
 بلدية جربة ميدون                                                     االتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا            
 مركز الماي فرع جربة ميدون              

                                                                        

                              

 

 بمناسبة اليوم الوطني للمعاق

 
 مركز الماي -ينظم فرع جربة ميدون

 
 

 نزيهة الشيخ: تحت إشراف السيدة 

 العمومية كاتبة الدولة لدى وزير الصحة
 

 

 لدولي التاسع ا العلمي الملتقى
 

   0221  ماي  41و  41يومي السبت واألحد 
 

 بنزل بالم أزير جربة
 

 
 
 

               
 حامل اإلعاقةالتواصل لدى الطفل             

 
 

مواكبة للحدث الذي تعيشه تونس والمتمثل في احتضان المرحلة الثانية من القمة 
 العالمية لمجتمع المعرفة



 
 

  

 
 :   الجذاذة الفنية

 للمعاقيناالحتفال باليوم الوطني :  اإلطار .1

 حامل اإلعاقةالتواصل لدى الطفل  : عنوان المشروع .2

 :  دافاأله .3

 المساهمة في بناء مجتمع المعرفة نم حامل اإلعاقةتمكين االبن  (1
 حامل اإلعاقةالتعريف بقدرات االبن  (2
 حامل اإلعاقةتمتين العالقة بين المربي و االبن  (3
 حامل اإلعاقة تدعيم وفتح آفاق إدماج االبن (4
 القدرات الذاتية لدى الطفل حامل اإلعاقةتنمية  (5
 .ةاالحتياجات الخاص ل ذويدور األطفاالحد من تهميش  (6
 .حامل اإلعاقةالموجهة للطفل  تنمية الطرق البيداغوجية (7
 اإلدماجتبادل الخبرات و التجارب في ميداني التربية و  (8
 .من االستقاللية الذاتية   حامل اإلعاقة تمكين الطفل (9

 و التفتح على الخارج األوربيالمساهمة في بناء الجسر العربي ( 11

 : الزمان .4

 2115ماي  15و 14 يومي السبت و األحد                

 : المكان .5

 .بنزل بالم أزير جربة  و بفضاءات مركز المتخلفين ذهنيا                    

 : الفضاءات .6

 نزل بالم أزير جربة  (1
   فضاءات المركز (2

 :  المشاركون .7

  ذهنيااالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين UTAIM 

 جمعية رعاية فاقدي السمع ASDA 

 الجمعية التونسية لمساعدة الصم ATAS 

 االتحاد الوطني للمكفوفين  

 الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية AGIM 

  البصرية  –السمعية  –اإلعاقة الذهنية  –اإلطار التربوي بالمدارس المختصة– 
 العضوية بمختلف واليات الجمهورية

  مرشدون  بيداغوجيون  –مديرون  –معلمون  –كافة اإلطار التربوي بالمدارس العمومية
 .بجربة متفقدون  –

  جربة  بجزيرةأطباء الصحة العمومية والمباشرة الحرة 

  الجمعيات ذات الصبغة االجتماعية  والعاملة في مجال المعاقين 

 أولياء التالميذ 

  طنون و مؤسسات امو: المتعاطفون 

 اللغة العربية  : لغة الملتقى .8

 :الترجمة الفورية الت األجنبية تقع بالنسبة للمداخ
 (األستاذ توفيق القايد رئيس جمعية متكلمي اللغة األلمانية بجربة)  ألمانية عربية -

 (الدكتور المنجي بن حمودة) فرنسية عربية    -
 



 
 
 
 
 
 

  2225ماي  14السبت : اليوم األول 

 
 :الحصة الصباحية

8h002 :    بالم أزير جربة  بنزل استقبال الوفود والمشاركين.  
10h00 : كلمة الترحيب: 
 .ذهنيا نإلعانة المتخلفيلالتحاد التونسي  الدكتور المنجي بن حمودة رئيس فرع جربة ميدون مركز الماي -           
  ذهنيا نلالتحاد التونسي إلعانة المتخلفي رئيس المكتب الوطني -           

10 h12  االفتتاح: 
 
 

               

 : المشرفون :  الحصة الصباحية  
 أحمد الشارف : رئيس فرع مكثر  -محمد طاهر حمى              : رئيس فرع  الرديف  -
 لورتاني االمنصف : رئيس فرع الكاف  -الدكتور عبد المجيد الهداجي   : رئيس فرع المضيلة  -
 عبد هللا عميرة : رئيس فرع جمنة  -السيد حسن العجماوي          : رئيس فرع المتلوي  -
   

11h00 مختص في األمراض النفسية العصبية  ياألستاذ فتحي التوزر: مداخلة تونسية مغربية  :المداخلة األولى 
   ، تحتعية بيتي بالدار البيضاء دكتورة في الطب النفسي  ورئيسة جم، و الدكتورة نجاة مجيد                                   
 االستفادة من الوسائل السمعية البصرية و المكتوبة لخدمة و تطور وتعليم االبن  :  عنوان                                  

 . المعاق                                           
 قةدقي 21 :الفترة                                        

11h30    السيد يوسف الزريبي متفقد التعليم المختص :  مداخلة الجمعية الوطنية لرعاية فاقدي السمع :المداخلة الثانية  
   تيسير التواصل و التقبل  :بوزارة التربية و التكوين وعضو الهيئة المديرة للجمعية تحت عنوان                                   

 معيقات و حلول: الحاملين إعاقة  لألطفال  االجتماعي                                 
 دقيقة 21: الفترة                                      

.        

12h00  األستاذ و الدكتور نجيب خزام أستاذ و رئيس علم النفس التربوي بكلية : مداخلة مصرية :المداخلة الثالثة  
 :   مصر -جمعية كاريتاس  –جامعة عين شمس و المشرف العام على مركز سيتي  التربية                                   

 االستفادة  من وسائل االتصال  الحديثة لتطوير المناهج البيداغوجية الموجهة لألطفال ذوي                                   
 ت الخصوصيةاالحتياجا                                  

   .دقيقة 21: فترةال                                         
 

            

 12h30نقاش المداخالت : 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

 : المشرفون : الحصة المسائية  
 أحمد العيساوي : رئيس فرع أم العرايس  -  عمر الزواي                    : رئيس فرع حمام الغزاز   -                  
 عبد السالم اللوز: رئيس فرع صفاقس الغربية  -الدكتور لطفي المستيري        : رئيس فرع قصور الساف  -                  
 الم سالمة السيد س: رئيس فرع جبنيانة  -الدكتور عز الدين الخضيري           : رئيس فرع تستور  -                  

 
 
 

16h00  بيروت –الدكتور موسى شرف الدين رئيس جمعية أصدقاء المعاقين لبنان : مداخلة لبنانية : المداخلة األولى  :  

 .أو االنطواء التوحد:الطفل عند لتواصلاضطرابات ا                               
 ةدقيق 21: الفترة                                        

16h30  السيد جون درويي مدير مركز اإلعانة بتشغيل المعاقين بمونبوليي : مداخلة فرنسية موريتانية :المداخلة الثانية            

  موريتانية خاصة  تجربة :و السيد بانومو رئيس الجمعية الموريتانية لترقية المعوقين عقليا                               
   .بالتواصل لدى الطفل المعوق                       
  .دقيقة   21: الفترة                                 

 

18h00 معطيات عن: الدكتور مختار الغول  رئيس الجمعية: مداخلة الجمعية التونسية لمساعدة الصم   : المداخلة الثالثة 
                         .  المعوق سمعيا يةدور  التواصل في توازن شخص                             

18h30 ةاألستاذ عبد المنعم حسين بن صوفيا منسق برامج األطفال المعاقين بالجماهيري: مداخلة ليبية : المداخلة الرابعة   

 .تواصل...صقل...الطفل المعاق، إتصال :العربية الليبية                                 
 دقيقة 21: الفترة                                 

19h00   نقاش المداخالت:  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  2225ماي  15األحد : اليوم الثاني 

 
 
 
 

 : المشرفون : الحصة الصباحية 
 السيد مصطفى شوشان : متفقد التربية المختصة لإلقليم الجنوب  -
 حمد بو طالب  م: رئيس الهيئة الجهوية لحقوق الطفل بتطاوين  -
 السيدة سلوى مالف : رئيسة فرع الطاهر الحداد   -
 السيد فوزي الشعباني : رئيس فرع فريانة  -
 السيد فوزي اليوسفي : رئيس فرع بئر الحفي  -

 09h00  :ومكانة الثقافة الرقمية         حامل اإلعاقةآليات التواصل لدى الطفل  :ألمانيةمداخلة تونسية : المداخلة األولى 
 .في هذا المجال                                                                      

   ةالمربية صالحالدكتور المنجي بن حمودة رئيس فرع جربة ميدون و  :تونسية -
  .الحجام مالمربية سهاو الباروني            

شميت والسيد يوقن  شميت ، ميكايل السيدة جيزال: اإلطار التربوي بمدرسة كريستوفرشولر: ألمانية -
 .مدير المدرسة

   .دقيقة 21: الفترة   

09h30  :اإلعالمية األستاذ لمجد الحامدي أستاذ مكون في: مداخلة االتحاد الوطني للمكفوفين  :المداخلة الثانية:   
     .نموذجاالكفيف                                             

         .دقيقة 21: الفترة     
10h00 : نقاش المداخالت. 
12h00  :اختتام الملتقى. 
16h00 : قاعة االجتماعات: جلسة تقييمية خاصة بالملتقى بفضاءات المركز. 

 اللغة العربية  : لغة الملتقى 

 :بالنسبة للمداخالت األجنبية تقع الترجمة الفورية   - 
 (رئيس جمعية متكلمي اللغة األلمانية بجربة قايد األستاذ توفيق) ألمانية عربية   -     
 (الدكتور المنجي بن حمودة ) فرنسية عربية   -     

 
 
 
 

 

 
 

 نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم ماديا و أدبيا إلنجاح هذا الملتقى
 لالتحاد التونسي لإلعانة المتخلفين ذهنيا مركز الماي مع تحيات هيئة فرع جربة ميدون 



 

 :األطراف المساهمة  
 

  بلدية جربة ميدون: والية مدنين. 

 و التضامن و التونسيين بالخارج وزارة الشؤون االجتماعية : 

 . اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بوالية مدنين -

 .لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا المكتب الوطني -

 .فرع جربة ميدون مركز الماي لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا -
 

 :ضيوف الشرف    
 

  وزارة الداخلية : 

 .والية مدنين *                

 .بلدية جربة ميدون*                
 

 امن و التونسيين بالخارجو التض وزارة الشؤون االجتماعية: 

 .بمدنين  بمعية قسم النهوض االجتماعي و التضامن و التونسيين بالخارج اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية*                

 .المكتب الوطني لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا *                

  المنظمات و الجمعيات:  

  المتوأم مع مركز التربية المختصة بالمايتشغيل بكستلنو لوالز بموبليي اإلعانة على المركز 

  اليونسكو األلمانيةمنظمة. 

 المتوأمة مع مركز التربية المختصة بالماياأللمانية  شولررمدرسة كريستوف. 

  مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة العقلية بجمهورية مصر العربية. 

 التربيةإحدى المؤسسات الدولية العاملة في مجال الثقافة و  صداقةنادي السنبلة العالمي لل     

 ةبطرابلس الجماهيري و عضو منظمة األمم المتحدة اليونسكو اإلنسانيةالعلوم و العالقات  و

 .مع مركز التربية المختصة بالماي المتوأم

 منظمة اليونيسيف. 

 جمعية أصدقاء المعاقين بلبنان. 

  سيتي للتدريب و الدراسات في اإلعاقةمركز : كاريتاس مصر. 

 الجمعية الموريتانية لترقية المعاقين عقليا. 

  المغاربية  للمعوقين بالدار البيضاء بيتيجمعية. 

  منظمة اليونسكو: وزارة التربية و التعليم و الثقافة. 

  التضامن تونس : جمعية تأهيل و إدماج المعاقين. 

 معهد النهوض بالمعاقين تونس. 


