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 االبن المعوق و تأهيله                  

 



  
 
 

 
 
 
 

 :   الجذاذة الفنية
 

 .اليوم الوطني للمعاق االحتفال ب:  اإلطار .1

 االضطرابات النفسية و انعكاساتها في تربية االبن المعوق و : عنوان المشروع .2
 تأهيله 

 :                          األهداف .3

 تمتين العالقة بين األسرة والمؤسسة التربوية المختصة .1
دماجهم في الحياة االجتماعية التعريف بالبرامج الخاصة بالمعاقين واألنشطة الرامية إلى النهوض بهم وإ .2

 واالقتصادية
 االبن المعاق من الناحية الصحية واإلدماجوتحسيس الرأي العام بمشاغل المؤسسة التربوية المختصة  .3
 التشخيص المبكر لإلعاقة والتفكير في إحداث مركز  إلدماج المعــــــــــاقين   .4
  و كيفية العالج للحد منها  االضطرابات النفسيةلهاته  التركيز على التشخيص المبكر .5
 تحسيس بعض المؤسسات إلدماج األبناء المعاقين .6
 التعريف بقدرات المعاقين المهنية والفنية واإلبداعية .7
 التعريف بمنتوج المعاقين والتشجيع على ترويجه .8
 دعم الحس الجمعياتي والتضامني  .9

  في الداخل و الخارج  تبادل الخبرات بين الجمعيات .11
  

 : الزمان. 4

 2114ماي  16و 15أيام السبت واألحد                 

 : المكان .5      

 .بنزل بالم أزير جربة  و بفضاءات مركز المتخلفين ذهنيا                    
 : الفضاءات. 6

 نزل بالم أزير جربة  .1
 فضاءات المركز.   2      

 :  المشاركون.  7  

العضوية بمختلف واليات  –البصرية  –السمعية  –إلعاقة الذهنية ا –اإلطار التربوي بالمدارس المختصة  .1
 .الجمهورية 

متفقدون  –بيداغوجيون  –مرشدون  –مديرون  –معلمون  –كافة اإلطار التربوي بالمدارس العمومية  .2
 بدائرة جربة ميدون

 جربة  بجزيرةأطباء الصحة العمومية والمباشرة الحرة  .3
 جتماعية  والعاملة في مجال المعاقين الجمعيات ذات الصبغة اال .4
 أولياء التالميذ .5
 موطنون و مؤسسات : المتعاطفون  .6
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 : 2114ماي  15السبت : اليوم األول 
 

 : الفترة الصباحية 
  .بنزل بالم أزير جربة  استقبال الوفود والمشاركين    : 1 8011
 مركز الماي المنجي بن حمودة رئيس فرع جربة ميدونالدكتور : كلمة الترحيب  :افتتاح الملتقى:   01.11

 المتخلفين ذهنيالالتحاد التونسي إلعانة               

11011:     

 القروية نجاح بالخيرية من طرف السيد: االفتتاح  :  11025
 

 
 
 .إسناد رئاسة الملتقى للسيد يوسف بالغة مدير عام  بوزارة التربية والتكوين    
 :الحصة الصباحية   
 

  عالجها-مظاهرها –مصدرها : ة و العاطفية لدى المتخلف الذهني االضطرابات النفسي : المداخلة األولى   11011 
 الدكتور فتحي التوزري أخصائي في عالج األمراض النفسية و العصبية : المتدخل                                      
 و مرشد و مكون و طبيب متطوع ألبناء الفرع                                      

 دقيقة 21: الفترة                                        

 معاش الطفل و المراهق المتخلف الذهني في تدرج مراحل النمو النفسي و العاطفي :  المداخلة الثانية 11021

 طرح أكاديمي مشفوع بأمثلة من حياة الطفل و المراهق  *                                   
 السيدة نجاة بن رحومة أخصائية محرزة على الماجستير في اختصاص اإلعاقة : المتدخل                                     

 و تأهيل المعاقين                                     
 دقيقة        21: الفترة                                       

 و العاطفية على النمو الحسي الحركي عند الطفل المتخلف ذهنيا  تأثير االضطرابات النفسية  :ا لمداخلة الثالثة    55.20

 اضطرابات صورة الجسم و الجانبية *                                      

 التآزر الحسي و الحركي و التوجه في الفضاء *                                       

 موسى شرف الدين رئيس االتحاد اللبناني لجمعيات اإلعاقة العقلية و رئيس جمعية الدكتور :المتدخل                                    
 أصدقاء المعاقين ببيروت لبنان                                    
 دقيقة21: الفترة                                      

 في معالجة االضطرابات النفسية لدى الحاملين لإلعاقة  دور النشاط الفني و الثقافي: المداخلة الرابعة    12011

 السيد صالح حميدات رئيس الجمعية التونسية لفنون و إبداعات المعاقين : المتدخل                            
 دقيقة 21: الفترة                                  

  نقاش المداخالت:     12021

  

                                                                                                                            حة    فطور واسترا  :  11031
  

 : الحصة المسائية  
 

    و العاطفية على التنمية المعرفية عند الطفل المتخلف ذهنياتأثير االضطرابات النفسية   :المداخلة األولى15031 

 ضعف االهتمامات الذهنية في البحث عن المعرفة  *                        
 استمرارية التبعية المعرفية *                        
 تهميش البناء اإلستمولوجي *                        



 االفتقار للتفكير التأليفي *                        
 لبة المتحول في المكتسبات على الثابت منها غ*                        
 السيد فتحي الطاوس مربي مختص و مرشد بيداغوجي و مكون في الرعاية المختصة: المتدخل                         

 دقيقة   21: الفترة                            
 
 

 لى الميوالت و القدرات االندماجية للطفل المتخلفو العاطفية ع تأثير االضطرابات النفسية : المداخلة الثانية15051

 ذهنيا                                   
 صعوبة التكيف مع الوسط العائلي *                                  

 صعوبة التكيف مع المحيط المؤسساتي *                                   
 صعوبة التكيف مع الوسط المجتمعي  *                                  
 مصر مركز –الدكتور نجيب خزام المشرف العام على مركز سيتي ، جمعية كاريتاس : المتدخل                                   
 سيتي للتدريب و الدراسات في اإلعاقة العقلية                                  

 دقيقة    21:  الفترة                                 

 تفسير بعض االضطرابات النفسية، مدرسة كريستوفر شولر األلمانية( جذاذت )عرض   : المداخلة الثالثة16011

 دقيقة  15: الفترة                                   
 مربيين مختصين بمدرسة كريستوفر شولر شميت ميكائيل السيدة جزيال شميت و                                  

 السيدة سلوى مالف ، اإلطار:  فرع تونس الطاهر الحداد *                                  
 دقيقة 15: الفترة                                   

 السيد منجي عبد الكافي و السيد عبد المجيد السالمي:  فرع األمل صفاقس *                                  
 دقيقة   15:الفترة                                   

 و السيد مبروك الصغير مربي مختصالسيدة هاجر مامي ، : فرع جربة حومة السوق *                                  
 دقيقة 15: الفترة                                   

 ب أخصائية نفسية دو السيدة إيناس المؤالدكتور المنجي بن حمودة ، : فرع جربة ميدون *                                  
 .السيدة فاطمة الجدي أخصائية في التنطيق و اآلنسة ليليا القروي مربية مختصة و                                   
 دقيقة  15: الفترة                                   

 

 نقاش المداخالت     :  01.01
 

 قهوة و استراحة و  فترة حرة  :  18031
 

 : 2114ماي  16األحد : اليوم الثاني 
 

 لورشاتي  تفكيريخاص بالعمل ا              
 التعريف بمدرسة كريستوفر شولر األلمانية المتوأمة مع مركز التربية المختصة بالماي:         8031
 أي إعداد حسي يجب توفيره لتأطير أطفال مضطربين نفسيا و عاطفيا  : الورشة األولى:        9011

 دقيقة31: الفترة                                          

 أي إعداد مادي يجب توفيره لمساعدة أطفال مضطربين نفسيا و عاطفيا :الورشة الثانية  :       9031

 دقيقة 31: الفترة                                           

 و عاطفيا  أي تصور تأهيلي و مؤسساتي يستحسن اعتماده في رعاية األطفال المضطربين  نفسيا :  ورشة  الثالثةال:     50.00

 دقيقة 31: الفترة                                         

  قهوة و استراحة:   50.00

  نقاش عمل الورشات ، توصيات:      11.11

 اختتام الملتقى:    13011

   فطور و توديع المشاركين:    13031

  التعرف على معالم الجزيرة للراغبين: فترة ترفيهية :     15031
 
 
 

 

 
 

 مع تحيات هيئة فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي لإلعانة المتخلفين ذهنيا مركز الماي



  
 

 :األطراف المساهمة  
 

  بلدية جربة ميدون : والية مدنين 

  وزارة الشؤون االجتماعية: 

 .المكتب الوطني لالتحاد التونسي لإلعانة المتخلفين ذهنيا  -

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

 .اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بوالية مدنين  -
 

 :ضيوف الشرف    
 

  وزارة الداخلية : 

 .والية مدنين *                

 بلدية جربة ميدون*                

 

  وزارة الشؤون االجتماعية: 

 .اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بمدنين *                

 .المكتب الوطني لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا *                

 .التضامن االجتماعي *                

  وزارة التربية والتكوين : 

 .السيد يوسف بالغة : التفقدية العامة للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة التربية والتكوين *                

  المنظمات و الجمعيات : 

  ربية المختصة بالمايالمتوأم مع مركز التاإلعانة على التشغيل بكستلنو لوالز بموبليي مركز 

  بتونسمنظمة اليونسيف. 

 جمعية صديق في كل مكان 

 المتوأمة مع مركز التربية المختصة بالماياأللمانية  شولررمدرسة كريستوف. 

  مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة العقلية بجمهورية مصر العربية. 

 مع مركز التربية المختصة بالمايالمتوأم  ةنادي السنبلة العالمي للصداقة بطرابلس الجماهيري. 

  جمعية عائشة الخيرية بالجماهيرية الليبية. 

 منظمة التربية واألسرة 

 جمعية أصدقاء المعاقين بلبنان 

  التضامن تونس : جمعية تأهيل و إدماج  المعاقين. 

 معهد النهوض بالمعاقين تونس 

  المركز الثقافي الجامعي حسين بوزيان .  


