة

جقلعة ادرار  
الوادي العة ج

د لريم كن كوزيد    30
 د بعيسى الزهراء   

 

المرافقة األرطوفونية ألسر 
األطفال ذوي اضطراب طيف 

 التوحد

 02جقلعة الجزائر 
 2 جقلعة سطيف 

نورية  لعريكي .  د  31
  تنسقوت صقفية. د

التدخل المبكر وأثره عمى تحسين 
اإلتصال المغوي لدى األطفال 

 المصابين بالتوحد
دراسة مقارنة 

 2جقلعة الجزائر
                                 2 جقلعة الجزائر 

كن سقلم خديجة . د  32  
 كريلة جوال. أ

األعراض المبكرة الضطراب 
التوحد لدى األطفال من وجية 

 نظر األميات

جقلعة ادرار 
  جقلعة الجزائر

 كـــــورزق  كلـــقل . د  33
كن خقلد اكد . د

  اللريم

دور الغرفة الحسية في تنمية 
الحواس والميارات التواصمية لدى 

 الطفل التوحدي

االغواط   العةج
   جقلعة ادرار

د كوشعور زهرة نوال       34
د كن سعدون فتيمة 

المعايير المتبعة في التشخيص  
والتكفل بأطفال ذوي اضطراب 

والية تممسان نموذجا   -التوحد

  جقلعة ادرار
                                                جقلعة تللسقن 

للثل ان لديرية   35
 النشقط االجتلقاي

عرض حصيمة النشاطات لمديرية 
 النشاط االجتماعي بادرار

لديرية النشقط 
 االجتلقاي بقدرار

 لنق شة  
 

 2الققاة - للمح  قاة اللمقارات اللكرر  - 15:30 - 14:30: الجلسة السقدسة
 كوفقرس اكد الرملقن. د: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
المدخل المفاىيمي  والتاريخي  ام الغيت اقئشة. ا  36

 لذوي االحتياجات الخاصة
 جقلعة ادرار

د صفية كوفقسة   37
 كوخراز اسية . د

التأىيل الحركي بالتخفيف من حدة 
كنموذج )التقمصات العضمية 

لدى ذوي اإلعاقة  (عالجي
 (IMC) الحركية العصبية

جقلعة سطيف 
  الكليدةالعة ج

تنمية الميارات االجتماعية  صقدق اثلقن . د  38
 وتأىيميا لدى المعاقين عقمي

 رجقلعة ادرا

جقلعة ادرار إدراك الوالدين ألساليب مواجية    بكراوي اكد العقليد  39

 اجللسات املسائَة 
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التحديات االجتماعية والبيئية  
المحيطة بأبنائيم ذوي االحتياجات 

الخاصة 
- دراسة ميدانية بمدينة ادرار

 -الجزائر
 ذوي  لتأىيل الميني التكوين أسس تواتي اكد الفتقح . د  40

 الخاصة االحتياجات
 

 جقلعة أدرار                                                                    

 اسبقاي ادمحم. د  41
 ادائكة سقلية. د

االستخدام األمثل لوسائل 
التكنولوجيا الحديثة في البرامج 
العالجية لذوي االحتياجات 

 الخاصة 

 جقلعة ادرار
 جقلعة وادي سوف

 لنق شة  
 

  اللركز السلعي البصري 1الققاة - 16:30 - 15:30: الجلسة العللية السقبعة
 د بملقوي الشريف. ا: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
د كن اكد الفتقح . ا  42

 دملقن
فعالية مساىمة ذوي االحتياجات 

 الخاصة في االقتصاد الوطني
 جقلعة ادرار

 في الخاصة االحتياجات ذوي  حقوق  دربقل دمحم. د  43
 الدولية والمواثيق الجزائري  التشريع

اللركز الجقلعي 
 النعقلة

زين العقكدين . د  44
 الي

 العقكد هواري . أ

قراءة في واقع حق التكفل املؤسساتي 

ألفراد ذوي الحاجات ل  والاجتماعيواملنهي

  في الجزائرالخاصة

 جقلعة ادرار 
 جقلعة ادرار

 ملودي دمحم. د  45
 د لعزوز ربيع. ط

 ذوي  حقوق  حماية ضمانات
 االتفاقية في الخاصة االحتياجات

 ذوي  األشخاص لحقوق  الدولية
 الجزائري  والقانون  2006 اإلعاقة

 األشخاص بحماية المتعمق 02-09
 وترقيتيم المعوقين

 الجقلعي اللركز
  تندوف
 الجقلعي اللركز

 تندوف

 ا صقصي اكد د. أ  46
القـقدر 

 د بالوي اكد. ط
 الققدر

الضمانات القانونية الممنوحة لممعاق 
  االجتماعياإلدماجلتجسيد حق 

جقلعة ادرار   
                      جقلعة ادرار

 دمحم سيملو كن. د  47
اللهدي 
 مفصة ط د جعفري 

 لذوي االحتياجات القانونية الحماية
 الخاصة

 

جقلعة ادرار   
                      جقلعة ادرار

دمحم الصقلح كن د   48
اولر 

ط د اكد اللقلك 
ر قني 

دور األوقاف في الرعاية الصحية 
لممصابين بالتوحد من خالل المراكز 

مركز الكويت لمتوحد ) اإلستشفائية
 .(أنموذجاًا 

جقلعة ادرار 
 

 لنق شة  
 

   قاة اللمقارات اللكرر 16:30 - 15:30: الجلسة الثقلنة
 د يوسفقت الي هقشم.ا: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
 د لوالي دمحم.ا  49

  ط د سلقايل نوارة 
 الخاصة االحتياجات ذوي  خدمات

. الجزائرية الوطنية المكتبة في
 جقلعة ادرار
 2جقلعة الجزائر 

دور التشخيص في عالج ذوي  مطراف نورالدين . أ   50
االحتياجات الخاصة لتحقيق الصحة 

النفسية 

جقلعة وهران 

لنية غريب   د.أ  51
 للين هلقش   . د

مدى كفاية السياسة االجتماعية في 
 التكفل بذوي االحتياجات الخاصة

جقلعة الطقرف 
  جقلعة الطقرف                                         

غزالي دمحم  د   52
 د ة صقكر اللية

الدعم التربوي بوسائط الميديا 
الجديدة لألطفال ذوي االحتياجات 

دراسة تحميل محتوى - الخاصة
عمى " نحن المعوقين" لحصة 

 .youtubeاليوتيوب 

جقلعة سطيف 
  جقلعة سطيف

 نسبة ارتفاع في المساعدة لعوامل لولودي ادمحم. د  53
 في الخاصة االحتياجات ذوي 

 الجزائري 

 جقلعة ادرار

الراني زهير . د  54
خلفي اكد . د

المليم 
 

 االحتياجاتمشكمة دمج ذوي 
بين : االبتدائيةالخاصة في المدرسة 

 .الجزئي ليم ضرورة الدمج الكمي أو

  جقلعة أم لكوا ي
اللركز الجقلعي 

 بقتنة

مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة  شيلي ادمحم. د  55
من زاوية اجتماعية 

 .وفلسفية.تربوية.
 جقلعة ادرار

 لنق شة  
 

  1الققاة - للمح  قاة اللمقارات اللكرر  - 16:30 - 15:30: الجلسة التقسعة
 لولودي ادمحم . د: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
 فقطلة شمقن. ا  56

الزهراء 
اقئشة كن د . ط

طقلب 

واقع التكفل النفسي والطبي 
دراسة , باألطفال المعاقين سمعياًا 

ميدانية بمدرسة األطفال المعوقين  
 سمعياًا بالوالية المنتدبة عين صالح

 جقلعة ادرار
 جقلعة ادرار

د دمحماتني شهرزاد   57
 د شقفعي القل

 مساىمة حقل الخدمة آليات
االجتماعية والصحية في تأىيل 

االحتياجات الخاصة لتحقيق الدمج 
المجتمعي 

جقلعة ادرار 
  جقلعة ادرار

 جودي ملزة. د  58
 ازاوي ملزة. د

اإلدماج االجتماعي لفئة ذوي 
األدوار، أىم )االحتياجات الخاصة 
(البرامج  

جقلعة أدرار 
  جقلعة أدرار

الوقاية و مواجية اإلعاقة الخاصة  د دملقني لقلة  59
 بذوي االحتياجات الخاصة

 جقلعة ادرار

تعميمية المغة العربية لذوي  د لميقني فقيزة  60
االحتياجات الخاصة 

جقلعة ادرار 

  دوري ادمحم. د  61
  دوري المقج. د

رىانات تجاوز اإلعاقة لدى 
الطالب الجامعيين المكفوفين بين 

آليات تفعيل الدمج التعميمي 
 والدافعية لالنجاز

 جقلعة ادرار
 جقلعة ور لة

د النصقري اكد   62
الققدر 

د كلوااح اكد 
الوهقب 

الوعي بذوي االحتياجات 
بين إشكالية اإلدماج ... الخاص

االجتماعي ومعيقات الدمج 
المدرسي 

جقلعة ادرار  
 الجلفة العةج

 لنق شة  
 

 2الققاة - للمح  قاة اللمقارات اللكرر  - 16:30 - 15:30: الجلسة العقشرة
 بقشيخ اسلقء : رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
كوزيد الي . د  63

 الي الطقلب لبقرك
التاريخي لمفيوم ذوي  التَّطور

 .االحتياجات الخاصة
جقلعة ادرار 
 جقلعة ادرار
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  بكيري نجيبة.د  64
 كوزويقة اكد اللريم .أ

 الحواس إستراتيجيةأثر 
المتعددة في تحسين المستوى 
الكتابة حسب األنظمة التمثيمية 
لدى تالميذ السنة الخامسة من 
التعميم االبتدائي المعسورين 

كتابيا 

جيجل جقلعة 
 2سطيف جقلعة 

راق نعيجة . د  65
 صلبة زهرةد . ط

ذوي االحتياجات الخاصة 
التأخر الدراسي " والمجتمع 

 والتعميم المكيف نموذجا

جقلعة ادرار 
 جقلعة ادرار

المشكالت والمعوقات التي   اكيد زرزورة.د  66
-تواجو األطفال الموىوبين 

- دراسة حالة

جقلعة ادرار 

كن مليلم أسلقء د   67
 ط د كرمقل فطيلة زهرة

واقع وسائل وأدوات التشخيص 
الحديثة ألطفال ذوي طيف 
التوحد في الجزائر،المعوقات 

دراسة ميدانية  "والحمول 
ببعض المراكز النفسية 

البيداغوجية بمدينة سيدي 
" بمعباس نموذجا

جقلعة سيدي 
كلعبقس 

 جقلعة  سنطينة

أغيقت سقللة . د  68
 ملري صقرة. د

استراتيجيات تدريس ذوي 
 البصرية اإلعاقة

مدرسة األطفال المعاقين 
 بصرياًا بوالية أدرار أنموذجـــاًا 

جقلعة ادرار 
 جقلعة وهران

 أ بقخكو زكية  69
 

المتابعة النفسية للطفل المتوحد 
 عرض تجربة عمل

لركز لكقفمة 
 اإلدلقن بقدرار

د اكد الرملقن كوفقرس   70
 ط د اقشورة نفنوف

بعض الخصائص النفسية 
 لذوي االحتياجات الخاصة

جقلعة ادرار 
 غرداية العةج

 لنق شة  
 

 بقللركز السلعي البصري - 1 قاة - 17:30 - 16:30: الجلسة العللية المقدية اشر
 كن سيملو دمحم اللهدي . د: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
 د ختير لسعود.ا  71

  صقصي سيد أملد. د
حق اإلدماج الميني والتعميم 
لذوي االحتياجات الخاصة في 

 القانون الجزائري 

 جقلعة ادرار
 جقلعة ادرار

التنظيم القانوني لممجمس  كلقل دمحم للين. د  72
الوطني لذوي االحتياجات 

 الخاصة    

 جقلعة تيقرت

 د جبقري العيد  73
 خدير أملد. أ

اآلليات التنفيذية التفاقية األمم 
المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

. اإلعاقة عمى الصعيد الوطني

 جقلعة تيقرت
 جقلعة ادرار

 د أملد سعود  74
 د اكد   كنتقوي 

حقوق ذوي االحتياجات 

 الخاصة في التشريع الجزائري

– الواقع )دراسة تحليلية 
 (المأمول

 جقلعة الوادي
  جقلعة ادرار

كـــقية فتيمــة / د  75
 د بقية سلية. ط

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 
 من منظور القانون الدولي

لحقوق اإلنسان 

 جقلعة ادرار
 جقلعة ادرار

 
 د لزاولي دمحم  76

ط د سرمقني اكد 
 الققدر

الحماية القانونية لذوي االحتياجات 
الخاصة في الجزائر بين وجود النص 

التشريعي والممارسات في الواقع 

  جقلعة ادرار
  ادرارالعةج

جقلعة لستغقنم  الحماية القانونية لألطفال ذوي لعيدي خيرة د   77

 جقلعة ادرار االحتياجات الخاصةبقبق الر ط د 
د مقج أملد اكد     78

د كن السيملو دمحم 
 اللهدي

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 
في التشريع الجزائري والفقو 

 اإلسالمي

جقلعة ادرار 
  جقلعة ادرار

 لنق شة  
 

  قاة اللمقارات اللكرر  - 17:30 - 16:30: الجلسة الثقنية اشر
 مقج سودي دمحم. د:  رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
د اوفي لصطفى .ا  79

د الراوي صالح .ا
 الدين

 والصحية االجتماعيةالرعاية 
لممعوقين حركيا في الجزائر، دراسة 
ميدانية بممحقة األطفال المعاقين 

حركيا ذات المصدر العصبي بوالية 
 باتنة

جقلعة بقتنة  
 جقلعة بقتنة

 سن زراعة القوقعة عمى تعمم تأثير  زدام مدة جقلعة.د  80
القراءة عند األطفال الصم الحاممين 

 لمزرع القوقعي 

 الكليدة جقلعة 

مدادي اكد الغني .د  81
 كواكد   لسعود. د

 

دور مؤسسات ذوي االحتياجات 
الخاصة في التكفل البيداغوجي بفئة 

المكفوفين بصريا 
دراسة ميدانية بمدرسة المعاقين 

 بصرياِّ بأدرار

جقلعة أدرار                                   
جقلعة سيدي 
 كلعبقس   

طقرق صقلمي .د  82
خليس دمحم . د

 انسليم

نقائص  ...زراعة القوقعو في الجزائر
 وتحديات

الجزائر . الوادي  دراسة ميدانية بوالية
 

جقلعة ور لة 
 جقلعة ور لة

 ايواج صونيق. د  83
طواوزة اكد . د

 الصلد

 األطفالالذاكرة البصرية لدى 
المعاقين ذىنيا بالمراكز البيداغوجية 

 المعاقين ذىنيا المدمجين األطفالو
 (دراسة مقارنة)مدرسيا 

 1جقلعة بقتنة 
 1جقلعة بقتنة 

 د جلجلي يوسف  84
 لرصقلي مورية. ا

الدمج المجتمعي لفئة ذوي 
الجزائر -  االحتياجات الخاصة 
 نموذجا

اللركز الجقلعي 
 الكيض 
 جقلعة اللدية

 أم الخير ملدي.د  85
اكد   كن اكد . د

السالم 
 

مدخل مفاىيمي لذوي االحتياجات 
التعريف -الخاصة 

،األسباب،المشاكل والتكنولوجيا 
. التعميمية المساعدة

اللركز الجقلعي 
. تقلنغست

اللركز الجقلعي 
 تقلنغست

واقع البرامج التعميمية المطبقة في  روك كـــركـقوي ــلب. د  86
مؤسسات ومراكز ذوي االحتياجات 

الخاصة 

جقلعة ادرار 

 لنق شة  
 

 1الققاة -   للمح  قاة اللمقارات اللكرر 17:30 - 16:30: الجلسة الثقلثة اشر
 كن خقلد اكد اللريم. رئيس الجلسة د

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
 لبقركة ليدون . د  87

 لسعودة هتهقت .د
عالقة المساندة االجتماعية 

بمستوى الضغط النفسي لدى 
 أميات األطفال المتخمفين ذىنيا 
دراسة ميدانية عمى عينة من 

أميات األطفال المتخمفين ذىنيا 
 بورقمة

 جقلعة ور لة 
 جقلعة ور لة
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 سلقني لراد. د  88
 رملقني يقسلينة. د

Le vécu psychologique suite 

à un handicape جقلعة ادرار 
 جقلعة ادرار

د فقطلة الزهراء . ط  89
 كيمل

واقع األقسام الخاصة باألطفال 
المعوقين في المؤسسات التربوية 

دراسة ميدانية – (األقسام المدمجة)
 الخاصة بوالية ادرار امحول األقس

 جقلعة ادرار

االل   ط د كلمرش  90
 سويدي يلينة ط د 

دور تكنولوجيا االتصال الحديثة 
في نشر الوعي لمحد والوقاية من 

 اإلعاقة

جقلعة وهران  
 جقلعة الجزائر

 د شفيقة كمول    91
 ط د لقللي ربيعة 

االتزان االنفعالي لدى أميات ذوي 
 اضطرابات التوحد  دراسة عيادية

 جقلعة بسكرة 
 جقلعة بسكرة

التكفل النفسي والبيداغوجي بذوي  د ارالة فيروز .ط  92
االحتياجات الخاصة عمى مستوى 

قطاع النشاط االجتماعي 
 والتضامن، والية ادرار نموذجا

 جقلعة ادرار

ط د كن تركي   93
 كريلة

التجربة الجزائرية في اإلدماج 
الميني لذوي االحتياجات الخاصة 

 جقلعة ادرار

ط د  يلي لقلة    94
 ط د كللير خديجة 

التكفل البيداغوجي لألطفال 
المعوقين بصريا 

جقلعة ادرار 
  جقلعة ادرار

 ط د الطقهر  يرود   95
ط د نوال كن 

 كراهيما

واقع التكفل بأطفال التوحد من 
  األولياءوجية نظر

بمؤسسات  دراسة ميدانية 
بوالية باتنةوجمعيات  متخصصة   

 1جقلعة بقتنة 
 1 جقلعة بقتنة 

 لنق شة  
 

 بقللركز السلعي البصري - 1الققاة   - 17:30 - 16:30: الجلسة الرابعة اشر
 كن اولر  دمحم الصقلح. د: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
لطفي  د شيخ. ط  96

اكد  د نقصري . ط
 العزيز

 الخاصة االحتياجات ذوي  مفيوم
 .والسنة الكتاب في

جقلعة ادرار 
  جقلعة ادرار

آليات الرقابة الدولية لذوي  ط د كوخقري الي  97
 االحتياجات الخاصة

 جقلعة سعيدة

الحقوق االقتصادية واالجتماعية  خقلي خديجةد . ط  98
لذوي االحتياجات الخاصة في 

التشريع الجزائري ومدى مطابقتيا 
 لممعايير الدولية

 جقلعة ادرار

كوسعدة يوسف ط د   99
 ط د اوف سليلقن

مقارنة بين الحماية القانونية لذوي 
االحتياجات الخاصة في التشريع 

 الجزائري والمصري 

 جقلعة تونس
 ادرار العةج

 
كلوافي اكد . ا  100

الرملن 
حقوق ووجبات ذوي االحتياجات 
الخاصة من خالل القران والسنة 

النبوية 

ر اادر

الحماية الجزائية لذوي االحتياجات  ط د لعلري لكروكة  101
 الخاصة في التشريع الجزائري 

 جقلعة ادرار

 اكد طيفور كن د ط  102
 البقسط

الحماية القانونية لذوي االحتياجات 
. الخاصة في النقل الجوي   

 تللسقن جقلعة

 لنق شة  

 

 

 

بقللركز السلعي - 2الققاة - 18:30 - 17:30: الجلسة العللية الخقلسة اشر
 البصري 

 ازوا اكد الققدر . د: رئيس الجلسة
 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 

. د لغني دليلة.أ  103
 ط د أملودة خيرة 

 االحتياجاتحقوق األشخاص ذوي 
 الخاصة في اإلدماج الميني

جقلعة ادرار  
جقلعة ادرار 

د بملقوي .أ  104
الشريف 

د دمحم كقدي . ط
 

 أثر المنظومة القانونية 
عمى واقع  فئة ذوي االحتياجات 

الخاصة في الجزائر 
من حيث الحماية )

 (وضمان الحقوق 

 جقلعة ادرار
 جقلعة ادرار

لولني أملد د   105
 ككير أسلقءط د 

حماية حق تعميم ذوي االحتياجات 
الخاصة في ضوء النظام القانوني 

 الجزائري 

جقلعة ادرار   
                      جقلعة ادرار

زوا اكد الققدر ا. د  106
د يمي اكد . ط

المكيم 

اآلليات القانونية التي تكفل تشغيل 
ودمج ذوي االحتياجات الخاصة                                           

 09-02دراسة عمى ضوء القانون  )
. (وبعض التنظيمات الداخمية

جقلعة ادرار 
 جقلعة ادرار

الحماية القانونية لمطفل المعاق في  كلبقلي يلينة. د  107
 التشريع الجزائري 

 جقلعة ادرار

الحماية القانونية لذوي اإلحتياجات  ليلونة سعقد. د  108
الخاصة في الجزائر 

- بين النص والواقع والمأمول-

 جقلعة تللسقن

رملوني دمحم . د  109
اكد اللقلك . ط د

اكد   

النظام القانوني، لحماية ذوي 
 االحتياجات الخاصة في التشريع

الجزائري  

جقلعة ادرار   
                      جقلعة ادرار

 لنق شة  
 

 

 

 بقللركز السلعي البصري - 2الققاة   - 09:30 - 08:30: الجلسة السقدسة اشر
 رملوني دمحم. د: رئيس الجلسة

 لؤسسة االنتلقء انوان اللداخلة اسم اللتدخل 
الحماية القانونية لذوي االحتياجات د ملليل الصقلح . ا  110

 الخاصة في الجزائر
جقلعة ادرار 

مدى فعالية الحماية الجنائية لذوي  كتون كولدين. ا  111
 االحتياجات الخاصة 

 جقلعة تللسقن

الحماية القانونية لذوي االحتياجات  د كقكويق رشيدة  112
 الخاصة في القانون الجزائري 

 جقلعة ادرار

د يوسفقت الي . ا  113
 هقشم

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة بين 
 الشريعة والقانون 

 جقلعة ادرار 
 

المقاصد الشرعة وذوي االحتياجات  سليلقني فتيمة. د  114
 الخاصة

 جقلعة ادرار

مقج سودي دمحم . د  115
كن الر اكد . ط د

 اللنير

اآلليات القانونية لحماية الحق في 
العمل لذوي االحتياجات الخاصة في 

 التشريع الجزائري 

جقلعة ادرار  
 جقلعة ادرار

ط د هجيرة كلبشير   116
ط د كن جراد اكد 

 الرملقن

التكفل القطاعي بتمدرس األطفال 
واقع -ذوي االحتياجات الخاصة

 وآفاق

 جقلعة الجزائر
 جقلعة ادرار

 لنق شة  
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   قاة اللمقارات اللكرر لعرض الصور والصنقاقت التقليدية ألقم 
 

  12:00 - 10:00 بلنقسبة اليوم العقللي لذوي االمتيقجقت الخقصة  ذوي االمتيقجقت الخقصة مفل

  قاة اللمقارات اللكرر ب
 

 الهيئة اللنظلة
 البروفيسور ادجرفور نور الدين الرئيس الشرفي لللؤتلر الدولي 

 الدكتورة دليل سميحة رئيسة اللؤتلر الدولي 
 الدكتور دمحم عمي رئيس اللجنة العللية لللؤتلر الدولي

 البروفيسور حمميل الصالح لدير لخكر الققنون واللجتلع 
 البروفيسور ميداوي عبد القادر اليد كلية المقوق والعلوم السيقسية

 

 اللؤسسةانوان الورشة اللؤطرين  
 الديقر أكو  نجقحد لسعد.ا  1

دليل سليمة . د
الجمع بين الفرز اإللكتروني والتشخيص 

الورقي لذوي صعوبات التعميم 
لصر - جامعة السويس
 جقلعة ادرار

لنقد دمحم   2
دمو سهقم 
 

 Ergothérapeutes بالشغل ......العالج 
 مستشفى ادرار

  10:00- 08:30 امسمعي امبرصي 1برانمج امورشات امتكوًنِة قاعة 

  2019 دٌسمرب 03ًوم امثالاثء 
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