
 
 

اهرة التحسيسية للطلبة من ذوي االحتياجات افتتاح التظ
 اخلصوصية حتت شعار" جامعة تونس املنار، جامعة دون حواجز"

 2022 ماي 27 معةاجل

 
 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد فتحي  ،أشرف كّل من السيد منصف بوكثير

الطلبة من ذوي االحتياجات  التحسيسية لفائدةوزير التربية على افتتاح التظاهرة  ،السالوتي

املنعقدة يوم الخميس  "جامعة تونس املنار، جامعة دون حواجز" :شعار الخصوصية تحت

ية  2022ماي  26
ّ
رئيس جامعة تونس  ،الطّب بتونس وذلك بحضور السيد معز شفرةبكل

ية الطّب بتونس  ،املنار والسيد محمد الجويني
ّ
املديرين العامين ومديري  وعدد منعميد كل

 .طلبةعدد من المؤّسسات التعليم العالي والبحث و 



 
 

مت جامعة تونس املنار هذه التظاهرة ا
ّ
لتحسيسية لفائدة الطلبة من ذوي وقد نظ

 وكذلك لفائدةمن املدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس  ي البصر اإلدراك صعوبات 

اختصاص لغة اإلشارات املوجهة لفاقدي السمع أو النطق من املعهد العالي للعلوم  طلبة

 .اإلنسانية بتونس

العنصر  راهنت علىوفي كلمته االفتتاحية، قال السيد منصف بوكثير بأّن بالدنا قد 

م في العلوم واملعارف  البشري 
ّ
من أجل إرساء مقّومات مجتمع رقمي يرمي الى التحك

 ناحية، والتمّسكوالتكنولوجيات واعتمادها في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية من 

بقيم الحرّية والتضامن ومبادئ حقوق اإلنسان عموما وحقوق األشخاص من ذوي 

مح بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفئات بما يس ،االحتياجات الخصوصية بالتحديد

في النفاذ إلى املعلومة وتحصيل املعرفة وتطوير املؤهالت والطاقات ويحفزها على الخلق 

 .واإلبداع

د السيد بوكثير أّن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود ملزيد استغالل تكنولوجيات 
ّ
كما أك

تثمين نتائج البحث العلمي املنجزة في إطار االتصال والتواصل الحديثة من ناحية وتشجيع 

طار األولوية الثانية الخاصة باملشروع إبالتحديد في و  األولويات الوطنية للبحث العلمي

املجتمعي والتعليم والثقافة والشباب من خالل مقاربات بيداغوجية حديثة والتربية 

ت الخصوصية في الحياة الخصوصية بما يسمح بإدماج وانصهار الطلبة من ذوي الحاجيا

الجامعية وتيسير وصولهم للخدمات املقّدمة خاصة وان الجامعة التونسية تزخر بالكفاءات 

من الطلبة والباحثين الذين تولوا تصنيع عديد االبتكارات واالختراعات في اطار مشاريع ختم 

  .الدروس ومختلف االعمال البحثية



 
 

الشكر إلى جامعة تونس املنار على مجهوداتها من جانبه، توّجه السيد فتحي السالوتي ب

التي تبذلها من خالل تكريس املسؤولية املجتمعية وانفتاحها على محيطها االقتصادي 

واالجتماعي منذ سنوات. داعيا في ذات السياق إلى إيجاد شكل جديد للتعاون بين الوزارتين 

صية من أجل استكمال من أجل مساعدة التالميذ والطلبة من ذوي االحتياجات الخصو 

 .مسارهم الدراس ي والجامعي

 إنشاء مركز وطني مندمجكما ذكر الّسيد السالوتي أّن وزارة التربية تعمل على 

ص  م  ملعالجة املشاكلسيخصًّ
ّ
والصعوبات لدى التالميذ الذين يعانون من صعوبات في التعل

 .ر الدراس ي في أفضل الظروفمن أجل توفير جميع الظروف الجّيدة في اتجاه استكمال املسا

كما أكد السيد معز شفرة رئيس جامعة تونس املنار أّن الجامعة تعمل على مزيد 

انفتاحها على محيطها االقتصادي واالجتماعي وتذليل جميع الصعوبات أمام الطلبة، منّوها 

 بأّن الجامعة تعمل على تسهيل الفرص واالندماج في الحياة االجتماعية.



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 


