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  قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا 

  

  دعوة للمشاركة في الملتقى الدولي حول

  علم النفس العصبي:

  واقع و آفاق

  2012نوفمبر  29 و 28-  27

 ،)1861منـــذ اكتشـــاف دور منطقـــة بروكـــا فـــي التعبيـــر الشـــفوي (
تضـــاعفت  ،)1965ومنطقـــة فـــارنيكي فـــي فهـــم اللغـــة المنطوقـــة  (

المرتبطــة بــأمراض الــدماغ، وتعــددت مجــاالت النظــر فــي البحــوث 
ممـا أدى إلـى مـيالد علـم الـنفس  السـلوك اإلنسـاني،تأثيراتهـا علـى 

  العصبي.

وبفضـــــل دقـــــة األشـــــعة الدماغيـــــة، وتطـــــور المعـــــارف فـــــي مجـــــال 
السيكولوجيا، عرف علم النفس العصبي تطورًا ال جـدال فيـه علـى 
المســتويين: النظــري والعيــادي. و بمســاهمة علــم الــنفس المعرفــي، 
تـــم اقتــــراح عــــدة نمـــاذج نظريــــة لتفســــير الســـيرورات المعرفيــــة فــــي 

ية وعالقتهـــا بالبنيـــة العصـــبية الحـــاالت العاديـــة والحـــاالت المرضـــ
عنـــد الطفـــل، والراشـــد، والُمِســـن. وبمعنـــى آخـــر، فـــإن علـــم الـــنفس 
العصـــبي المعاصـــر ال يحصـــر أهدافـــه فـــي دراســـة مـــا ينـــتج عـــن 
إصــابات دماغيــة، أو اضــطرابات وظيفيــة تخــص العتــاد العصــبي 
فقــط، بــل ينوعهــا لتشــمل دراســة الوظيفــة العصــبية العاديــة بقصــد 

قــات الموجــودة بــين مختلــف الوظــائف المعرفيــة وصــف وفهــم العال
  وأبنيتها العصبية. 

واعتبارًا لذلك، فقد فرض علم النفس العصبي نفسـه كعلـم مكتمـل  
 ااألســـــــس والثوابـــــــت، حيـــــــث تتعـــــــدد مســـــــالك البحـــــــث فيـــــــه: بـــــــدء

بالمتالزمــــات المكتســــبة وصــــوًال إلــــى المتالزمــــات النمائيــــة؛ ومــــن 
يرورات العاديــة. غيــر أنــه، الســيرورات المعرفيــة المرضــية إلــى الســ

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن مســتوى تقــدم األبحــاث فــي علــم الــنفس 
العصـبي يختلـف مـن جهـة إلـى أخـرى ومـن دولـة إلـى أخــرى؛ وأن 
علم النفس العصبي في الجزائر مازال فـي بداياتـه. فماعـدا بعـض 
ــــي الليســــانس، والماســــتر، والماجســــتير فــــي  ــــدروس المبرمجــــة ف ال

نفس واالرطوفونيــا  (التقــويم النطقــي) ال يمكــن تخصصــات علــم الــ
  أن نّدعي أنه تخصصًا كامًال ومستقًال.

ــنفس العصــبي فــي الجزائــر  بهــدف المســاهمة فــي إنشــاء علــم و ال
ــدان المغــرب الكبيــرمن جهــة، وتطــوير مســالك البحــث فيــه  وفــي بل

بالقطــب  ايــنظم قســم علــم الــنفس وعلــوم التربيــة واالرطوفونيــ، دوليــاً 
ملتقــى دوليــا  )-البليــدة–(جامعــة ســعد دحلــب العفــرون –الجــامعي 

 29-28-27حــــول: "علــــم الــــنفس العصــــبي:  واقــــع وآفــــاق" أيــــام 
  .2012نوفمبر 

ـــق األهـــداف وعلـــى هـــدا األســـاس. يســـعى الملتقـــى إلـــى      تحقي

  : التالية

ـــد  -1 ـــة توحي ـــدان بأهمي ـــاحثين والمختصـــين  فـــي المي تحســـيس الب
سـم بالدقـة والضـبط العلميـين يت الجهود لتأسيس علـم نفـس عصـبي

فــــي الجزائــــر و فــــي بلــــدان مغاربيــــة وعربيــــة أخــــرى بالشــــراكة مــــع 
  مختلف الدول التي حقق فيها هذا العلم طفرة نوعية.

تعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات بــين البــاحثين واألخصــائيين  – 2
  الممارسين من مختلف الدول.

المنجزة فـي الجزائـر العمل على التعريف باألبحاث اإلمبريقية  -3
  وفي مختلف أنحاء العالم.

توجيـه مسـالك البحـث فـي مجـال علـم الـنفس العصـبي، داخـل  -4
الجزائر وبكل دول المغرب الكبير وفق مستويات: نظريـة، وأخـرى 

  عيادية وعالجية.

  : لمحاورالتاليةوارتباطًا بهذه األهداف تقترح الندوة ا    
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  تاريخيته.علم النفس العصبي: تعاريفه، و  -1

حــال علــم الــنفس العصــبي فــي الجزائــر، وفــي بلــدان المغــرب  -2
 العربي والعالم.

علــم الــنفس العصــبي للطفــل مــن خــالل المتالزمــات النمائيــة:  -3
الـــذاكرة  تاضـــطرابا  –الديسلكســيا  –الديسبراكســـيا  –(الديســفازيا 

–المكتسـبة (الصــرع  تاالنتبـاه...)  أو مـن خـالل االضـطرابا  –
  (اآلفازيا) المكتسبة...). الحبسة

: بـــــــدًءا بدراســـــــة  -4 ـــــــم الـــــــنفس العصـــــــبي للراشـــــــد و الُمِســـــــن عل
الـــذاكرة .....) الناتجـــة –اضـــطرابات الســـيرورات المعرفيـــة (اللغـــة 

ـــــى اضـــــطرابات ناتجـــــة عـــــن  ـــــة  وصـــــوًال إل عـــــن إصـــــابات دماغي
–األمـراض الوعائيـة –" slaمتالزمات تطوريـة (التصـلب الجـانبي"

 االلزيمر...).  

  مناهج التقييم والكفالة. 5-

نـــــدعو الممارســـــين  ،إلنجـــــاح فعاليـــــات الملتقـــــى وتحقيـــــق أهدافـــــه
العيــاديين، والبــاحثين، واألســاتذة البــاحثين فــي مجــال علــم الــنفس، 
وعلم النفس العصبي، و العلوم العصبية المعرفية؛ األرطوفـونيين، 
واألطباء المختصين في الطـب النفسـي لألطفـال، وطـب أعصـاب 

 ياألطفـــال،  و األعصـــاب، وجراحـــة األعصـــاب، والطـــب الفيزيـــائ
  هذا الملتقى. إلى المشاركة في

  : شروط المشاركة

المشاركة به في ولم يسبق نشره أو  أن يكون البحث جديداً  -
  ملتقى علمي آخر.

أن يستوفي الشروط المنهجية والعلمية المتعارف عليها  -
 للبحوث. 

كلمة كحد أقصى   300أن يرسل ملخص البحث مكونا من  -
بالنسبة  14"، حجم: simplified arabicباعتماد الخط: "

 Time new لملخصات البحوث العربية؛ والخط "

Roman :بالنسبة لملخصات البحوث األجنبية  12"، حجم
اإللكتروني التالي:  دعبر البري

colloqueneuropsyblida@gmail.com     15قبل  

  .2012 جوان

اإلنجليزية للبحث المقترح يعد إلحاق ملخص باللغة  -
ضرورًي بالنسبة للباحثين اللذين يرغبون في المشاركة 

  بابحاث باللغة العربية.

يتم إخبار المشاركين بنتيجة التحكيم في أجل أقصاه  -
  .2012جويلية  30

ترسل المداخلة كاملة على  ،في حالة قبول الملخصات -
  . 2012أكتوبر10نفس البريد االلكتروني قبل 

  

  المشاركة :رسوم 

  € 30 –دج  3000المحاضرون : -

 € 25 –دج  2500المشاركون:  -

 .����� الطلبة :  -

  رئيس اللجنة العلمية 

  8جامعة باريس -أ.د. المسيوي فريد

 أعضاء اللجنة العلمية  للملتقى

جامعة بور]ون (فرنسا) –أ.د. بونان باتريك  - 

جامعة فاس (المغرب)–أ.د. بوعناني مصطفى   - 

جامعة عنابة (الجزائر) –.د. بوعزيز مراد أ-  

  - جامعة صفاقس (تونس) –.د. شقرون غازي -
(الجزائر) 2جامعة الجزائر –د. در]يني مريم   - 

مستشفى نيكر باريس (فرنسا)–أ.د. إيفرار فيليب   - 

جامعة البليدة (الجزائر)–د. فاضلي أحمد   - 

جامعة البليدة (الجزائر)–د. حدار عبد العزيز  -  
(فرنسا) 5جامعة باريس –أ.د. همفورث باربرا  -  
جامعة آنجي (فرنسا) –أ.د. لو]ال ديديي  -  
(الجزائر) 2جامعة الجزائر –د. مجيبة خالدة  -  
جامعة قسنطينة (الجزائر)–أ.د. نيني نجيب  -  
(الجزائر)2جامعة الجزائر –أ.د. نواني حسين  -  
(كندا) -أ.د. بواسون إيلين -  
جامعة البليدة (الجزائر)–رة د. ركزة سمي -  
جامعة البليدة (الجزائر) - م نادية صاد.  -  
مستشفى بجاية الجامعي (الجزائر) –أ.د.تليبة سهيل  -  
جامعة سويسرا–أ.د. فان دن لندن مارسيال  -  
  جامعة فاس (المغرب) –أ.د. زغبوش بن عيسى  -
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  رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى

 (عميد الكلية) السبد عثمان مداحي  

 أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى

 -السيدة عبالش جوهر
  اآلنسة عياد فتيحة-

  اآلنسة عبدلالوي جهيدة -
  السيد بودوح محمد-
  السيدة شرادي نادية-

  السيد جنان امين-
  السيدة حميدوش سليمة-

  السيد حمزاوي يزيد-
  السيدة كركوش فتيحة-
 -السيدة لواني يمينة-

 -وهابية محمدالسيد -

  السيدة ساسي شيراز-
  مكي سناي أسماء-
  السيدة تواتي نوارة-
  السيدة يعالوي خالدة-

 -السيدة زدام حّدة
 

 
 
 
 
 

 هيئة الملتقى

 الرئيس الشرفي للملتقى:

مدير الجامعة  - أ.د. بابا احمد   

 

  رئيس الملتقى 

  أ)أستادة محاضرة ( –د. صام نادية 
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