
م ت ت إ أ ذ إ
مركز التكوين والرتقية االجت�عية لألطفال ذوي اإلعاقة



االجتماعية قية  وال�ت التكوين  االجتماعيةأهداف مركز  قية  وال�ت التكوين    أهداف مركز 
لألطفال ذوي اإلعاقةلألطفال ذوي اإلعاقة

  يستقبل المركز األطفاليستقبل المركز األطفال

ن وضعاف البرص   ن وضعاف البرصالمكفوف�ي   ..  المكفوف�ي

..  الصم وضعاف السمعالصم وضعاف السمع
ن باضطرابات طيف التوحد ن باضطرابات طيف التوحدالمصاب�ي ..  المصاب�ي

ن بالقصور العقلي ن بالقصور العقليالمصاب�ي ..  المصاب�ي
االجتماعية قية  وال�ت التكوين  مركز   موارد 

لألطفال ذوي اإلعاقة
ي موارد المركز من

تأ�ت

انية العامة الدولة ن ..  المنح والمخصصات من الم�ي
.. المنح المقدمة من قبل أشخاص آخرين يحكمهم القانون

ن ن أو الدولي�ي العام أو الخاص، الوطني�ي

..  أجر مقابل الخدمات المقدمة
                                ..  الهبات والوصايا

التنظيمالتنظيم
قية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة قية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقةيشمل مركز التكوين وال�ت يشمل مركز التكوين وال�ت

مجلس إدارةمجلس إدارة
قية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة ُ مركَز التكوين وال�ت ّ قية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقةُيَس�ي ُ مركَز التكوين وال�ت ّ   ُيَس�ي

ي
يمجلُس إدارة تتمثل صالحياته �ن
مجلُس إدارة تتمثل صالحياته �ن

  ..  المصادقة عل حسابات السنة المالية المنرصمة وعل تقريرالمصادقة عل حسابات السنة المالية المنرصمة وعل تقرير
النشاط السنويالنشاط السنوي

قية االجتماعية قية االجتماعيةالموافقة عل خطط عمل مركز التكوين وال�ت ..  الموافقة عل خطط عمل مركز التكوين وال�ت
  لألطفال ذوي اإلعاقةلألطفال ذوي اإلعاقة

انيات ن انياتالمصادقة عل الم�ي ن ..  المصادقة عل الم�ي
ي القروض والكفاالت والضمانات

ي القروض والكفاالت والضماناتاإلذن �ن
  ..  اإلذن �ن

ي بيع العقارات
ي بيع العقاراتاإلذن �ن
..  اإلذن �ن

ن   وط أجور الموظف�ي نتحديد �ش وط أجور الموظف�ي ..  تحديد �ش
إدارةإدارة

اإلعاقة ذوي  لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت التكوين  مركَز  اإلعاقةيدير  ذوي  لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت التكوين  مركَز    يدير 
  مدير يساعده مدير مساعد معينان بموجب مرسوم من مجلسمدير يساعده مدير مساعد معينان بموجب مرسوم من مجلس

الوزراءالوزراء

ي جعل حياته منسجمة مع قدراته
ن كل تلميذ ببذل قصارى جهده من أجل المساهمة �ن ي تمك�ي

 تتمثل مهمتنا �ن
وإرادته وأذواقه

قية االجتماعية لألطفال قية االجتماعية لألطفالمركز التكوين وال�ت   مركز التكوين وال�ت
ذوي اإلعاقةذوي اإلعاقة

اإلعاقة ذوي  لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت التكوين  مركز  اإلعاقةإن  ذوي  لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت التكوين  مركز    إن 
  مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية االعتباريةمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية االعتبارية
المرسوم بموجب  إنشاؤه  تم  والمالية.  اإلدارية  المرسومواالستقاللية  بموجب  إنشاؤه  تم  والمالية.  اإلدارية    واالستقاللية 
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ذوي لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت التكوين  مركز  ذوييخضع  لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت التكوين  مركز    يخضع 
اإلعاقة ألربــع وصاياتاإلعاقة ألربــع وصايات

..  اإلدارية: وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واأل�ةاإلدارية: وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واأل�ة  
..  األكاديمية: الوزارة المكلفة بالتعليم األساسياألكاديمية: الوزارة المكلفة بالتعليم األساسي  

..  المالية: وزارة الماليةالمالية: وزارة المالية  
ي   : الوزارة المكلفة بالتكوين المه�ن ي يالتكوين المه�ن : الوزارة المكلفة بالتكوين المه�ن ي ..  التكوين المه�ن

ي داخل
ي نواكشوط ويمكن أن تكون له ممثليات �ن

ي داخليوجد مقره �ن
ي نواكشوط ويمكن أن تكون له ممثليات �ن

  يوجد مقره �ن

البالدالبالد

االجتماعية قية  وال�ت التكوين  مركز  االجتماعيةمهام  قية  وال�ت التكوين  مركز    مهام 
لألطفال ذوي اإلعاقةلألطفال ذوي اإلعاقة

قية االجتماعية لألطفال ذوي قية االجتماعية لألطفال ذويتتمثل مهام مركز التكوين وال�ت   تتمثل مهام مركز التكوين وال�ت

اإلعاقة فيما يلياإلعاقة فيما يلي

..  تعليم األطتعليم األطفال ذوي اإلعاقةفال ذوي اإلعاقة  
ي المالئم  لألطفال ذوي اإلعاقة؛   ي المالئم  لألطفال ذوي اإلعاقة؛التكوين المه�ن  . .  التكوين المه�ن
ي التعليم المتخصص  

ن والمؤطرين �ن ي التعليم المتخصصتكوين المعلم�ي
ن والمؤطرين �ن  . .  تكوين المعلم�ي

..  وضع برامج تعليم وتكوين وتأط�ي األطفال ذويوضع برامج تعليم وتكوين وتأط�ي األطفال ذوي  اإلعاقةاإلعاقة
ن للتعليم المتخصص   ن للتعليم المتخصصتعزيز قدرات المعلم�ي ..  تعزيز قدرات المعلم�ي
..  تعزيز قدرات اتصال آباء األطفال ذوي اإلعاقة مع أطفالهمتعزيز قدرات اتصال آباء األطفال ذوي اإلعاقة مع أطفالهم  

قية تعليم األطفال ذوي  اإلعاقة بوية ل�ت قية تعليم األطفال ذوي  اإلعاقةإنتاج الدعائم ال�ت بوية ل�ت ..  إنتاج الدعائم ال�ت
ي تطوير التعليم المندمج  

ي تطوير التعليم المندمجالمساهمة �ن
..المساهمة �ن



لالطفال المتخصص  التعليم   وحدة 
 الصم وضعاف السمع

وحدة التعليم المتخصص لالطفال الصم وضعاف السمع

ي التعليم واالتصال
. المواكبة �ن

. الدعم الفردي لتسهيل االندماج االجتماعي واالستقاللية
. التهذيب العائلي

بوي المتخصص . الدعم ال�ت

عاًما و18   4 ن  ب�ي أعمارهم  اوح  ت�ت الذين  األطفال  الوحدة   تستقبل 
 الذين يعانون من ضعف سمعي متوسط وحاد أو شديد. هذه الوحدة

ي فصول متخصصة، بدًءا من مرحلة ما قبل المدرسة وح�ت
 منظمة �ن

ي
نهاية التعليم االبتدا�ئ

نامج ال�ب عل  يعتمد  مالئما  تدريسا  التعليم  وحدة  ي 
�ن الدراسة   تقدم 

العربية ن  باللغت�ي التدريس  ويتم   ، ي الوط�ن التهذيب  لوزارة  بوي   ال�ت
وتستخدمان اللغتان  هاتان  َدّرُس  تٌ اإلشارة.  بلغة  و   والفرنسية كتابيا 
مع التواصل  عل  القدرة  من  األطفال  وتمكنان  التعلم.   لضمان 

محيطهم، األصم أو السامع

 تتكون وحدة تعليم الصم المتخصص من
ن لمرحلة ما قبل المدرسة  حجرت�ي

 فصول دراسية لسلك كامل
مسؤول  

ي لغة اإلشارة بالعربية و الفرنسية
معلًما متخصًصا �ن

 مساعدين صم
 معلمة روضة أطفال

مصالحمصالح

  ُتمَسك مصلحة محاسبة المركز وفقا لقواعد المحاسبةُتمَسك مصلحة محاسبة المركز وفقا لقواعد المحاسبة
ن بموجب مقرر من وزير ن بموجب مقرر من وزيرالعمومية من قبل محاسب يع�ي   العمومية من قبل محاسب يع�ي

  الماليةالمالية

قية االجتماعية بمراعاة كافة الصعوبات     ف مصلحة ال�ت
ّ
ل
َ
قية االجتماعية بمراعاة كافة الصعوباتُتك ف مصلحة ال�ت
ّ
ل
َ
                    ُتك

  االجتماعية والتعليمية والمادية للتالميذ وتعزيز فعالية العملاالجتماعية والتعليمية والمادية للتالميذ وتعزيز فعالية العمل
  االجتماعي للمركزاالجتماعي للمركز

  وحدات متخصصةوحدات متخصصة
يضم المركز خمس وحدات متخصصةيضم المركز خمس وحدات متخصصة

ي تعليم األطفال الصم وضعاف السمع
ي تعليم األطفال الصم وضعاف السمعوحدة متخصصة �ن
..  وحدة متخصصة �ن

ن وضعاف البرص ي تعليم األطفال المكفوف�ي
ن وضعاف البرصوحدة متخصصة �ن ي تعليم األطفال المكفوف�ي
      ؤؤ. . وحدة متخصصة �ن

ن باضطرابات طيف ي تعليم األطفال المصاب�ي
ن باضطرابات طيفوحدة متخصصة �ن ي تعليم األطفال المصاب�ي
  ..  وحدة متخصصة �ن

  التوحدالتوحد  

ي تهذيب األطفال ذوي القصور العقلي
ي تهذيب األطفال ذوي القصور العقليوحدة متخصصة �ن
..  وحدة متخصصة �ن

ي المالئم للشباب ذوي اإلعاقة ي المالئم للشباب ذوي اإلعاقةوحدة التكوين المه�ن ..  وحدة التكوين المه�ن

..

..

2 
6 
1
15
8 
1 
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 البنات 91
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ن المصاب�ي لألطفال  الخاصة  التعليم  نوحدة  المصاب�ي لألطفال  الخاصة  التعليم    وحدة 
  باضطرابات طيف التوحدباضطرابات طيف التوحد

يمكن من تجريب تعلم منظم  إطار  ي 
�ن الوحدة  يمكن من تجريبتعمل هذه  تعلم منظم  إطار  ي 
�ن الوحدة    تعمل هذه 

  مقاربة فعالة لفهم وتغي�ي السلوك، وتدريس مهارات جديدةمقاربة فعالة لفهم وتغي�ي السلوك، وتدريس مهارات جديدة
ن بالتوحد ن بالتوحدلألطفال المصاب�ي   لألطفال المصاب�ي

  وتتمثل مهامها فيما يليوتتمثل مهامها فيما يلي

ي يزيادة السلوك اإليجا�ب   ..  زيادة السلوك اإليجا�ب

    ..  تدريس مهارات جديدةتدريس مهارات جديدة

  ..  تنمية اكتساب مهارات االتصالتنمية اكتساب مهارات االتصال

  ..  تنمية اكتساب المهارات السلوكية واالجتماعية؛تنمية اكتساب المهارات السلوكية واالجتماعية؛

ي
يتطوير اكتساب المهارات المفيد الحصول عليها �ن
  ..  تطوير اكتساب المهارات المفيد الحصول عليها �ن

 . .الحياة اليوميةالحياة اليومية

ي اضطراب طيف التوحد
ي اضطراب طيف التوحدتشمل الوحدة المتخصصة �ن
  تشمل الوحدة المتخصصة �ن

    سس44 اقسام اقسام

    سس11 مسؤوال مسؤوال

    سس33  ثالث مربيات متخصصات  ثالث مربيات متخصصات

    سس33 مربيات مربيات

    سس33 مساعدين مساعدين

                                                                                                                                          

ن نوحدة التعليم المتخصص لألطفال المكفوف�ي   وحدة التعليم المتخصص لألطفال المكفوف�ي
وضعاف البرصوضعاف البرص

  تتمثل مهام هذه الوحدة فيما يليتتمثل مهام هذه الوحدة فيما يلي
ن برصًيا إىل المعرفة والتواصل ن برصًيا إىل المعرفة والتواصلتسهيل نفاذ التالميذ المعاق�ي   ..  تسهيل نفاذ التالميذ المعاق�ي

..  تطوير االستقاللية واالندماج االجتماعي لألطفال ضعاف البرصتطوير االستقاللية واالندماج االجتماعي لألطفال ضعاف البرص
  ..  إعداد التالميذ ذوي اإلعاقات البرصية لدخول المدرسة العاديةإعداد التالميذ ذوي اإلعاقات البرصية لدخول المدرسة العادية
ن ن برصًيا بتكوين أساسي مت�ي ن والمعاق�ي نتزويد الطالب المكفوف�ي ن برصًيا بتكوين أساسي مت�ي ن والمعاق�ي ..  تزويد الطالب المكفوف�ي

  عل الكتابة بطريقة برايل والمعلوماتية المالئمة والتنقل من أجلعل الكتابة بطريقة برايل والمعلوماتية المالئمة والتنقل من أجل
ي المدارس العادية بدًءا من السنة الرابعة األساسية

ي المدارس العادية بدًءا من السنة الرابعة األساسيةدمجهم �ن
  دمجهم �ن

وضعاف ن  المكفوف�ي لألطفال  الخاص  التعليم  وحدة  وضعافتتكون  ن  المكفوف�ي لألطفال  الخاص  التعليم  وحدة    تتكون 
  البرص منالبرص من

  بب66 فصول دراسية للسلك األساسي الكامل من السنة األوىل إىل فصول دراسية للسلك األساسي الكامل من السنة األوىل إىل
  السنة السادسةالسنة السادسة

ثث11 مسؤول مسؤول

ي لغة برايل
ن �ن ن متخصص�ي ي لغة برايل معلم�ي
ن �ن ن متخصص�ي   غغ1010 معلم�ي

ن ن مكفوف�ي   فف55 مساعدين منهم  مساعدين منهم 33 مكفوف�ي

ن 50  العدد اإلجماىل للتالميذ المكفوف�ي
 البنات 16
االوالد 34

 العدد اإلجماىل لتالميذ التوحد 41
 البنات 34

االوالد 7



ي المالئم
 وحدة التكوين المه�ن

ي المناسب من ورش لتعلم المهن مفتوحة أمام  تتكون وحدة التكوين المه�ن
ن 16 و22 عاًما اوح أعمارهم ب�ي  التالميذ الذين ت�ت

ي الورش
ي الفصول الدراسية وتدريب عملي �ن

ة التكوين �ن ن ف�ت  وتجمع ب�ي
ي وقت واحد

ة �ن  وتمكن الشباب من اكتساب المعارف والخ�ب

ي  تشمل وحدة التكوين المه�ن

        .. ورشة الفنون التشكيلية والخط

األهداف
ي تسمح لهم ن التالميذ من تطوير المهارات ال�ت  . . تمك�ي

     بممارسة مهنة وتلبية متطلبات السوق
ي
 . . تأط�ي ومواكبة التالميذ الصم لتطوير مهاراتهم �ن

 التشكيلية والخط
ن التالميذ من إنتاج أعمالهم الفنية الخاصة وبيعها .. تمك�ي

.. ورشة الخياطة
 األهداف

 هذه الورشة مخصصة حرصيا للتلميذات الصم، وتمكنه من
..  التدرب عل الخياطة وملحقاتها
..  تعلم استخدام ماكينة الخياطة

..  تعلم تقنيات القص والتجميع والجمع الدبس والخياطة
..  تنظيم مركز عمل المرء؛

..  معرفة قواعد السالمة وصيانة لآلالت
 

ذوي لألطفال  المتخصص  التعليم  ذويوحدة  لألطفال  المتخصص  التعليم    وحدة 
  القصور العقليالقصور العقلي

  تهدف وحدة التعليم المتخصص لألطفال ذوي الخصور العقليتهدف وحدة التعليم المتخصص لألطفال ذوي الخصور العقلي
وتأخذ وجه.  أفضل  عل  منها  واالستفادة  إمكاناتهم  تنمية  وتأخذإىل  وجه.  أفضل  عل  منها  واالستفادة  إمكاناتهم  تنمية    إىل 
وتوفر األطفال  حياة  وخصائص  جوانب  جميع  االعتبار  ي 

وتوفر�ن األطفال  حياة  وخصائص  جوانب  جميع  االعتبار  ي 
  �ن

بوي ال�ت الدعم  ن والنباهة والتبادل من خالل  التحف�ي بويلهم فرص  ال�ت الدعم  ن والنباهة والتبادل من خالل  التحف�ي   لهم فرص 
وخاصة مجموعة األطفالوخاصة مجموعة األطفال

  

  تشمل الوحدة المتخصصة لتعليم لألطفال ذوي القصور العقليتشمل الوحدة المتخصصة لتعليم لألطفال ذوي القصور العقلي

    قق33 اقسام اقسام
ن ن متخصَص�ي ن معلَم�ي ن متخصَص�ي   فف22 معلَم�ي

ن ن مربيت�ي   فف22 مربيت�ي
  لل11 ُمساِعدة ُمساِعدة

 العدد اإلجماىل للتالميذ القارصين ذهنيا 51
 البنات 35
االوالد 16



 الكفالة المدرسية

وتطورهم لنموهم  أساسًيا  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  إطعام   يعد 
ينتمون إىل التعليمية، خاصة وأن معظمهم   النفسي وقدراتهم 
المدرسية لمركز الكفالة  السبب تم تزويد   أ� ضعيفة. ولهذا 
هذا لسد  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت  التكوين 
ظروف ي 

�ن جيدة  غذائية  نوعية  ذات  عنارص  وتقديم   النقص 
ي كل يوم عمل

ن يومًيا للتالميذ �ن  صحية وآمنة. يتم تقديم وجبت�ي
 من أيام األسبوع

 الموظفون المكلفون بتسي�ي الكفالة المدرسية

ة الكفالة المدرسية .. مس�ي
.. ثالث طباخات

.. غرفتا طبخ مجهزتان
 المستوصف

ي
 يوجد بالمركز مستوصف يتمثل دوره �ن

ن أو المر�ن .. تقديم اإلسعافات األولية لألطفال المصاب�ي
ن إىل المراكز الصحية .. مرافقة األطفال المر�ن أو المصاب�ي
ن طبيا                  قق..  مساعدة ومتابعة األطفال تحت العالج أو المتابع�ي

 الموظفون اآلخرون

 كما يضم المركز أيضا
ن لإلدارة  ت�ي .. سكرت�ي

ن  .. ثالثة مراقب�ي
.. بوابا

ي رصف صحي
َ

.. وكيل
.. ثالثة حراس 

ي المعلوماتية المالئمة
ورشة التكوين �ن

ن ذوي القصور البرصي من النفاذ إىل المعلوماتية ..بشكل .. تمك�ي
مستقل تماما

نت ن وضعاف البرص عل الحاسوب واإلن�ت .. تدريب المكفوف�ي
ي  تصفح الويب باستخدام 

.. معالجة النصوص �ن
ة    برنامج تحويل النص إىل كالم وعدسة مك�ب

.. التدريب عل الهاتف الذكي
نقل تالميذ

 الهدف

من اإلعاقة  ذوي  للتالميذ  وآمن  ومنتظم  ي 
مجا�ن نقل   توف�ي 

 منازلهم إىل مختلف وحدات المركز
.. لكرص
.. الميناء

ن .. توجون�ي
 وتشمل لوجستيات النقل بالمركز ما يلي

ي حالة سيئة2
ن لكل منهما 16 مقعًدا )�ن ت�ي ن صغ�ي .. )حافلت�ي

.. حافلة بها 30 مقعًدا
ن  .. ث4 سائق�ي

.. مسؤول السيارة



اآلفاق                                                 الصعوبات والعقبات

بوي والتعليمي عل المستوى ال�ت

ات المتخصصة  ن ..نقص المعدات التعليمية المتخصصة والتجه�ي
ي البالد

ن �ن ن المتخصص�ي .. عدم وجود شعب تكوين المعلم�ي
ي التأط�ي

ن وموظ�ن .. نقص التكوين المستمر للمعلم�ي
بوية للتالميذ والطالب ذوي اإلعاقة          ..نقص المتابعة ال�ت

قلة تكوين وتحسيس آباء التالميذ

ية من حيث المصادر الب�ش

ي الدعم من أجل 
نقص موظ�ن

قية االجتماعية لألطفال ذوي ي مركز التكوين وال�ت
• تطه�ي مبا�ن

اإلعاقة 
• مراقبة التالميذ 

• وكالء السيارات

ي ن لورش التكوين المه�ن ن المؤهل�ي نقص المكون�ي

ذوي لألطفال  االجتماعية  قية  وال�ت التكوين  مركز   يواجه 
، إذا لم يتم إيجاد حلول ي  اإلعاقة اآلن بعض الصعوبات ال�ت

ه للخطر ..لها، ستعرض حسن س�ي
..وهذه الصعوبات هي

من حيث الب�ن التحتية

ات ن وتجه�ي ومقر  محيط  مالءمة   عدم 
المركز

ي منطقة تغمرها المياه ومالحة
ي الواقع، يقع مقر المركز �ن

 �ن
ومعزولة

الحصول استطاع  المركز  أن  إىل  ذلك،  مع  اإلشارة،   وتجدر 
ن ي منطقة مناسبة وينتظر من المحسن�ي

 عل قطعة أرضية �ن
ي بناء مقر جديد مناسب ألنشطته

مساعدته �ن

وفعال   الداخل:   ي 
�ن المركز  تمثل  أقسام  وجود  وفعالعدم  الداخل:   ي 
�ن المركز  تمثل  أقسام  وجود    ee..  عدم 

ي نواذيبو هذا العام،
ي تم تدشينها �ن ي نواذيبو هذا العام،باستثناء وحدة التوحد ال�ت
ي تم تدشينها �ن   باستثناء وحدة التوحد ال�ت
ي أي مكان آخر

ي أي مكان آخرفليس للمركز أي ممثل �ن
فليس للمركز أي ممثل �ن

التالميذ أعداد  تزايد  لمواجهة  النقل  التالميذعدم كفاية وسائل  أعداد  تزايد  لمواجهة  النقل    لل. . عدم كفاية وسائل 
الذين عقلًيا  ن  والمعاق�ي التوحد  وذوي  ن  والمكفوف�ي الذينالصم  عقلًيا  ن  والمعاق�ي التوحد  وذوي  ن  والمكفوف�ي   الصم 
قية االجتماعية ايد عل مركز التكوين وال�ت ن قية االجتماعيةيتدفقون بشكل م�ت ايد عل مركز التكوين وال�ت ن   يتدفقون بشكل م�ت

لألطفال ذوي اإلعاقةلألطفال ذوي اإلعاقة

ن نالبناء والتجه�ي البناء والتجه�ي

قية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة،  ينوي مركز التكوين وال�ت
كاء التنمية بفضل منحة الدولة ودعم �ش

ي ومعدات تتالءم مع األنشطة التعليمية
 • بناء مقر جديد بمبا�ن
للتالميذ ذوي اإلعاقة

ي ة حديثة تتالءم مع التكوين المه�ن ن ورش كب�ي  • إقامة وتجه�ي
ن لألطفال المعوق�ي

• ورشة نجارة األلمنيوم والخشب
ن والمعجنات؛ • ورشة الخ�ب

• ورشة تركيب التطبيقات وإصالح الهواتف الذكية؛
 ورشة الخط والفنون التشكيلية

• ورشة خياطة

• ورشة الحالقة
ن مختلف الوحدات التعليمية بالمركز بالمعدات المناسبة •تجه�ي

ن وضعاف البرص  • :وحدة تعليم األطفال المكفوف�ي
ونية، طابعة برايل، لوحات مفاتيح برايل، برامج)  لوحات إلك�ت

 آلة قراءة الصوت، إلخ(؛ ،MVBA، JAWS التحدث
ن باضطرابات طيف التوحد  •  وحدة تعليم األطفال المصاب�ي

والجيوب) الحسية،  واأللعاب  اللغة،  ن  لتحف�ي األلعاب   كتب 
الصور ومجموعات ،synoptes ،حاملة  الرملية،   الساعة 

)تنظيم المشاعر، ومكعبات الوحدات النمطية، الخ
• • وحدة التعليم المتخصص لألطفال ذوي القصور العقلي



 الجمعيات و المنظمات
الغ�ي حكومية المتعاونة

ـ جمعية أطفال التوحد الموريتانية
ـ مركز زايد

ي للصم
ـ المنتدى الموريتا�ن

ن  ـ الجمعية الوطنية للمكفوف�ي
ـ جمعية الحياة

 ـ الجمعية الموريتانية لدمج
وتأهيل األطفال القارصين ذهنيا

ـ منظمة لبيك
ـ دار الصم

 ـ منظمة الرضوان
ـ متحدون من اجلهم

 ـ اإلتحادية الموريتانية للجمعيات
ن الوطنية لألشخاص المعاق�ي
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تعزيز القدرات
ي المعلوماتية لجميع معلمي المركز

تكوين �ن

ن برصًيا عل المعلوماتية المالئمة .. تكوين معلمي التالميذ المعاق�ي
.. تكوين معلمي التالميذ الصم عل لغة اإلشارة

ي التوحد واالضطراب المرتبطة بالنمو
ن بالتوحد واإلعاقات العقلية �ن ي األطفال المصاب�ي

.. تكوين مكو�ن
ن بالتوحد واإلعاقات الذهنية عل التكفل بأطفالهم؛ .. تكوين آباء األطفال المصاب�ي

.. تكوين آباء التالميذ الصم عل لغة اإلشارة؛
ن .. إعداد أدلة وكتيبات بلغة اإلشارة وطريقة برايل لتعليم األطفال الصم والمكفوف�ي

.. افتتاح وحدة تقويم النطق لألطفال الذين يعانون من صعوبات لغوية
؛ المدرسة العليا للتعليم؛ مدرسة العمل ن ..  وضع وحدات التعليم الخاص للمدارس المهنية )مدرسة تكوين المعلم�ي

 اإلجتماعي

ي ي ورش التكوين المه�ن
ن لتأط�ي الشباب �ن ن مؤهل�ي .. اكتتاب مكون�ي

ي يتمركز فيها عدد أك�ب من األطفال الذين يحتاجون إىل تعليم متخصص ي بعض واليات البالد ال�ت
.. فتح فروع للمركز �ن



عبدهللا ادياكي�ت
المدير

توت محفوظ
المديرة المساعدة

عيش عال بور
مسؤولة وحدة الصم

صيد صار
مسؤول وحدة التكوين المه�ن

ميمونه عبدالباقر
 مسؤولة وحدة

ن المكفوف�ي

 سيد محمد عبدي
مسؤول وحدة التوحد

 سيد رمضان
محاسب

سليمان اديالو
مصلحة العمل اإلجتماعي


