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عدد
ة ال

كلم

 رئي�س جمل�س الإدارة 

اأ.عبداهلل عبداملح�صن ال�صرهان

املزيد من الإجنازات

اأعزائي قراء جملة مركز تقومي وتعليم الطفل، تتلزم �شل�شلة من االإجنازات والنجاحات التي 

حققها مركز تقومي وتعليم الطفل طوال ال�شنوات ال�شابقة يف جمال خدمة ذوي �شعوبات التعلم 

منذ تاأ�شي�شه �شنة )1984(، ويف الوقت نف�شه برزت من خلل هذه امل�شرية الطويلة العديد من 

االأمنيات والرغبات اجلديدة التي تظهر على ال�شطح من فرتة اإىل اأخرى مع كل يوم جديد، ومن 

مع  الفاعلة  امل�شاركة  نتائج  ومن  الرتبوي،  امليدان  اليومي يف  واالحتكاك  والعمل  التفاعل  خلل 

وزارة الرتبية وموؤ�ش�شاتها واإداراتها املختلفة، وبالتعاون مع املوؤ�ش�شات االأهلية واحلكومية الداعمة 

يف هذا املجال.

ُعٍد عديدة مع وزارة  الطفل على �شُ وتعليم  التفاعلية ملركز تقومي  االإيجابية  العلقة  تقدمت 

اأ�شاليب التعليم والتعلم من خلل: دعم  عنا�شر النظام  الرتبية تقدما كبريًا يف جمال تطوير 

الرتبوي والتعليمي، ومن خلل ما يقدمه املركز اإىل كل من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف املدار�ص، 

اأولياء االأمور؛ لتح�شني املناخ الرتبوي، والتغلب على  ومن خلل العمل مع الطلب والتعاون مع 

امل�شكلت التي تواجه كل من: املعلم، والطالب، وويل االأمر.

جنز، فقد حققنا الكثري مما ي�شعب ح�شره يف هذه االفتتاحية، 
ُ
لقد نلنا الر�شا وال�شعادة فيما اأ

ولكن الرغبة واالإح�شا�ص مبزيد من االإجناز، واحلاجة اإىل تنفيذ املزيد من العمل حيث تربز يوميا 

اأمامنا مقرتحات وم�شاريع جديدة وتطلعات م�شتقبلية نحو تعليم مثايل ذي جودة عالية.

اإننا على يقني من تبادل فر�ص التعاون والعمل مع وزارة الرتبية ومع املوؤ�ش�شات امل�شاندة لنا 

يف حتقيق اأف�شل الغايات واالأهداف. اإننا نعمل معا من دون انقطاع؛ لكي نحقق م�شتقبًل باهرًا 

للأجيال القادمة من خلل الرتبية والتعليم... اأ�شتطيع اأن اأعرب بكل ثقة وفخر واعتزاز: اإننا حظينا 

ِكنُّ لهم 
ُ
بفر�ص التواجد والعمل مع جمموعات من االأفراد واالأ�شخا�ص من داخل املركز وخارجه، اأ

كلَّ االمتنان وال�شكر اجلزيل على العون وامل�شاندة التي قدموها طوال ال�شنوات املا�شية، واإننا نوؤكد 

على ا�شتمرار احلاجة اإليهم واإىل املزيد من اجلهد والتعاون يف هذا العمل التطوعي واالإن�شاين.

با�شمي وبا�شم اأع�شاء جمل�ص اإدارة املركز اأود اأن اأعرب عن تقديري للعاملني يف وزارة الرتبية، 

وعلى راأ�شهم وزير الرتبية ووزير التعليم العايل، وللأخوة واالأخوات يف االإدارات واملناطق التعليمة 

التابعة لها، وللعاملني يف مدار�ص التعليم العام لتعاونهم و�شدق اإجنازهم.

التام،  الر�شا  اإىل  الو�شول  ي�شعب  ولكن  الهدف،  حتقيق  يف  البالغة  بال�شعادة  ن�شعر  اإننا 

بالغ،  بجهد  للحا�شر  ونعمل  وفخر،  بفرح  املا�شي  اإجن��ازات  اإىل  ننظر  اإننا  املن�شودة.  والكفاية 

ونخطط للم�شتقبل باأمل وطموح.

وفقكم اهلل، واهلل امل�شتعان...

رئي�ص جمل�ص االإدارة

اأ. عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان

يقدم مركز تقويم وتعليم الطفل مطبوعاته التوعوية
للباحثين والمهتمين بمجال صعوبات التعلم مجانًا
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وقع مركز تقومي وتعليم الطفل اتفاقية تعاون مع وزارة الرتبية، وذلك يف مبنى الوزارة، حيث وقعها 

معايل وزير الرتبية ووزير التعليم العايل الدكتور/ نايف بدر احلجرف و رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز تقومي 

وتعليم الطفل ال�شيد/ عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان، وتهدف االتفاقية اإىل خدمة الطلب الذين يعانون 

�شعوبات تعلم.

اتفاقية جاءت تتويجًا لعلقة ا�شتمرت منذ ان�شاء املركز وتاأكيدًا لتعاون منذ 1994.

تهدف  االتفاقية اإىل توفري العديد من الربامج - اإىل جانب ما تقدمه الوزارة من برامج خدمة للأبناء 

الذين يعانون �شعوبات تعلم، ف�شًل عن تدريب اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذين يتعاملون مع هذه الفئة.

التربية وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  يوقع 
لخدمة الطلبة الذين يعانون صعوبات تعلم

مركز تقويم وتعليم الطفل

من اليمني رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز تقومي وتعليم الطفل ال�شيد/ عبد اهلل ال�شرهان، ووزير الرتبية ووزير 

التعليم العايل الدكتور/ نايف احلجرف يوقعان االتفاقية، ووكيل وزارة الرتبية اال�شتاذة مرمي الوتني

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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زيارات  اأو حتقيق  عامليني  اال�شتعانة بخرباء  ال��وزارة يف  مع  التقاء  نقطة  اإيجاد  االتفاقية يف  اأهمية  وتكمن 

للمدار�ص يف �شبيل تقدمي اأف�شل خدماتها للفئة املعنية.

واأكدت االتفاقية على اإلتزام املركز ب�شيا�شة وزارة الرتبية وال �شيما يف تقومي الطلب امل�شجلني يف براجمها 

فيما يتعلق بالتقومي املدر�شي )احل�ش�ص اجلماعية(، حيث تخ�شع االمتحانات اإىل برنامج وزارة الرتبية املعتمد 

يف املواد الدرا�شية جميعها مبا ي�شمن كفاءة التقومي وعدالته.

بلوائح  املركز  اإل��زام  البند  هذا  تناول  فقد  ال�شباحي  الرتبوي  بالربنامج  والغياب  احل�شور  نظام  وب�شاأن   

اإال لظروف  الربنامج  التغيب عن  الطلب على احل�شور وعدم  ال�شلة يف مواظبة  الرتبية ذات  وزارة  مدار�ص 

قاهرة ومربرة.

من  الكايف  العدد  بتوفري  الوزارة  واإلزام  التعليمية،  الكوادر  توفري  الرتبية يف  وزارة  مع  التعاون  بند  وتناول 

املعلمني واالخت�شا�شيني واالإداريني مبا يتنا�شب مع احتياجات الربنامج يف كل عام درا�شي.

جمال  يف  التنموية  والتعليمية  الرتبوية  والربامج  امل�شروعات  تنفيذ  جمال  يف  التعاون  على  الطرفان  واتفق 

خدمة طلب �شعوبات التعلم يف مدار�ص وزارة الرتبية على اأن ت�شمن هذه امل�شاريع يف ميزانية الوزارة. 

من جانبه اأكد ال�شيد/عبد اهلل ال�شرهان رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز تقومي وتعليم الطفل على اأن هذه االتفاقية 

هي تاأكيد لعمل متوا�شل وتعاون دائم بني مركز تقومي وتعليم الطفل ووزارة الرتبية، منوها باأن هذه املنا�شبة 

عزيزة على النفو�ص.

والرتبوي  النف�شي  الت�شخي�ص  جمال  يف  والتن�شيق  التعاون  تفعيل  يف  االتفاقية  اأهمية  اإىل  ال�شرهان  واأ�شار 

للطلب يف مدار�ص وزارة الرتبية، والعمل على تطوير االختبارات واالأدوات اللزمة، وتدريب االخت�شا�شيني 

النف�شييني يف هذا املجال.



توقيع االتفاقية

أخبــــار المــركــز
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احتفل مركز تقومي وتعليم الطفل بحيازة 11 مدر�شة ابتدائية من منطقة مبارك الكبري التعليمية على �شهادة جودة 

الدمج التعليمي من الهيئة اال�شت�شارية الربيطانية املانحة لهذه ال�شهادة، �شمن م�شروع مدار�ص الدمج التعليمي الذي 

ينفذه مركز تقومي وتعليم الطفل بالتعاون مع وزارة الرتبية ممثلة مبنطقة مبارك الكبري التعليمية، وبدعم م�شكور من 

االأمانة العامة للأوقاف.

ح�شر االحتفال مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل االأ�شتاذة/  فاتن داود البدر واأع�شاء جمل�ص اإدارة املركز، 

كما ح�شر وفد من وزارة الرتبية على راأ�شهم مدير منطقة مبارك الكبري التعليمية ال�شيد/ طلق الهيم، وكذلك ممثل 

االأمانة العامة للأوقاف ال�شيدة/ منال ال�شقر. 

بداأ احلفل بكلمة األقتها مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل االأ�شتاذة/ فاتن البدر عربت فيها عن �شعادتها 

الكبري  مبارك  منطقة  يف  التعليمي  الدمج  مدار�ص  ملجموعة  اجلديد  االإجن��از  بهذا  للتهاين   تقدميها  خلل  من 

التعليمية، ال �شيما اأن االحتفال جرى بعد يوم واحد فقط من االحتفال باليوم العاملي للأفراد ذوي االإعاقة،  وهذا 

كما  التعليمية.  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  �شيما  وال  العامة،  احلياة  يف  كافة  االإعاقة  ذوي  االأف��راد  دمج   �شرورة  يوؤكد 

االإيجابية  العلقة  نتيجة  اإال  هو  ما  �شنوات،   3 منذ  تنفيذه  بداأ  الذي  التعليمي  الدمج  مدار�ص  م�شروع  اأن  اأ�شافت 

والتعاون املثمر بني وزارة الرتبية ومركز تقومي وتعليم الطفل واالأمانة العامة للأوقاف، واأن االحتفال اليوم ما هو 

اإال احتفال بقدرات هذه املدار�ص وجهودها يف حتقيق اأهداف الدمج التعليمي بخلق بيئات تربوية وتعليمية تتنا�شب 

ضمن مشروع ينفذه مركز تقويم وتعليم الطفل

11 مدرسة تحصل على شهادة 
جودة الدمج التعليمي

�شورة جماعية ملديرات املدار�ص احلا�شلة على �شهادة جودة الدمج التعليمي

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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مع احتياجات الطلب جميعهم، ال �شيما الطلب ذوي �شعوبات التعلم. كما �شجعت البدر املدار�ص على بذل اجلهود 

والتطور  النمو  هذا  ا�شتمرار  يف  واأملها  الناجحة،  الدمج  مدار�ص  متطلبات  ال�شتكمال  القمة  اإىل  الو�شول  اأجل  من 

لدمج ذوي �شعوبات  ال�شهادة  االبتدائية جميعها هذه  الكبري  مبارك  القادمة حتى حتوز مدار�ص منطقة  الفرتة  يف 

التعلم وتقدمي اخلدمات املنا�شبة لهم. كما اأ�شارت اإىل اأن مدر�شة ال�شدمي االبتدائية النموذجية للبنني التي اأ�ش�شت 

اأخرى هي  وافُتِتَحْت مدر�شة  التعلم،  املتكاملة لذوي �شعوبات  املنطقة جميعها بخدماتها  امل�شروع خدمت  من �شمن 

ال�شتقبال  املتو�شطة  االأندل�شي  ابن زهري  اإعداد مدر�شة  كما مت  للبنات،  النموذجية  االبتدائية  الكويت  مدر�شة جون 

خريجي املرحلة االبتدائية من البنني.

واأن وزارة الرتبية  الهيم فخره بهذا االإجناز،  ال�شيد/ طلق  التعليمية  الكبري  اأبدى مدير منطقة مبارك  من جهته 

ترحب مبثل هذه التعاون املثمر  الذي ي�شاهم يف رفع م�شتوى التعليم،  وتقدمي اخلدمات التعليمية املتكاملة الأغلى ما 

منلك،  وهم فلذات اأكبادنا، و اأ�شاد بالدور الكبري الذي يوؤديه مركز تقومي وتعليم الطفل، رغم كونه جمعية نفع عام ذات 

قدرات مادية متوا�شعة، اإال انه ميلك عقواًل نرية ون�شيطة، تعمل على حتقيق االأف�شل للأفراد ذوي �شعوبات التعلم.  كما 

ذكر اأن هذا هو اأول امل�شوار للمدار�ص احلائزة على �شهادة جودة الدمج التعليمي، ملقيًا ال�شوء على امل�شوؤولية  الكبرية 

التي تقع على هذه املدار�ص من ناحية املحافظة على معايري ال�شهادة، واال�شتمرار بالعمل بجد من اأجل م�شلحة الطلب 

ذوي �شعوبات التعلم. 

حتدث كذلك املدير التنفيذي للهيئة اال�شت�شارية الربيطانية املانحة ل�شهادة جودة الدمج را�شل تومز مباركًا ملديرات 

املدار�ص التي حازت على ال�شهادة جميعها، مثمنًا جهودهم املبذولة، ومتمنيًا لهم م�شتقبًل  زاهًرا.

مت مديرات املدار�ص ال�11 احلائزة على �شهادة جودة الدمج التعليمي، واأخذت �شور تذكارية  يف ختام احلفل ُكرِّ

الدمج  ل�شهادة جودة  املانحة  الربيطانية  اال�شت�شارية  والهيئة  الطفل  وتعليم  تقومي  الرتبية ومركز  وزارة  قياديي  مع 

التعليمي واالأمانة العامة للأوقاف، متمنني املزيد من التطور والتقدم يف التعليم، ودمج ذوي االحتياجات اخلا�شة 

يف التعليم العام.

جانب من التكرمي

أخبــــار المــركــز
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الطفل  وتعليم  تقويم  مركز 

للأوقاف العامة  الأم��ان��ة  م��ن  بدعم 

 147 ي��خ��رّج 
م��ع��ل��م��ًا 
م��ن دورات���ه 
ال��ت��دري��ب��ي��ة

اأقام مركز تقومي وتعليم الطفل )جمعية نفع عام( عدة دورات تدريبية ملعلمي وزارة الرتبية من خمتلف التخ�ش�شات 

واالخت�شا�شيني النف�شيني واالجتماعيني من خمتلف املناطق التعليمية، �شمن الربنامج التدريبي ال�شنوي املقام  بدعم 

ق�شموا  واملراحل،  والتخ�ش�شات  التعليمية،  املناطق  147 معلمًا من خمتلف  تدّرب  للأوقاف. حيث  العامة  االأمانة  من 

على خم�ص دورات، على التعرف بكل ما يتعلق ب�شعوبات التعلم، فاُفتتحت كل دورة مبحا�شرة تعريفية باملركز واأهدافه 

التعلم، كما و�شحت  والتعريف مبفهوم �شعوبات  العلجية جميعها،  املركز وبراجمه  التي تقدمها وحدات  واخلدمات 

علقة ال�شعوبات النمائية: الذاكرة، واالنتباه، واالإدراك بال�شعوبات الدرا�شية: �شعوبة القراءة، الد�شلك�شيا، و�شعوبة 

اختبارات  على  بالتعرف  وتعمقوا  التعلم،  �شعوبات  لذوي  فعالة  تدري�ص  وا�شرتاتيجية  "الد�شكالكوليا"،  الريا�شيات، 

الت�شخي�ص النف�شي والرتبوي، واخلطة الفردية العلجية، مع اطلعهم على مهارات التعامل مع الطلب ذوي �شعوبات 

التعلم،  �شعوبات  ذوي  تعليم  عملية  ت�شهيل  يف  م�شاهمتها  وكيفية  الذهنية،  اخلرائط  على  املعلمني  اطلع  مع  التعلم، 

وا�شرتاتيجيات العلج الرتبوي.

ال�صهادات وت�صلم  الدورة  اإنتهاء  بعد  تذكارية  �صورة 

الدورة اأثناء  املتدربات 

املتدربني من  جانب 

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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التدريب باملركز  بالتعاون مع وحدة  عقد الربنامج الرتبوي امل�شائي مبركز تقومي وتعليم الطفل )جمعية نفع عام( 

دورة تدريبية يف جمال: علج �شعوبات التعلم النمائية والدرا�شية ملعلمي الربنامج بقاعة املوؤمترات باملركز، �شارك فيها 

كوكبة من اخلرباء املتخ�ش�شني يف جمال �شعوبات التعلم.

َم يف الدورة - يف االأيام الثلثة االأوىل منها - جمموعُة حما�شرات، ا�شتملت على املو�شوعات االآتية: علقة  وقد ُقِدّ

�شعوبات  يف  الذاكرة  اأثر  اال�شطراب،  هذا  علج  طرائق  واأه��م  التعلم  ب�شعوبات  الن�شاط  وفرط  االنتباه  ا�شطراب 

التنمري يف حياة من  وال�شلوك  الطلب،  تعلم من  يعاين �شعوبات  والت�شخي�ص يف حتديد من  القيا�ص  اأهمية  التعلم، 

يعاين �شعوبات تعلم، وع�شر القراءة والتدخل العلجي برنامج: "اأنا اأقراأ واأكتب!"، اأثر التدريب على احل�ص العددي يف 

الريا�شيات على حت�شيل من يعانون �شعوبات تعلم وال �شيما ع�شر الريا�شيات.

 اأما اليومان االأخريان من الدورة فقد ا�شتمل على ور�ص عمل تدريبية على: مناذج عملية لكيفية علج ال�شعوبات 

النمائية: االإدراك، واالنتباه والذاكرة، واإعداد االختبارات الت�شخي�شية يف اللغة االإنكليزية والريا�شيات وتطبيقها على 

ذوي �شعوبات التعلم؛ لتعرف نقاط القوة ونقاط ال�شعف لديهم؛ ليت�شنى للمعلمني الذين يتعاملون مع هذه الفئة اإعداد 

اخلطط الرتبوية الفردية التي �شيطبقونها على كل حالة من احلاالت التي يتعاملون معها على حدة، وتطبيق عملي على 

املعتِمدة  غلينهام  اأورتن  لطريقة  عملى  وتطبيق  القراءة،  ع�شر  لعلج  اللغات  ملعلمي  واأكتب!"  اأقراأ  "اأنا  برنامج: 

على احلوا�ص املتعددة يف تدري�ص ذوي �شعوبات التعلم يف اللغات والريا�شيات.

البرنامج التربوي المسائي بمركز 
تقويم وتعليم الطفل يعقد دورة 

تدريبية لمعلميه

الدورة جانب من 

أخبــــار المــركــز
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عقد مركز تقومي وتعليم الطفل دورة تدريبية عن �شعوبات التعلم، يف غزة بفل�شطني ملعلمي الرتبية اخلا�شة 

مبدار�ص وكالة غوث وت�شغيل اللجئني الفل�شطينيني )االأنروا(، على مدى اأ�شبوع، األقاها مدير الربنامج الرتبوي 

امل�شائي مبركز تقومي وتعليم الطفل االأ�شتاذ/ �شامل حممد احلطاب. 

اأتى تقدمي الدورة، بناء على طلب االأ�شتاذ/ �شاهر يو�شف ياغي رئي�ص ق�شم الرتبية اخلا�شة مبدار�ص وكالة 

ب�شعوبات  االإ�شابة  واأ�شباب  التعلم  �شعوبات  على  ا�شتملت  الدورة جمموعُة حما�شرات،  َم يف  ُقِدّ وقد  الغوث، 

التعلم، وخ�شائ�ص الطلب الذين يعانونها، و�شعوبات التعلم النمائية، واأف�شل طرائق علج هذه ال�شعوبة، 

واأهمية القيا�ص والت�شخي�ص يف حتديد من يعاين �شعوبات تعلم من الطلب من خلل االختبارات الت�شخي�شية 

النف�شية والرتبوية امل�شتخدمة يف ت�شخي�ص ذوي �شعوبات التعلم، ومبادئ التدري�ص العلجي.

الغوث،  بوكالة  والتعليم  الرتبية  برنامج  رئي�ص  احلم�شيات  حممود  د.  من  كل  تقدم  ال��دورة  نهاية  ويف 

تقومي  ملركز  اجلزيل  بال�شكر  الوكالة  مبدار�ص  اخلا�شة  الرتبية  ق�شم  رئي�ص  ياغي  يو�شف  �شاهر  واالأ�شتاذ/ 

املجتمعات  خدمة  يف  الكرمية  مواقفهم  واأهلها  للكويت  مثمنني  الدعوة،  تلبية  على  وموفده  الطفل  وتعليم 

العربية مبا ميلكون من اأبواب ثقافية عديدة مل يبخلوا بها على االأمة جميعها.

اأثناء الدورة اأ. �صامل احلطاب 

مركز تقويم وتعليم الطفل يعقد دورة تدريبية 

في غزة بفلسطين لمعلمي وكالة الغوث

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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وتعليم  التعلم الربوفي�شور/ مالت جو�شي يف مقر مركز تقومي  العاملي  يف جمال �شعوبات  االأمريكي  حا�شر اخلبري 

الطفل.

 كانت املحا�شرة العامة بعنوان "القراءة والكتابة - مواجهة ق�شية �شحة عامة" باللغة االإنكليزية مع توافر ترجمة فورية 

باللغة العربية. حيث تناولت املحا�شرة عدة زوايا يف ق�شية التعلم والتعليم، والتعرف على تاأثري عدم الت�شخي�ص ال�شحيح 

للطفل، وتبعاته من ناحية الت�شرب الدرا�شي، كما تناولت كذلك االأ�ش�ص الع�شبية ل�شعوبات القراءة يف الدماغ.

"ال�شحر احلقيقي  بعنوان  الربوفي�شور/ جو�شي عدة حما�شرات  ال�شابق ذكرها، قدم  العامة  املحا�شرة  اإىل  باالإ�شافة 

تقومي  ملركز  التابع  ال�شباحي  الرتبوي  بالربنامج  االإنكليزية  اللغة  والكتابة" ملعلمي  القراءة  عمليات  حت�شني  يف  للتهجئة 

وتعليم الطفل، ووحدة الت�شخي�ص، ومعلمات اللغة االنكليزية يف مدر�شة ال�شدمي النموذجية للبنني التابعة ملنطقة مبارك 

الكبري التعليمية.

 ي�شغل الربوفي�شور/ جو�شي من�شب حما�شر يف جامعة تك�شا�ص اإية اأند اإم بالواليات املتحدة االأمريكية، ورئي�ص حترير 

وترتكز  اللغات،  والكتابة يف خمتلف  القراءة  تعلم  باحث يف جمال  اأي�شًا  وهو  والكتابة"،  "القراءة  العاملية  العلمية  املجلة 

اأبحاثه على اإعداد املعلم وتطوير اأدائه داخل الف�شل، وطرائق اكت�شاف م�شكلت القراءة والكتابة يف املراحل املبكرة من 

عمر الطفل.

العلمي ل��ل��ت��ق��دم  ال��ك��وي��ت  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن  ب��دع��م 

البروفيسور مالت جوشي يحاضر 
في مركز تقويم وتعليم الطفل

الربوفي�شور/ مالت جو�شي  اأثناء املحا�شرة

أخبــــار المــركــز
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تريدا�ص  اإريك  الدكتور/  العاملي  االأمريكي  اخلبري  حل 

مركز  مقر  يف  عامة  حما�شرة  لتقدمي  املركز  على  �شيفًا 

تقومي وتعليم الطفل حملت عنوان "اال�شطرابات ال�شلوكية 

فورية  ترجمة  توافر  مع  االإنكليزية  باللغة  االأطفال"  لدى 

باللغة العربية.

تريدا�ص  اإريك  الدكتور/  قدم  املحا�شرة  اإىل  باالإ�شافة 

الت�شخي�ص  وح��دة  لفريق  اأول��ه��ا  ك��ان  ع��دة حم��ا���ش��رات، 

النف�شيني من  باالإ�شافة  للخت�شا�شيني  للمركز،  التابعة 

مدر�شة ال�شدمي النموذجية التابعة مل�شروع مدار�ص الدمج 

التعليمي.

بدعم  الكويت  اإىل  تريدا�ص  اإريك  الدكتور  زيارة  وتاأتي 

مادي من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي �شمن برناجمه 

ال�شنوي "زيارة اخلرباء" بالتعاون مع مركز تقومي وتعليم 

املتخ�ش�شة  العاملية  بنقل اخلربات  اإميانًا منهم   الطفل، 

ب�شعوبات التعُلم  والطفل والرتبية والتعليم اإىل الطاقات 

املحلية، ودعمًا الأن�شطة املركز املتخ�ش�شة باالأفراد ذوي 

�شعوبات التعلم.

ملركز  الطبي  املدير  من�شب  تريدا�ص  الدكتور  ي�شغل 

التنموية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ورئ��ي�����ص  ال��ط��ف��ل،  لتنمية  ت��ري��دا���ص 

طبيب  وه��و  االأط��ف��ال.  طب  يف  لل�شت�شاريني  وال�شلوكية 

اأطفال متخ�ش�ص يف النمو  ويف ت�شخي�ص ومعاجلة حاالت 

االإعاقات املختلفة مبا يف ذلك ا�شطرابات نق�ص االنتباه 

وال�شلل  وال��ت��وح��د،  التعلم،  و�شعوبات  الن�شاط،  وف��رط 

النمائية  امل�شاكل  من  وغريها  العقلي  والتخلف  الدماغي 

الع�شبية وال�شلوكية.

القرائي  للع�شر  العاملية  اجلمعية  ت��ري��دا���ص  ي��رتاأ���ص 

الرعاية  لربنامج  الطبي  املدير  اأي�شًا  وهو  )الد�شلك�شيا( 

اأنه  كما  ال�شحية.  وموؤ�ش�شات اخليارات  للأطفال  املمتدة 

ع�شو يف جمل�ص اإدارة منظمة غري ربحية توظف البالغني 

الذين يعانون من ا�شطرابات طيف التوحد.

املو�شوعات   خمتلف  يف  ودويل  وطني  حما�شر  اأن��ه  كما 

حول ع�شر القراءة، و�شعوبات التعلم، وا�شطرابات نق�ص 

التوحد،  طيف  وا���ش��ط��راب��ات  الن�شاط،  وف��رط  االن��ت��ب��اه 

وغريها من املو�شوعات املت�شلة بطب االأطفال  ال�شلوكي 

والنمائي.

واالأمهات  للآباء  كتاب  بتحرير  تريدا�ص  الدكتور  قام   

نق�ص  ا�شطرابات  ح��ول  الياء  اإىل  االأل��ف  "من  بعنوان: 

االآب��اء  كل  على  يجب  ال��ذي  ما  الن�شاط:  وف��رط  االنتباه 

معرفته عن م�شاكل ع�شر القراءة واالنتباه".

رئيس الجمعية العالمية للدسلكسيا

الدكتور إريك تريداس يحاضر في مركز 

تقويم وتعليم الطفل

ب������دع������م م�������ن م����وؤ�����س���������س����ة 

ال����ك����وي����ت ل���ل���ت���ق���دم ال��ع��ل��م��ي

تريدا�س اإريك  الدكتور 

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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م�شر  بجمهورية  �شم�ص  عني  بجامعة  النف�شي  والقيا�ص  النف�ص  علم  اأ�شتاذ  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ا�شت�شاف 

العربية الدكتور/ حمدي يا�شني لتقدمي دورة متخ�ش�شة يف مقر مركز تقومي وتعليم الطفل.

الدورة كانت بعنوان »�شعوبات التعلم.. ت�شخي�شها وعلجها«، وقد ح�شرها كل من: اأع�شاء وحدة الت�شخي�ص، ووحدة 

االأبحاث وتطوير االختبارات يف مركز تقومي وتعليم الطفل، واالخت�شا�شيات النف�شيات من مدار�ص املرحلة االبتدائية 

يف منطقة مبارك الكبري التعليمية، ومدر�شة ال�شد مي االبتدائية-بنني املتخ�ش�شة ب�شعوبات التعلم.

باالإ�شافة اإىل الدورة املتخ�ش�شة ال�شابقة الذكر، قدم الدكتور/ حمدي يا�شني عدة حما�شرات لوحدة البحوث وتطوير 

االختبارات عن حتكيم اال�شدارات وحتكيم االختبارات.

برناجمه  �شمن  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ش�شة  من  مادي  بدعم  الكويت  اإىل  يا�شني  حمدي  الدكتور/  زيارة  وتاأتي 

ال�شنوي »زيارة اخلرباء« بالتعاون مع مركز تقومي وتعليم الطفل.

يهتم الدكتور/ حمدي يا�شني بالتاأهيل املهني وال �شيما لدى العاملني مع الفئات اخلا�شة، وقد عمل يف منا�شب عدة 

منها: اأ�شتاذ علم النف�ص يف كلية الرتبية االأ�شا�شية  بجامعة الكويت، ورئي�ص ق�شم علم النف�ص، وخبري البحوث والربامج 

�شم�ص،  بجامعة عني  الب�شرية  االإمكانات  تنمية  مركز  ومدير  بالريا�ص،  املتحدة  للأمم  االإمنائي  بالربنامج  التدريبية 

ومقرر اللجنة الدائمة للرتقيات.

اأ�ستاذ علم النف�س والقيا�س 

النف�سي الدكتور/ حمدي يا�سني

يقدم دورة تدريبية يف 

مركز تقويم وتعليم الطفل

ب������دع������م م�������ن م���وؤ����س�������س���ة 

ال���ك���وي���ت ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي

يا�صني حمدي  الدكتور/ 

أخبــــار المــركــز
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العلمي ل��ل��ت��ق��دم  ال��ك��وي��ت  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن  ب��دع��م 

وتطوير  االأبحاث  ووح��دة  الت�شخي�ص  لوحدة  حما�شرة  لتقدمي  املركز  على  �شيفًا  البحريي  حممد  الدكتور/  حّل 

االختبارات، ووحدة التدريب، والربنامج الرتبوي ال�شباحي يف مقر مركز تقومي وتعليم الطفل.

اأولها  "مهارات التوا�شل لدى االأطفال ذوي �شعوبات التعلم"، تناولت الدورة عدة حماور  حملت املحا�شرة عنوان 

مفهوم عملية التوا�شل واأهميتها، وما اإذا كانت عملية التوا�شل عملية ب�شيطة اأو ال؟، وعنا�شر ومهارات عملية التوا�شل، 

املعنيني برتبية ذوي �شعوبات  ودور  التعلم،  االأطفال ذوي �شعوبات  لدى  التوا�شل  تنمية  وم�شكلت  و�شروط جناحها، 

التعلم يف تنمية توا�شلهم.

الدكتور حممد البحريي اأ�شتاذ علم نف�ص م�شارك يف ق�شم الدرا�شات النف�شية للأطفال التابع ملعهد الدرا�شات العليا 

للطفولة– جامعة عني �شم�ص.  وتاأتي زيارة الدكتور البحريي اإىل الكويت �شمن �شل�شة من الزيارات التي يقيمها املركز 

كجزء من م�شروع "زيارة اخلرباء"، املقام بدعم من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ، اإميانًا منهم ب�شرورة ن�شر كل ما 

هو جديد عن �شعوبات التعلم.

الدكتور محمد البحيري في ضيافة
مركز تقويم وتعليم الطفل

الدكتور/ حممد البحريي اأثناء املحا�صرة

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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قدم اخلبري الربيطاين يف جمال الت�شخي�ص الدكتور/ غافني ريد بدعم من االأمانة العامة للأوقاف دورة تدريبية 

معتمدة  للخت�شا�شيني النف�شيني يف مقر مركز تقومي وتعليم الطفل.

ودور  التعلم  “�شعوبات  عنوان  الطفل  وتعليم  تقومي  مبركز  الت�شخي�ص  وح��دة  فريق  ح�شرها  التي  ال��دورة  حملت 

االخت�شا�شي النف�شي يف التقييم: تطبيقات عملية”، حيث ا�شتمرت اأ�شبوعًا  يف الفرتة ال�شباحية.

تناولت الدورة عدة حماور: اأولها موؤ�شرات �شعوبات التعلم وخ�شائ�شها، واالختبارات الر�شمية: و�شرح امل�شطلحات 

املقننة/ القيا�ص النف�شي، ودور معدل الذكاء، و بناء االختبار، وفهم دليل االختبار، واأمثلة الختبارات خمتلفة، و التقييم 

املبني على املنهج، والتقييم الدينامي ومهارات التفكري العليا، و و�شع بروتوكول للتقييم.

 يذكر اأن الدكتور غافني ريد حما�شر بكلية الرتبية “موراي هاو�ص” جامعة اأدنربة  باإ�شكتلندا باململكة املتحدة.  وله 

البحث  الرتبوي، ويف جمال  النف�ص  وعلم  الرتبية،  املحا�شرات يف جماالت  واإلقاء  والتدري�ص  التاأليف  خربة طويلة يف 

العلمي. �شارك يف اأكرث من 500 موؤمتر علمي وحلقة نقا�شية، وور�شة عمل يف خمتلف اأنحاء العامل .

كما كتب واأعد اأكرث من اأربعة ع�شر كتابًا يف جماالت الع�شر القرائي، والتعلم موجهة للمعلمني،  واأولياء االأمور. وي�شغل 

لعدد  م�شت�شار  اأنه  كما  باإنكلرتا،  التعلم  �شعوبات  ذوي  من�شب مدير وم�شت�شار يف مدر�شة “Red Rose” للأطفال 

من  العديد  يف  اأي�شًا  اأ�شت�شيف  التعلم.  واأ�شاليب  اخلا�شة  االحتياجات  جماالت  يف  والدولية  القومية  امل�شروعات  من 

اأوروبا  املتحدة ويف  اململكة  والتعليمية يف  الق�شايا الرتبوية،  الكثري من  تناول خللها  واالإذاعية  التلفزيونية،  اللقاءات 

واآ�شيا ونيوزيلندا.

الربنامج  املركز كجزء من  يقيمها  التي  التدريبية  ال��دورات  �شل�شة من  الكويت �شمن  اإىل  ريد  الدكتور  زيارة  وتاأتي 

التدريبي ال�شنوي ملوظفيه، املقام بدعم من االأمانة العامة للأوقاف، اإميانًا منهم ب�شرورة دعم اأن�شطة املركز املتخ�ش�شة 

باالأفراد ذوي �شعوبات التعلم.

مركز تقويم وتعليم الطفل
يستضيف الدكتور غافين ريد

اأع�شاء وحدة الت�شخي�ص اأثناء الدورة د. غافني ريد

ب��دع��م م��ن الأم��ان��ة 

ال���ع���ام���ة ل����أ�ق���اف

أخبــــار المــركــز
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ال��������ت��������س��������ام��������ح م�����������ع االخ����������ت����������اف

ي�������خ�������ل�������ق ال����������ح����������ب واإلئ������������ت������������اف

ف�����ط�����ب�����ي�����ع�����ة ال�������ب�������ش�������ر أط�������ي�������اف

م�����������ن ه�����������و ك���������ام���������ل األوص������������������اف

ك�����ل�����ن�����ا ف�����ي�����ن�����ا ع�����ج�����ز م��������ا ي����ن����ش����اف

خ������اف ب�����ي�����ن�����ن�����ا  ي�����خ�����ل�����ق  ال  ل������ك������ن 

وإج���������ح���������اف ل���������أخ���������ر  ظ�������ل�������م  أو 

ال����������دي����������ن ي��������دع��������ون��������ا ل������ان������ص������اف

وال��������ت��������ع��������اط��������ف م����������ع االخ���������ت���������اف

ل�����و ت���ش���اب���ه���ن���ا ك���ل���ن���ا ال����ب����ل����د ي���ن���ع���اف

ل��ول��وة ح�م����ادة د. 
ع�سو هيئة التدري�س بكلية الرتبية اال�سا�سية

االخت���������اف

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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جمعية نفع عام

جمعية نفع عام

جمعية نفع عام

جمعية نفع عام

ا�شم العائلة / االأخري: ا�شم االأب:    االإ�شم االول:     

First Name:          Father Name:             Family Name:

الق�شم: الوظيفة:     رقم بطاقة امل�شتفيد:    

ID     Position   Department

الرمز الربيدي: �شندوق الربيد:     العنوان:     

ADDRESS:   P.O BOX:    Post Code:

نقال: ت العمل:    ت املنزل:    بريد اإلكرتوين:   

E-mail:      Home -Tel.:                Work-Tel.:                Mobile:

Signature :التوقيع التاريخ: Date   /         /         20 م    

لل�ستعم�����ال الر�س��������مي

For Office Use Only

احلد االأق�شىالفئةرقم بطاقة امل�شتفيد

  كتابني      5 كتب   1          2           3

تنتهي الع�شوية يفاأق�شى مدة لل�شتعارة

20 م15 يوما           /          /       

توقيع مدخل البيانات توقيع املوظف        

اأمني املكتبة

يعتمد،،،

جمعية نفع عام

جمعية نفع عام

ا�س�ت�م�����ارة ع�س���وي����ة اإ�س�ت���ع�������ارة ك�������ت��ب

Membership Application Form

Lمكتبة صعوبات التعلم  D  L ib ra ry

جمعية نفع عام

العنوان:  مركز تقومي وتعليم الطفل - ال�صرة - قطعة 4 - �صارع 14 -  تلفون :  2000 183  داخلي: 171



 الخط الساخن

1 8 3  2 0 0 0

 مركز تقويم وتعليم الطفل

@ccetkuwait

 مركز تقويم وتعليم الطفل

@ccetkuwait

قال رسول اهلل ] :

»إذا مات ابن أدم إنقطع عمله إال من ثالث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«

‘‘�صواء كنا اأفرادا اأم موؤ�ص�صات، فم�صوؤوليتنا 
ب��ن��اء املجتمع واح����دة، ك��ل وف��ق قدرته،  جت��اه 

اإن�صاء وقف تدر  فدعمك املايل �صيخ�ص�س يف 

فائدته لأجيال متعاقبة...’’

أسمـــاء الســـادة الـواقـفين

تــلك اللبنــات األولى فمن يكمل البناء..؟

ال�ش���يد/ اأنور عبد اهلل امل�

امل� اهلل  عبد  دان���ه  ال�����ش��ي��دة/ 

اخلالد وف�سة  �سليمان  ال�سادة/ 

الغنيم ب���دري���ة  امل���رح���وم���ة/ 

امل�����رح�����وم/ م�������رزوق ال��غ��ن��ي��م

ال�������س���ي���دة/ ف���ط���وم���ه ال���زب���ن

وقف تقويم وتعليم الطفل

ساهم معنا...

للتواصل
واالستفسار

الوقف.. عطــاء بــاٍق...

حســاب رقم
08305354

IBAN  :  KW58GULB 0000 0000 0000 000 8305354

وقفية ماسية

وقفية فضية

وقفية فضية

وقفية برونزية

وقفية برونزية

وقفية برونزية

waqf@ccetkuwait.org



الأط��ف��ال يعانون م�صكالت ترتكز    ه��ولء 

والكتابة،  والتهجئة،  ال��ق��راءة،  �صعوبات  يف 

عقبات  منهم  الكثري  يجد  حيث  واحل�����ص��اب، 

)الد�صليك�صيا(  ال��ق��راءة  ���ص��ع��وب��ة  ب�����ص��ب��ب 

)الد�صرباك�صيا(،  احلركي  التاآزر  �صعوبة  اأو 

اأو �صعوبة  اأو �صعوبة الكتابة )الد�صغرافيا(، 

البع�س  اأن  كما  )الد�صكلكوليا(،  الريا�صيات 

الرتكيز  ف��ى  اأخ���رى  �صعوبات  ي��ع��اين  منهم 

والنتباه وفرط الن�صاط وم�صكالت �صلوكية 

واجتماعية وانفعالية اأخرى...

���ص��اه��م م��رك��ز ت��ق��ومي وت��ع��ل��ي��م الطفل 

اآل���ي���ات م��ت��ع��ددة وب���رام���ج تربوية  ب��و���ص��ع 

اأ���ص�����س ع��ل��م��ي��ة وا���ص��ح��ة، ومبعايري  ع��ل��ى 

على  التغلب  على  طالبنا  ت�صاعد  عاملية 

م�صكالتهم كل على حده وفق ما ينا�صبه 

مع  التاأقلم  فى  وي�صاعده  فردية،  كحالة 

منتجاً  اإن�صاناً  حميطه وتهيئته كى يكون 

يف املجتمع.

صعوبات التعلم.. عائق يمكننا التغلب عليها

10 % من طالب الكويت يعانون صعوبات التعلم

صعوبات التعلم لدى أبناءنا ليست نهاية الطريق.. نستطيع مساعدتهم

الخط الساخن

 مركز تقويم وتعليم الطفل

 مركز تقويم وتعليم الطفل

 مركز تقويم وتعليم الطفل

@ccetkuwait

@ccetkuwait 1 8 3  2 0 0 0



من اأهم املهارات التي يتعلمها الطالب يف �شغره والتي توؤثر على جناحه يف الدرا�شة واحلياة ب�شفة عاّمة هي مهارة 

القراءة. والقراءة مبفهومها ال�شامل ت�شم مهارات قراءة الكلمة اأي: التهجئة، واالإملء، وفهم املقروء، والتعبري الكتابي، 

وهي املهارات التي تفتح الباب لتعلم املواد الدرا�شية “االأكادميية” االأخرى اأدبية كانت اأم علمية. 

االأ�شهر  منذ  التعلم  رحلة  تبداأ  ولكن  باملدر�شة  الر�شمي  تعليمه  بداية  يف  )والكتابة(  القراءة  تعلم  الطالب  يبداأ  وال 

االأوىل، وتتوا�شل يف تطور مطرد. ولريا�ص االأطفال والبيئة االأ�شرية دوٌر مهمٌّ يف تنمية هذه املهارات التي ت�شبق التدريب 

الر�شمي على القراءة والكتابة. وت�شمى هذه املهارات مهارات  القراءة املبكرة، وت�شمل مثًل: الوعي بالن�ص املكتوب، كاأن 

يدرك الطالب اأن الكتابة تكون من اليمني اإىل الي�شار، ومن اأعلى اإىل اأ�شفل، اأو معرفة اأ�شماء احلروف واأ�شكالها.

 ومن املهارات املهمة التي تتنباأ مبدى جناح الطفل يف اكت�شاب مهارات القراءة والكتابة يف املرحلة االبتدائية وما 

بعدها مهارة الوعي ال�شوتي، باالإ�شافة اإىل معرفة احلروف باأ�شمائها و/ اأو اأ�شواتها. ومهارات الوعي ال�شوتي يف �شن 

ما قبل املدر�شة ت�شاعدنا اأي�شا على الك�شف املبكر على الطلب الذين قد يتعرثون يف اكت�شاب القراءة يف املدر�شة. كما 

اأثبت البحث اأي�شا اأنها العامل الفارق املهم الذي ميكن بوا�شطته ت�شخي�ص ع�شر القراءة بعد الف�شل يف تعلمها يف مرحلة 

املدر�شة، واأن تدري�ص هذه املهارات مع تدري�ص اأ�شوات احلروف واأ�شكالها وتهجئتهم قراءًة وكتابًة هي العلج االأجنع 

لع�شر القراءة. 

اختبار معالجة ا�صوات المقنن ل�طفال

www.cce tkuwa i t . o rgwww.pscd r. o rg . sa /npa l d

مهارات الوعي الصوتي

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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والوعي ال�شوتي �شكل من اأ�شكال املهارات اللغوية اللفظية اإال اأنه م�شتوى اأعلى من هذه املهارات اللفظية ال يكت�شب 

اكت�شابا َعَر�شيًّا، ولكنه يحتاج اإىل تدري�ص موّجه من املعّلم اأو ويل االأمر. 

واملق�شود بالوعي ال�شوتي هو االنتباه اإىل اجلوانب ال�شوتية للغة التخاطب والتفكري فيها، ومعاجلتها معاجلة واعية، 

واملقاطع  بالكلمات  الوعي  اأهمها  كثرية  مهارات  ال�شوتي  الوعي  وي�شمل  للكلمات.  الداخلي  ال�شوتي  البناء  �شيما  وال 

والفونيمات )الوحدة ال�شوتية االأ�شغر(  تعّرًفا وتقطيًعا وجتميًعا. 

ْوالُد( جملة مكونة من كلمتني: )نام( و)االأوالد(، وكلمة )ناَم( 
َ
ولتو�شيح هذه املفاهيم نعطي املثال االآتي: )ناَم االأ

مثًل مكونة من مقطعني )نا( و)َم(، وكل مقطع من مقطعي كلمة )نام( مكون من �شوتني، فمقطع )نا( مثل مكون من 

�شامت )ن( ومتحرك )ا(، وكذلك مقطع )َم(. 

ويتدرج تعليم هذه املهارات واكت�شابها من الوحدات ال�شوتية االأكرب اإىل الوحدات االأ�شغر. فالوعي باأن الكلم يتكون 

من كلمات ي�شبق الوعي باملقاطع، والوعي باملقطع ي�شبق الوعي بالفونيم. كما اإن مهارات الوعي تختلف من حيث ال�شعوبة 

يف الوحدة ال�شوتية الواحدة، فالتعرف اأ�شهل من التجميع والتقطيع. ومهارة الوعي بالفونيم هي املهارة االأهم يف اللغات 

االألفبائية واالأبجدية )ومنها العربية( واالأ�شعب؛ الأن الفونيم وحدة جمردة ي�شعب نطقها، 

ويدر�ص عادة مع بداية تدري�ص احلروف الأنه يتطابق معها. 

اللغة  فيها  مبا  كثرية  عاملية  لغات  يف  الدرا�شات  كل  وفق  املهارات  هذه  الأهمية  ونظرا 

العربية ال بد اأن تدر�ص تدري�شًا مبا�شرًا ومتدرجًا يف �شكل األعاب لغوية يف مناهج ريا�ص 

االأطفال وامل�شتوى االأول من املرحلة االبتدائية. 

د. عبد ال�صتار حمفوظي

م�شت�شار مبركز تقومي وتعليم الطفل

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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�شريحة من املوهوبني ال ُي�شتهان بها لي�ص على امل�شتوى الوطني بل على امل�شتوى العاملي متتلك مقومات العطاء واالإجناز، وما 

حتتاج اإليه منطلقاٍت رئي�شًة، هو الفهم والوعي بقدراتها وطاقاتها. فمْن هم املوهوبون ذوو �شعوبات التعلم؟  

ف املوهوبون مْن ذوي �شعوبات التعلم كما عند فتحي الزيات )2002( ب�“اأنَّهم االأطفال الذين ميتلكون مواهب اأو اإمكانات  ُيعرَّ

عقلية غري عادية مُتكنهم مْن حتقيق م�شتويات اأداء درا�شية “اأكادميية” عالية، مع ذلك ُيعانون �شعوباٍت نوعيًة يف التعلم، جتعل 

مظاهر التح�شيل اأو االإجناز الدرا�شي �شعبة، واأداَءهم فيها ُمنخف�شًا انخفا�شًا ملمو�شًا”. 

ُيظهرون  ولكنهم  فائقة،  لديهم قدرات عقلية  الذين  االأطفال  ب�“اأولئك   Mc Coach، Kehle، & Siegle )2001( فهم   عرَّ

جمال  يف  اأدائهم  وم�شتوى  القدرات  هذه  بني  وا�شحًا  تناق�شًا 

التعبري  اأو  الِهجاء،  احل�شاب،  ال��ق��راءة،  مثل:   ، ُمعنيَّ درا�شي 

اأداوؤهم الدرا�شي ُمنخف�شًا انخفا�شًا جوهريًا  الكتابي، فيكون 

رغم اأنَّ املتوقع اأْن يكون متنا�شبًا مع قدراتهم العقلية اخلا�شة، 

وال يرجع هذا التناق�ص لنق�صٍ يف الفر�ص التعليمية اأو ل�شعٍف 

�شحيٍّ ُمعني”. 

وتبدو �شعوبات التعلم يف واحدٍة اأو اأكرث مَن املجاالت التالية: 

التهجئة، والتعبري ال�شفهي، والفهم ال�شمعي، والتعبري الكتابي، 

والعمليات احل�شابية اأو الريا�شية، واملهارات االأ�شا�شية للقراءة، 

واال�شتدالل احل�شابي اأو الريا�شي.

 Brody & Mills )1997(، )2002(وُي�شنِّف فتحي الزيات

1994(، Suter & Wolf( Landrum )1994(  املوهوبني ذوي �شعوبات التعلم اإىل ثلث فئات على النحو االآتي:

ف اإليهم وفقًا ملحكات املوهبة؛ ب�شبب ارتفاع م�شتوى ذكائهم اأو اإبداعاتهم  1 - املوهوبون مع بع�ص �شعوبات التعلم الدقيقة: وُيَتعرَّ
قد  ذلك:  ومثال  منهم،  املتوقع  واالأداء  الفعلي  اأدائهم  بني  التباُعد  يزيُد  الزمنية  اأعمارهم  تزايد  ولكن  الدرا�شي،  اأو حت�شيلهم 

يلفت  التهجي. وغالبًا ما  اأو  الكتابة  ُيعانون �شعوبات يف  ولكنهم  والتعبريية،  اللغوية  القدرات  فائقًا يف  االأطفال  اأداء بع�ص  يكون 

هوؤالء االأطفال نظر معلميهم بقدراتهم اللفظية املرتفعة، اإاّل اأنَّ قدرتهم على: التهجي، والقراءة، والكتابة، ورداءة خطهم ُتغاير 

ذلك متامًا، وقد يرجع انخفا�ص حت�شيلهم اإىل انخفا�ص مفهومهم لذواتهم، وانخفا�ص م�شتوى الدافعية مْن جانبهم، اإىل جانب 

وجود بع�ص ال�شمات االأخرى لديهم كالك�شل ونحوه، وكلما كانت املُقررات الدرا�شية اأكرث حتديًا لهم ولقدراتهم تزداد ال�شعوبات 

الدرا�شية التي مُيكُن اأْن تواجههم، مبا يجعلهم ياأتون يف الرتتيب بعد اأقرانهم العادين بكثري، وهو ما يوؤدي يف النهاية اإىل ظهور 

ال�شعوبة يف التعلم تعلمًا وا�شحًا.

واإدراك  )اال�شتدالل،  املوهبة:  مظاهر  ذلك:  ومثال  التعلم،  و�شعوبات  املوهبة  مظاهر  بني  واحٍد  اآٍن  يف  يجمعون  الذين  وهم 

العلقات، والتفكري، والرباعة يف احلديث مثًل( تطم�ص مظاهر ال�شعوبات التي ُيعانونها )�شعوبات القراءة، اأو �شعف التمييز، 

الموهوبون 
ذوو صعوبات التعلم

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل

www.ccetkuwait.org 22

العدد احلادي ع�صر: نوفمرب 2013



والفهم ال�شمعي( والعك�ص �شحيح قد تطم�ص ال�شعوبات مظاهر املوهبة، وغالبًا ما ينتظم هوؤالء االأطفال على اإثر ذلك يف ف�شول 

م الأقرانهم الذين ال  م للأطفال املوهوبني، اأو التي ُتَقدَّ عادية، ومْن َثمَّ فاإنَّهم ال ي�شتطيعون اال�شتفادة مْن تلك اخلدمات التي ُتقدَّ

ُيعانون �شعوبات التعلم.

3 - ذوو �شعوبات التعلم املوهوبون: يعرفون كذوي �شعوبات التعلم اأكرث مْن كونهم موهوبني؛ نظرًا 
ز املعلمون واالأ�شرة على ما لديهم  لتدين اأدائهم يف خمتلف املواد وف�شلهم الدرا�شي، اإذ ُيركِّ

مْن �شعوبات، وُي�شرف النظر عّما ميتلكونه مْن ا�شتعدادات غري عادية، بل ُتَتجاهل 

وُتهَمل، وبالتايل تكون النتيجة تاأثريات �شلبية على اأدائهم الدرا�شي، وتولُّد ال�شعور 

ب�شعف املقدرة والكفاءة الذاتية، هوؤالء االأطفال ُتعدُّ �شعوبات التعلم لديهم 

ه َي�ْشُهل ت�شنيفُهم على اأنَّهم ُيعانون تلك ال�شعوبات، مما  حادة لدرجة اأنَّ

فها. يجعلنا غري قادرين على حتديد قدراتهم املرتفعة وتعرُّ

ف  نا نحتاج اإىل تعرُّ وُي�شري عبد املعطي القريطي )2005( اإىل اأنَّ

اأمور،  ع��دة  اإىل  عنها  والك�شف  املوهوبني  االأط��ف��ال  م��َن  الفئة  ه��ذه 

منها:

•ا�شتخدام جمموعة متعددة مَن: االختبارات املقننة للذكاء،  	
والتح�شيل، وكفاءة التجهيز، والتمثيل املعريف للمعلومات.

•االهتمام باخل�شائ�ص ال�شلوكية للطفل املوهوب. 	
•جمع املزيد مَن البيانات ال�شخ�شية عِن الطفل املوهوب مْن  	

خمتلف النواحي.

•واإعطاء اهتمام اأكرب ملجاالت االأداء املتميز. 	

م�شتوى  دون  يكون  التح�شيلي  اإنتاجهم  ل  ُمعدَّ اأنَّ  العموم  على  وُيلحظ 

قدراتهم العقلية احلقيقية، وهو ما ُيطلق عليه “التباُعد” الوا�شح بني اإمكاناتهم 

ع منهم مْن ناحية، وم�شتوى اأدائهم التح�شيلي الفعلي مْن ناحيٍة اأخرى. اأو ما ُيتوقَّ

 اإنَّ اأبرز املظاهر التي يت�شف بها هوؤالء االأطفال مْن ناحية التح�شيل الدرا�شي هي تدين م�شتواهم 

باالإ�شافة اإىل تدين مفهوم الذات. 

ث البع�ص عِن  اإدراُكُهم خُمتلفًا، ويكون م�شحوبًا بتقدير ذات عاٍل، ويتحدَّ ا يكون  ا خارج املدر�شة فاإنَّ هوؤالء االأطفال رمبَّ اأمَّ

احلما�شة املوجودة لديهم فيما يتعلق بقدراتهم يف جماالت اأخرى، مثل: األعاب احلا�شوب، األعاب الِقوى، وغريهما. 

اإنَّ هوؤالء االأطفال املوهوبني مْن ذوي �شعوبات التعلم هم اأكرث اإبداعًا واإنتاجًا يف املجاالت غري املدر�شية )االأكادميية( قيا�شًا 

ز على الوالدين واالأ�شرة واملعلمني، والهدف االأول هو ُم�شاعدة  بالطلبة املوهوبني االآخرين، واإنَّ اإر�شاد هوؤالء االأطفال يجُب اأْن يرتكَّ

هوؤالء االأ�شخا�ص املهتمني يف فهم اخلربة العاطفية لدى االأطفال املوهوبني.

وترى )Conover، 1996( اأنَّ اأداء مثل هوؤالء االأطفال يت�شمون بارتفاع امل�شتوى العقلي، ولكنهم مع ذلك ُيعانون يف الوقت نف�شه 

نا يوؤدي بطبيعة احلال اإىل انخفا�ص حت�شيلهم انخفا�شًا ال يتنا�شب مع ذلك امل�شتوى املُرتفع لقدراتهم العقلية،  ُق�شورًا درا�شيًا ُمعيَّ

ن: الذاكرة، واالإدراك، والتاآزر الب�شري احلركي، اأو الب�شري ال�شمعي، وينتج عنه ق�شوٌر  اإذ اإنَّ مثل هذا الق�شور غالبًا ما يت�شمَّ

د وال �شيما يف التوا�شل اللفظي، والقدرة على حلِّ  يف القراءة اأو الكتابة اأو احل�شاب، يف حني تت�شمن جوانب القوة التفكري املُجرَّ

د لهم. امل�شكلت، والقدرات االإبداعية، وغالبًا ما تعمُل جوانب القوة على تعوي�ص جوانب النق�ص مما يحول دون الت�شخي�ص اجليِّ
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اإىل جانِب  اأو االن�شحاب،  ياأُخذ �شلوكهم �شكَل العدوان  اإنَّ هوؤالء االأطفال غالبًا ما يبدون منطًا غري م�شتٍو مَن ال�شلوك، وقد 

م يف البواعث مما ُي�شعف علقاتهم باأقرانهم اإىل حدٍّ كبري. تعر�شهم امل�شتمر للإحباط وعدم قدرتهم على التحكُّ

االأطفال  ز هوؤالء  مُنيِّ اأْن  ال�شمات مُيكُن  اأْن ُنحدد قائمة معينة مَن  ال�شعِب  اأنَّ مَن  اإىل   )Maker & Udall، 2002( وُي�شري

املوهوبني ذوي �شعوبات التعلم ب�شكٍل عام؛ ويرجع ذلك بطبيعة احلال اإىل اأنَّ هناك اأمناطًا ُمتعددة للموهبة اإىل جانب العديد مْن 

�شعوبات التعلم.

ز هوؤالء االأطفال مْن بينها: مهارات عالية يف اللغة  اأنه توجد جمموعة مَن ال�شمات متيِّ  )Landrum، 1994( يف حني يرى 

ُيعانون ق�شوًرا  ولكنهم  واالإبداع.  اال�شتطلع،  املُ�شكلت، وحّب  ومهارات حلِّ  واالإدراك،  التحليلية، واحلد�ص،  والقدرة  ال�شفهية، 

وا�شًحا يف: جتهيز املعلومات، يظهر تناق�شًا بني قدراتهم الكامنة وبني اإجنازهم الفعلي، ومن َثَمّ �شعوبة ُم�شايرة االأقران.

 وقد يت�شاءل البع�ص عما متثله هذه ال�شريحة موازنة باملوهوبني عمومًا، فنقول: اإن هناك جمموعة من الدرا�شات وامل�شوحات 

اأو�شلت ن�شبتهم يف املجتمع اإىل ال�ُشُد�ص اأي حوايل 16 % مَن االأطفال املوهوبني.

تشخيص الموهوبين ذوي صعوبات التعلم:

ا عْن ت�شخي�ص املوهوبني ذوي �شعوبات التعلم فُيعدُّ مْن اأوىل خطوات الك�شف عن املوهبة، ومْن َثمَّ حتديد ا�شرتاتيجيات   اأمَّ

اأربعة حمكات  الت�شخي�ص، يف هذا االإطار هناك  اإليها يف عملية  ُي�شتند  التي  رعايتهم، ويف هذا االإطار ال بد من تعيني املحكات 

يتعرف يف �شوئها اإىل اأولئك الطلبة املوهوبني ذوي �شعوبات التعلم ويحددون كما وردت عند ح�شن عبد املعطي وعبد احلميد اأبو 

قلة )2006(، وهي: 

- حمك التمّيز النوعي:

ينبه اإىل وجود �شعوبة مَن �شعوبات التعلم ترتبط بواحٍد اأو بعدد حُمدد مَن املجاالت الدرا�شية اأو االأدائية.

- حمك التفاوت:

ينبه اإىل وجود قدر مَن التباُين بني معدالت الذكاء اأو م�شتوى القدرة الكامنة وبني االأداء الفعلي املُلحظ اأو م�شتوى التح�شيل 

الدرا�شي.
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- حمك ال�صتبعاد:

ينبه اإىل اإمكان متييز املوهوبني ذوي �شعوبات التعلم عْن ذوي االإعاقات، اأو ذوي �شعوبات التعلم االأخرى.

- حمك التباُين: 

لديهم �شعوبات  لي�ص  املوهوبني ممن  باأقرانهم  موازنًة  التعلم  املوهوبني ذوي �شعوبات  اأداء  ز  مُتيِّ التي  الدالالت  بع�ص  توجد 

التعلم، ومْن هذه الدالالت: انخفا�ص االأداء اللفظي بوٍجه عام، وانخفا�ص القدرة املكانية، و�شعف التمييز ال�شمعي اأو متييز اأ�شوات 

الكلمات واحلروف، وغريها.

أساليب التعرُّف إلى الموهوبين ذوي صعوبات التعلم:

اأدات��نْي طلبًا  اأو  اأداة  مْن  اأكرث  ا�شتخدام  وُي�شرتط  التعلم فهي كثرية،  املوهوبني ذوي �شعوبات  اإىل  ف  التعرُّ اأ�شاليب  عْن  اأّما   

للت�شخي�ص الدقيق، مع مراعاة اأْن تكون هذه االأ�شاليب ملئمة لهذه الفئة، وهي:

- اختبارات الذكاء باأنواعها واأ�شكالها.

- اختبارات الت�شخي�ص مل�شتويات االأداء واالإجناز يف املجاالت الدرا�شية ذات ال�شعوبة.

- ملفات االإجناز االأكادميي.

- قوائم ال�شمات واخل�شائ�ص ال�شلوكية.

- تقييمات املعلمني واالأقران.

- املقابلت مع الوالدْين.

- ملحظات الف�شل الدرا�شي.

- التفاُعل مع الرفاق.

- اختبارات قيا�ص االجتاهات.

- اختبارات العمليات والقدرات االإدراكية.

- تقييم القدرة التعبريية.

ع مْن بيانات ومعلومات بعد ا�شتخدام عدٍد كاٍف مَن االأدوات واملقايي�ص �شالفة الذكر، ُتعر�ص على جلنة متخ�ش�شة  وما يتجمَّ

د مكامن �شعوبات التعلم،  مْن اأفراد ذي معرفة بالطفل املوهوب ذي �شعوبات التعلم، حيُث تراجع جوانب القوة وال�شعف، وحُتدَّ

وحُتدد مواطن املوهبة؛ حتى مُيكن مْن خللها ر�شم برنامٍج ُمنا�شٍب لعلج �شعوبات التعلم مْن جهة، وتنمية جوانب املوهبة مْن 

 Mc/ Coach، D. B.، Kehle، T. J.، Bray، M. A. & Siegle، D.، 2000; Maker، 2002 ،جانٍب اآخر )ورد عند: عماد الغزو

 .)C. J. & Jo-Udall، 2000

كما ُيكن تعيني �صعوبات ت�صخي�س املوهوبني مْن ذوي �صعوبات التعلم بالأمور الآتية:

- وجود تعريفات خمتلفة للموهبة و�شعوبات التعلم.

- �شعوبة اال�شتدالل على اأمناط خمتلفة.

- التداخل بني مفهومي �شعوبات التعلم وتدين التح�شيل.

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل

info@ccetkuwait.org

العدد احلادي ع�صر: نوفمرب 2013

25



احتياجات األطفال الموهوبين ذوي صعوبات 
التعلم:

ذوي  املوهوبني  االأطفال  احتياجات  اأهم  ح  نو�شِّ يلي  وفيما   

�شعوبات التعلم:

 اأوًل- احتياجات درا�صية، ومنها:

بكتابة  تكليفهم  مع  متنوعة  باأ�شاليب  العلمية  امل��ادة  - تقدمي 

املادة العلمية واإعدادها.

معارف  مْن  لديهم  ما  لتوظيف  امللئمة  الفر�ص  - اإعطاوؤهم 

ومهارات واجتاهات اإيجابية، وتقدميها باأ�شاليب متنوعة.

والقلم،  الورقة  تعتمد على  بديلة ال  تعليم  - ا�شتخدام خربات 

ولكن با�شتخدام االألعاب التعليمية.

يف  ومعقولة  وحم��ددة  واقعية  وواجبات  تكليفات  - اإعطاوؤهم 

فرتة زمنية كافية.

- ُم�شاعدة االأطفال على اجتياز ال�شفوف الدرا�شية.

- ا�شتخدام اأ�شاليب تقييم غري تقليدية.

اأ�شغر؛  وحدات  اأو  �شغرية  مهام  اإىل  الُكربى  املهام  - تق�شيم 

حتى يتمكن االأطفال مْن اأدائها ب�شهولة.

ثانياً- احتياجات لتنمية مهارات تعوي�صية، ومنها:

واالآالت  االآيل،  احلا�شب  ا�شتخدام  على  االأطفال  ب  يتدرَّ - اأْن 

العمليات  بع�ص  اأداء  على  ُي�شاعد  مما  وغريهما  احلا�شبة، 

التي حتتاج اإىل درجٍة معينة مَن املهارة والرتكيز.

كا�شتخدام  التنظيمية  امل��ه��ارات  على  االأط��ف��ال  ب  يتدرَّ - اأْن 

واالإ�شارات  الوقت،  اإدارة  وا�شرتاتيجيات  الزمنية،  اجلداول 

الب�شرية.

وتعديل  امل�شكلت  ح��لِّ  اأ�شاليب  على  االأط��ف��ال  ب  ي��ت��درَّ - اأْن 

ال�شلوك.

املوجودة  ال�شعف  جوانب  ع��لج  على  االأط��ف��ال  ب  ي��ت��درَّ - اأْن 

لديهم.

ثالثاً- احتياجات عاطفية، ومنها:

ونق�ص  االإحباط  وتقليل  الدرا�شية،  ال�شغوط  مَن  - التخفف 

الدافعية.

- اال�شتفادة مْن جوانب القوة التي ُيحقق االأطفال فيها تفوقًا؛ 

للتخفف مْن جوانب ال�شعف.
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جوانب  على  للتغلب  اجلماعية  امل��واق��ف  م��َن  - اال���ش��ت��ف��ادة 

ال�شعف.

- االندماج مع اأقرانهم املوهوبني وذوي التح�شيل العايل.

التعلم يف  ِكبار موهوبني ذوي �شعوبات  اأ�شخا�ص  - ا�شت�شافة 

ال�شف؛ لل�شتفادة مْن خرباتهم ليكونوا منوذجًا وقدوة.

- احلاجة اإىل تنمية الثقة بالنف�ص وتقدير الذات.

تسمح  التي  اإليجابية  االتجاهات  تنمية   -
باإلنجاز وتشجيعه:

1 - االأطفال املوهوبون ذوو �شعوبات التعلم فئة جمهولة مْن 
اإليها، وُهم  ف  التعرُّ ذوي االحتياجات اخلا�شة ي�شُعب 

ورعايتهم؛  بهم  واالهتمام  عنهم  الك�شف  اإىل  بحاجٍة 

وعلج  فيهم،  القوة  واأوج��ه  اإمكاناتهم  مْن  لل�شتفادة 

جوانب ال�شعف والق�شور وال�شعوبة يف التعلم لديهم.

يتمكن  ال��ذي  اخلا�شة  الرتبية  معلم  باإعداد  االهتمام   -  2
مْن تعليم ذوي الثنائية غري العادية، وي�شتطيع التعامل 

معهم ورعايتهم وفقًا الإمكاناتهم واأوجه ق�شورهم.

3 - االهتمام بق�شية تفريد التعليم وبرامج التعليم الفردي؛ 
الإمكان تعليم كّل طفل وفقًا ملا لديه مْن مواهب وقدرات 

وتكييف  معينة،  تعلم  �شعوبة  م��ْن  لديه  وم��ا  خا�شة، 

املناهج والقدرات؛ مبا يرقى بقدراته وُيعالج �شعوباته.

4 - االهتمام بق�شية دمج ذوي االحتياجات اخلا�شة باملدار�ص 
بذلك  املرتبطة  اخلا�شة  االعتبارات  و�شع  مع  العادية، 

كق�شية اأ�شا�شية يف التعليم، ال �شيما واأنَّ املوهوبني ذوي 

�شعوبات التعلم غالبًا ما يتعلمون باملدار�ص العادية.

  المراجع: العربية 

ذوو  عقليًا  املتفوقون  الزيات )2002(.  فتحي م�شطفى   -

�شعوبات التعلم. القاهرة: دار الن�شر للجامعات.

واملتفوقون:  املوهوبون   .)2005( القريطي  املعطي  -عبد   

الفكر  دار  ال��ق��اه��رة:  ورعايتهم.  واكت�شافهم  خ�شائ�شهم 

العربي.

املوهوبني  اإر���ش��اد   .)2004( كريقر  �شلفرمان  -ليندا   

الثقافة  ان: دار  العزة(. عمَّ واملتفوقني. )ترجمة �شعيد ُح�شني 

للن�شر والتوزيع.

- ح�شن عبد املعطي وعبد احلميد اأبو قلة )2006(. الطلب 

املوهوبون ذوو �شعوبات التعلم. املوؤمتر العلمي االإقليمي للموهبة 

بجدة، 26-2006/8/30م.

الطلبة  ل��دى  التعلم  �شعوبات   .)2002( ال��غ��زو  ِع��م��اد   -

املوهوبني واملتفوقني: املدخل اإىل التميز واالإبداع. كلية الرتبية 

جامعة اأ�شيوط 14-2002/12/15م.
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 - ة - ب�شكٍل خا�ص ٍّ يعترب مو�شوع القيا�ص والّت�شخي�ص يف الرّتبية وعلم اّلّنف�ص ب�شكٍل عامٍّ ويف الرّتبية اخلا�شّ

حجر الّزاوية االأ�شا�شي يف الّتعّرف اإىل فئات االأطفال غري العاديني وت�شخي�شها . 

ويعترب هاول وزملوؤه )Howell & et.al.،1979( الّت�شخي�ص على اأّنه �شكٌل من اأ�شكال الّتقييم وهو م�شطلٌح 

ة الأغرا�ص احلكم على ال�ّشلوك. وهكذا  م�شتعاٌر من العلوم الّطبّية وي�شتخدم ب�شكلٍ  خا�صٍّ يف ميدان الرّتبية اخلا�شّ

القيا�ص  لعملّية  نتيجًة  االخت�شا�شي  عليها  يح�شل  التي  املعلومات  على  بناًء  ت�شخي�شه  اأو  الفرد  اأداء  تقييم  يتّم 

ة بكل مظهٍر من مظاهر ال�ّشلوك التي يقي�شها ذلك املقيا�ص )الّرو�شان، 1999( .  ومقارنتها باملعايري اخلا�شّ

أغراض التّقييم :
ي�شّهل الّتقييم عملّية اّتخاذ القرارات التي عادًة ما تبنى على جمموعٍة من املعلومات املتنوعة وهناك خم�شة 

قراراٍت تتطّلب هذه املعلومات املتنّوعة : 

1 - قرار االإحالة / الّتحويل )Referral Decision(: ويتم يف هذه املرحلة حتويل الّطالب اإىل عّدة اأطراف 

 )Team work(  اأو جهات للح�شول على معلوماٍت ونتائج اأكرث دقًة، فالّتقييم هو عمل فريق متعدد التخ�ش�شات

ولي�ص عمٌل فرديٌّ . 

2 - قرار امل�شح/ الك�شف )Screening Decision(: و يتّم هنا اإجراء م�شٍح للّطلبة بهدف حتديد املتاأخرين 

عادًة عن  ذلك  ويتّم  اللزمني  والّتدريب  ال�ّشامل  الّتقييم  اإج��راء  اأجل  من  وذلك  اأكرث،  اأو  اأقرانهم يف جماٍل  عن 

تشخيص
 األطفال ذوي صعوبات التعلم

اختبار ر�صوم املكعبات اأحد الختبارات الفرعية التي تقي�س ال�صتدلل العملي املجرد يف وك�صلر.
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ٍة ت�شمح باإجراء مقارناٍت بني هذه الفئة من الّطلبة ونظرائهم الذين ي�شابهونهم يف العمر  طريق اأدواٍت اأو اختباراٍت خا�شّ

واخلربات الّثقافّية واالجتماعّية.  

3 - قرار الّت�شنيف )Classification Decision( : حيث يقّيم الّطلبة يف العادة الأغرا�ٍص اإدارّيٍة باللجوء اإىل اختباراٍت 

عوبات من  متيز الذين يعانون من اإعاقاٍت اأو �شعوباٍت تعلمّية عن غريهم كما اأّنه ميكن متييز الذين يواجهون نف�ص ال�شّ

رورة اإىل تزويدهم بالّتدري�ص العلجي على �شكل جمعي ، وهذا يعتمد على  اإذا دعت ال�شّ الفئة نف�شها لي�شار بعد ذلك 

خ�شائ�ص الّطالب نف�شه وخ�شائ�ص املوقف والبيئة الّتعليمّية .  

الّتقييم فائدًة كبريًة  )Instructional Planning Decision( : حيث تقّدم بيانات  الّتعليمي   الّتخطيط  4 - قرار 

وذلك  الّنف�شي  والّتكّيف  االأكادميي  الّتح�شيل  على  الّطلبة  ت�شاعد  التي  الربامج  تخطيط  يف  الرّتبوي  امليدان  يف  للمربني 

عف لديه واملتمثلة يف  من خلل حتديد جوانب القوة لدى الّطالب واملتمثلة يف املهارات التي اأتقنها ، وحتديد جوانب ال�شّ

املهارات التي مل يتقنها .  

5 - قرار احلكم على تقّدم الّطالب ) Pupil Progress Decision(: عند تطبيق الربنامج العلجي تظهر احلاجة اإىل 

رورّية الواجب تنفيذها من اأجل تقييم اأداء الّطالب االأكادميي وال�ّشلوكي  تقييم اأداء الّطالب وذلك لتحديد الّتعديلت ال�شّ

واالجتماعي . 

مجاالت التّقييم األساسية
اأوًل : قيا�ص وت�سخي�ص القدرة الب�سرّية 

هناك عدة طرق لقيا�ص القدرة الب�شرّية منها الّطريقة الّتقليدّية املعروفة بلوحة �شنلن )Senllen Chart( اأّما الّطريقة 

احلديثة فتتمثل يف قيا�ص وت�شخي�ص القدرة الب�شرّية لدى االخت�شا�شي الب�شري من خلل اأجهزة طبية حديثة .

ثانيًا: قيا�ص وت�سخي�ص القدرات ال�ّسمعّية . 

القدرة  قيا�ص  الّتقليدّية يف  الّطرق  منها:  االأ�شاليب  اأو  الّطرق  من  عدٍد  وفق  ال�ّشمعية  القدرة  وت�شخي�ص  قيا�ص  ميكن 

ال�ّشمعّية كمناداة الّطفل با�شمه وطريقة دّقات ال�ّشاعة )Whisper Test(. ومنها ما متثله الّطرق العلمّية احلديثة التي 

يقوم باإجرائها اخت�شا�شي يف قيا�ص وت�شخي�ص القدرة ال�ّشمعية )Audiologist(. واجلدول التايل يبني القدرات ال�شمعية 

وما يقابلها بوحدات الدي�شبل.

وحدات دي�سبلدرجات القدرة ال�ّسمعية

20  -  0ال�ّصمع العادي

40  -  20الإعاقات ال�ّصمعية الب�صيطة

70  - 40الإعاقات ال�ّصمعية املتو�صطة

90 -  70الإعاقات ال�ّصمعية ال�ّصديدة

اأكرث من 92الإعاقات ال�ّصمعية ال�ّصديدة جداً    
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ثالثًا : قيا�ص وت�سخي�ص القدرة العقلّية )الّذكاء(. 

قيا�ص  اأ�شاليب  تلت  والتي  العقلية،  القدرات  وت�شخي�ص  قيا�ص  يف  التقليدية  االجتاهات  من  ال�شيكومرتي  االجتاه  يعترب 

للذكاء             وبينيه  �شيمون  مقيا�ص  ظهر  حني   1904 ع��ام  بدايات  مع  ال�شيكومرتية  االأ�شاليب  ظهرت  فقد  الطبي،  االجت��اه 

.)Binet & Simon، 1904(

ويف واقع االأمر فاإّن اختبارات الّذكاء مفيدة جدًا عندما ت�شتخدم لتحديد ما ميتلكه الّطفل من املهارات والقدرات واملعرفة، 

ًة اإذا ربطت هذه املعلومات مع بيانات الّتقييم ومن ثم طّبقت يف الربنامج الّدرا�شي، فلختبارات الّذكاء القدرة على قيا�ص  خا�شّ

بع�ص املهارات كمهارات احلكم االجتماعي، والّتفكري، واللغة، والّتنظيم االدراكي، و�شرعة املعاجلة، والقدرات املكانّية، والّتحرر 

من الّت�شتت وغريها.  كما ميكن اأن تزودنا اختبارات الّذكاء مبعلوماٍت مهّمٍة عن قدرة الّطفل يف معاجلة املعلومات. 

رابعًا:  قيا�ص وت�سخي�ص القدرات الإدراكّية:

يهدف قيا�ص وت�شخي�ص القدرات االإدراكّية اإىل معرفة مدى فهم الفرد وتف�شريه للمعلومات التي تطرق حوا�ّشه وكيفّية ا�شتجابته 

لها . وتنق�شم املهارات االإدراكّية اإىل اأربعة اأق�شام هي: 

1 - املهارات االإدراكّية الب�شرّية.

2 - املهارات االإدراكّية ال�ّشمعّية. 

3 - املهارات االإدراكّية احلركّية .     

4 - مهارات االنتباه  . 

عف يف املعاجلة احل�شّية ومعاجلة املعلومات، وميكن اأن  ويهدف تقييم الّطالب يف هذه اجلوانب اإىل الّتعّرف ملواطن القّوة وال�شّ

ي�شاعد فريق الّتقييم يف حتديد ذلك من خلل معرفة اأف�شل طريقٍة يتعّلم بها الّطفل. 

وهناك عدد كبري من املقايي�ص واالختبارات العاملية لقيا�ص اجلوانب االدراكية منها على �شبيل املثال: 

1 - بطارية اختبارات فرو�شتج للإدراك الب�شري.  

2 - اختبار بندر للإدراك الب�شري احلركي الكلي. 

3 - اختبار روند وهاميل للإدراك الب�شري احلركي. 

4 - اختبار بريي– بكتنيكا الّتطّوري للتكامل الب�شري احلركي. 

5 - اختبار ويبمان للّتمييز ال�ّشمعي بني االأ�شوات املتجان�شة. 

خام�سًا: قيا�ص وت�سخي�ص اللغة:  

ة يف الّتعبري عن الّذات وفهم االآخرين، وو�شيلًة هاّمًة من و�شائل الّنمو  تعترب اللغة و�شيلًة من و�شائل االت�شال االجتماعي، وخا�شّ

العقلي، واملعريف، واالنفعايل وهناك ثلثة طرائق ميكن من خللها ت�شخي�ص اال�شطرابات اللغوية لدى االأطفال  هي : 
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الّطرائق الّنف�صية :

وفقا لهذه الطرائق يتم ت�شخي�ص االأداء اللغوي للّطفل، ثم حتول علمته اخلام اإىل علماٍت قيا�شّيٍة يقارن على �شوئها اأداءه 

باأداء االأطفال الذين مياثلونه يف العمر. وميكن كذلك ا�شتخدام االختبارات التي ت�شخ�ص مظاهر االأداء اللغوي للّطفل اأكرث من 

مّرٍة ثّم تقارن نتائجه ببع�شها البع�ص. ومن اأهّم االختبارات اللغوّية املعيارّية مقيا�ص الينوي للقدرات ال�شيكولغوّية.

 :)Descriptive Method( ج- الطريقة الو�صفّية

ويف هذه الّطريقة يقوم الفاح�ص )املقّيم( باإجراء حمادثٍة مع الّطالب من اأجل احل�شول على بياناٍت �شادقٍة عن لغته، لذا 

ينبغي اأن تكون املحادثة �شاملًة متنّوعًة بحيث تغطي خمتلف جوانب اللغة. 

ما  ت�شبه  للفاح�ص خلق مواقف  تتيح  اأّنها  للّتوا�شل، كما  كاأداٍة  للغة  تعطي ت�شورًا عاّمًا  الأّنها  الو�شفّية جّيدًة  الّطريقة  تعترب 

يتعّر�ص له الّطفل يف حياته اليومّية، ومع ذلك ال تخلو هذه الّطريقة من بع�ص العيوب اأو املحّددات.

  :)Integrative  Method( د- الطريقة الّتكاملّية

وتقوم هذه الّطريقة على اجلمع بني الّطرائق الّنف�شّية والّطرائق الو�شفّية، وفيها ت�شتخدم عدد من الو�شائل اأو اأدوات 

ليملوؤوها  املدر�شني  اأو  للوالدين  اال�شتبانة  تقّدم  اأن  فيمكن  الّر�شمّية،  واالختبارات  وامللحظة،  كاال�شتبانة،  الّت�شخي�ص 

ة بالّطفل، وبعد ذلك حتلل البيانات التي تت�شّمنها اال�شتبانة من قبل اخت�شا�شي اللغة  اأو املعالج. باملعلومات اخلا�شّ

�ساد�سًا: قيا�ص وت�سخي�ص ال�ّسلوك والّنمو النفعايل والجتماعي:

املقبولة  ال�شلوكيات غري  تلك  ة  الّطفل خا�شّ تعلم  عائقًا يف طريق  تكون  رمّبا  التي  ال�شلوكيات  ت�شخي�ص  اأي�شا  روري  ال�شّ من 

اجتماعيّا اأو �شّفيًا ك�شلوك عدم االنتباه اأو الّن�شاط املفرط اأو العدوان اأو ... الخ. 
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فعندما يكون �شلوك الّطفل موؤّثرًا يف اأدائه املدر�شي اأو يف علقته باالآخرين اأو يف تكيفه مع بيئته، عندها تظهر احلاجة اإىل 

تقييم �شلوك هذا الّطالب من حيث معرفة وقت ظهور ال�ّشلوك وعدد مرات حدوثه ومدى ا�شتمرارّيته والّظروف التي ت�شبقه وتلحق 

به واأ�شبابه. وينبغي اأن يت�شّمن الّتقييم ال�ّشلوكي اأ�شاليب متعّددة )مقابلت، وا�شتبانات، واختبارات، وملحظات ..الخ( واأن يتّم 

فّية وملعب املدر�شة واملنزل، وكذلك يف اأوقاٍت خمتلفٍة خلل اليوم.  يف بيئاٍت متنّوعة مثل الغرفة ال�شّ

�سابعًا: قيا�ص وت�سخي�ص الأداء الأكادميي:

اأ. ت�صخي�س القراءة اجلهرّية: حيث تتيح املفردات والن�شو�ص للفاح�ص اأو املعّلم فر�شة للتعّرف اىل اأخطاء الطالب القرائية 

)اإبداٍل اأو حذٍف اأو اإ�شافة اأو تكرار( وكذلك اأخطائه يف نطق اأ�شوات احلروف وحتديد مدى طلقة و�شحة  قراءة الطالب وطريقة 

تعامله مع الكلمات، وغريها.

ب. ت�صخي�س الفهم )ال�صتيعاب( القرائي: ولت�شخي�ص اال�شتيعاب القرائي ينبغي اإجابة االأ�شئلة التي تتخلل الّن�ص القرائي، 

وذلك لتحديد قدرة الّطالب على اال�شتفادة املبا�شرة من فهم االأفكار وحتديدها،  وعادًة ما يتّم ح�شاب م�شتوى الّدقة التي حّققها 

القارئ يف اال�شتيعاب القرائي )م�شتوى االتقان(.

اختبارات متنوعة لقيا�س القدرات الأكاديية عند الأطفال يف اللغة الجنليزية.
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ج- قيا�س وت�صخي�س القدرة الّريا�صّية : 

يبداأ  اأن  املمكن  من  حيث  الّريا�شّية،  للقدرات  ت�شخي�شًا  للطالب  االأكادميي  االأداء  ت�شخي�ص  يت�شمن  اأن  ينبغي 

الّتقييم بتحليل عّينات حقيقّية من اأعمال الّطالب، وحتديد فيما اإذا كانت اأخطاءه تتبع منطًا معّينًا .  ومن ثم االنتقال 

اإىل ت�شخي�ص املهارات احل�شابية با�شتخدام االأدوات الت�شخي�شية املنا�شبة املقننة على البيئات املحلية.

ومن اأهم املهارات الريا�شّية التي يجب اأن ي�شتمل عليها الّتقييم ما يلي: مهارة العد، واملهارات االأ�شا�شّية االأربع 

وطرح،  )جمع،  الع�شرّية  بالك�شور  واملعرفة  احل�شابية،  اللفظية  وامل�شائل  والق�شمة(،  وال�شرب،  والّطرح،  )اجلمع، 

واالإعدادّية  االأ�شا�شّية  لل�شفوف  الدرا�شّية  املناهج  عليها  ت�شتمل  التي  املهارات  من  وغريها  و�شرب(...  وق�شمة، 

.)Wallace، et.al،1992(

د - قيا�س وت�صخي�س الكتابة: 

تت�شمن مهارة الكتابة عنا�شر ثلثة هي : الّتهجئة، واخلط اليدوي، والّتعبري الكتابي وعند ت�شخي�ص مهارة التهجئة 

واالإملء ينبغي حتليل االإنتاج االإملئي للمفحو�ص، وملحظة الكلمات التي يخطئ بها من حيث عدد مقاطعها، وفيما 

اإذا كانت ماألوفًة لدى املفحو�ص اأم غري ماألوفٍة وغريها من االأمور التي تفيد املعّلم يف و�شع الربنامج العلجي . 

وفيما يتعّلق بتقييم جودة اخلط يف الكتابة اليدوّية فيت�شّمن ملحظة و�شعّية اليد الكاتبة، وطريقة م�شك القلم، 

بني  اأو  احلروف  بني  امل�شافة  وكذلك  احلجم،  حيث  من  بع�ص  مع  بع�شها  احلروف  تنا�شب  مدى  اأو  الورقة  وو�شعية 

اأ. مالك الر�صدان

 م�صاعد رئي�س وحدة التدريب

مركز تقومي وتعليم الطفل

ا�صم الكتاب: �صعوبات التعلم: النظرية واملمار�صة

املوؤلف: د.اأ�صامة بطاينة، اأ.مالك الر�صدان واآخرون

دار الن�صر: دار امل�صرية للن�صر والتوزيع

الطبعة الثالثة  - 2007 

الكلمات، وو�شع احلروف اأو الكلمات على ال�ّشطر فيما اإذا كانت فوق ال�ّشطر اأم 

اأ�شفله، وكذلك جودة القلم امل�شتخدم يف الكتابة، ومدى �شرعة اإجناز العمل.  

اأّما بالن�شبة للّتعبري الكتابي )االإن�شاء( فينبغي مراعاة عدٍد من اجلوانب 

ثانيًا،  واأّما   . الكتابة  نحو  الّطالب  وموقف  اجّتاه  : مراعاة  اأولها  الّتقييم  عند 

الّطالب  قدرة  املحتوى )مدى  التعبري عن  الطالب على  قدرة  فينبغي مراعاة 

اأو املو�شوع حتى ت�شهل عملية جمع  لة بالعنوان  على حتديد االأفكار ذات ال�شّ

قدرة  مراعاة  ينبغي  وثالثًا،  املو�شوع(.  هذا  �شمن  كتابتها  امل��راد  املعلومات 

الّطالب على تنظيم الفقرات وذلك بتنظيم اجلمل وت�شل�شلها، واختيار الكلمات 

املعرّبة وا�شتخدام اأدوات الرّتقيم املنا�شبة. ويف اخلطوة االأخرية ، يقوم الطالب 

ب�شياغة االأفكار الرئي�شة التي حّددها من خلل املو�شوع املطروح، حيث حتتاج 

. �شياغتها اىل اختيار الكلمات املعرّبة وو�شع االأفكار �شمن ت�شل�شل منطقيٍّ
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الطالب  لدى  التعل�ّم  �شعوبة  تعرف  حمكات  اأحد  تطبيق  يجب  التعلم  �شعوبات  ذوي  االأطفال  ت�شخي�ص  عند 

اأو كلها، مثل: مدى التباعد يف مظاهر منوه النف�شي: )االنتباه، االإدراك، التفكري ب�شقيه، تكوين املفهوم وحل امل�شكلة، 

التذكر(، اأو مدى التباعد بينها وبني منوه التح�شيلي، اأو مدى التباعد يف حت�شيل املادة الدرا�شية الواحدة، فال�شعوبة 

يف النمو اللغوي قد ال تعك�ص تدنيًا  يف م�شتوى القراءة بقدر ما تعك�ص تدنياً  يف م�شتوى التعبري، ومدى اإ�شهام عوامل 

التعل�ّم  �شعوبة  حتتاج  وهل  الدرا�شية،  الطالب  م�شكلة  يف  املحدودة  التعليمية  والفر�ص  الثقايف  واحلرمان  االإعاقة 

لديه اإىل اأ�شاليب تدري�شية خا�شة اأم ال ؟  اأي مبعنى اآخر نطبقها بهدف تربوي وظيفي، وذلك لتعرف ال�شعوبات 

التي يعانيها الطفل/ الطالب وحتديدها، وذلك حتى يت�شنى لنا و�شع برنامج علجي لهذا الطالب،  بت�شميم خطة 

تربوية فردية.

آليات القياس والتشخيص 
لذوي صعوبات التعلم
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املوؤ�سرات الفارقة لأداء ذوي �سعوبات التعلم:

الفئات  التعلم وغريهم من  التمييز بني ذوي �شعوبات  تناولت ق�شية  التي  والبحوث  الدرا�شات  نتائج  ت�شري 

االأخرى )Waldron & Saphire، 1990( اإىل وجود بع�ص الدالالت املميزة الأداء ذوي �شعوبات التعلم موازنة 

باأقرانهم ممن لي�ص لديهم �شعوبات تعلم. ومن هذه الدالالت ما ياأتي:

انخفا�ص االأداء اللفظي بوجه عام. 1 - 

. 2 - Digit span انخفا�ص �شعة االأرقام

. 3 - Spatial ability انخفا�ص القدرة املكانية

ظهور جملة اأعرا�ص ا�شطرابات ع�شوية دماغية. 4 - 

ظهور ا�شطرابات توؤدي اإىل انخفا�ص م�شتوى اأداء الذاكرة ال�شمعية. 5 - 

�شعف التمييز ال�شمعي اأو متييز اأ�شوات الكلمات واحلروف. 6 - 

�شعف التمييز الب�شري اأو متييز االأ�شكال واحلروف واملقاطع والكلمات. 7 - 

�شعف القدرة على اال�شرتجاع احلر للمعلومات اللفظية. 8 - 

على اأن الدالالت امل�شار اإليها حتتاج اإىل مزيد من البحوث والدرا�شات التي تدعمها، كما حتتاج هذه الق�شية 

اإىل اإعداد اأدوات ومقايي�ص ذات �شدق جتريبي حمكي تنبوؤي وثبات عاليني حتى ميكن االطمئنان اإليها يف الك�شف 

والت�شخي�ص والعلج.

وتتلخ�ص خطوات قيا�ص حاالت �شعوبات التعلم وت�شخي�شها يف اخلطوات االآتية: 

اإعداد تقرير عن حال الطفل العقلية، وذلك بوا�شطة اختبارات الذكاء املعروفة كمقيا�ص: �شتانفورد بينيه،  1 - 

اأو وك�شلر، ويهدف هذا التقرير اإىل التاأكد من اأن الفرد ال يعاين اأي �شكل من االأ�شكال من تدين يف قدراته 

العقلية دون متو�شط الذكاء بانحراف معياري واحد. 

اإعداد تقرير عن حال الطفل التح�شيلية الدرا�شية )االأكادميية( والنف�شية وذلك بوا�شطة اختبارات التح�شيل  2 - 

املدر�شية، اأو املقننة، ويهدف هذا التقرير اإىل التاأكد من تدين حت�شيل الفرد الدرا�شي “االأكادميي” يف مادة 

اأو معظم املواد، الذي ال يف�شر بعوامل: ح�شية، اأو عقلية، اأو اأ�شرية، اأو مدر�شية.

حمكات ت�سخي�ص �سعوبات التعلم:

يرى كثري من املتخ�ش�شني يف �شئون هذه الفئة اأن عملية ت�شخي�ص �شعوبات التعلم يجب اأن تتم بوا�شطة نظام 

العمل اليومي، وامللحظة املق�شودة من خلل ال�شجل املدر�شي اخلا�ص باملتعلم الذي يرافقه حني اإنهائه املرحلة 

االبتدائية، فتعرف اأ�شباب �شعوبات التعلم والعوامل املوؤثرة فيها ت�شاعد على ت�شخي�شها وتعرف العوامل املوؤدية 

اإليها، ولي�ص املق�شود هنا ت�شخي�ص �شعوبات التعلم التي ترجع اإىل خلل يف اجلوانب احل�شية والع�شبية اأو كن�ص 
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يف الذكاء والقدرات، واإمنا املق�شود هنا هو ت�شخي�ص االأ�شباب، والعقبات النف�شية والرتبوية واالأ�شرية التي 

تقف حائًل �شد التعلم اجليد لدى املتعلمني، مثل تلك التي ت�شبب قلة ا�شتفادة املتعلمني من خربات التعلم 

املتاحة لهم واأن�شطتها )اأبو الديار، 2012(

وقد قدم كريك وكالفانت )1988: 83-89( خطة مكونة من �شت مراحل تهدف اإىل التعرف اإىل االأطفال 

ذوي �شعوبات التعلم وهي:

التعرف اإىل االأطفال ذوي االأداء املنخف�ص: وميكن اأن تتم تلك العملية داخل املنزل اأو املدر�شة، وملحظة  1 - 

ال�شلوك وو�شفه، مثل: كيف يقراأ؟ ومهارات القراءة. 

اإجراء تقييم غري ر�شمي، وي�شتبعد بع�ص احلاالت مثل: احلرمان البيئي والثقايف. 2 - 

اإجراء فريق التقييم للتقييم، وتعد هذه العملية مبثابة الت�شخي�ص املبني على تعدد املحكات. 3 - 

كتابة نتائج الت�شخي�ص.  4 - 

تخطيط برنامج علجي. 5 - 

منوذج يو�صح خطة كريك وكالفانت للتعرف اإىل ذوي �صعوبات التعلم

وهناك خم�شة حمكات ميكن ا�شتخدامها لتحديد �شعوبات التعلم وتعرفها، هي:

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل

www.ccetkuwait.org 36

العدد احلادي ع�صر: نوفمرب 2013



كاالنتباه،  النف�شية:  ال�شلوكيات  العديد من  بني  تباين  وجود  اإىل  التباعد  ي�شري حمك  التباعد:  حمك 

وتباعدها،  )الذكاء(  للفرد  العقلية  القدرة  تباين  اإىل  ي�شري  كما  العلقات،  واإدراك  والذاكرة،  والتمييز، 

والتح�شيل الدرا�شي “االأكادميي”، واأخريًا قد يظهر التباين يف جوانب النمو املختلفة، كاأن ينمو حركيًا يف 

�شن مبكرة، فيم�شي يف ال�شنة االأوىل اأو اأقل بينما يبداأ يف نطق اللغة يف �شن اخلام�شة )اأي يتاأخر يف النمو 

اللغوي( )قطامي، 1992(.

�ص بناء على حمك التباعد يف احلالة االآتية: ويف االجتاه نف�شه فاإن ال�شعوبة اخلا�شة يف التعلم ُت�شخَّ

اأ- احلاالت التي يبدو فيها وا�شحًا اأن م�شتوى حت�شيل الطفل يقل عن معدل حت�شيل االأطفال 

االآخرين يف ال�شن نف�شه، اأو احلاالت التي ال يتنا�شب فيها حت�شيل الطفل مع قدراته.

الزمني  لعمره  تعليمية ملئمة  يتلقى خربات  الطفل يف احلاالت جميعها  اأن  التاأكد من  ب-  

وقدراته العقلية.

حمك ال�صتبعاد: - 6 حيث ي�شتبعد عند الت�شخي�ص وحتديد فئة �شعوبات التعلم احلاالت االآتية: التخلف 

العقلي، واالإعاقات احل�شية، واملكفوفني، و�شعاف الب�شر، و�شعاف ال�شمع، وذوي اال�شطرابات االنفعالية 

ال�شديدة، مثل: االندفاعية، والن�شاط الزائد، وحاالت نق�ص فر�ص التعلم اأو احلرمان الثقايف.

ت�شلح  ال  التعلم  �شعوبات  ذوي  اأن  ومفاده  ال�شابق  باملحك  ويرتبط  اخل��ا���ص��ة: - 7  الرتبية  حم��ك 

حيث:  من  اخلا�شة  الرتبية  من  لون  توفري  يتعني  واإمنا  املعاقني،  مع  املتبعة  التدري�ص  طرائق  لهم 

ال�شابقة. الفئات  عن  يختلف  والتعليم(  والت�شنيف  )الت�شخي�ص 

يوؤدي  اآخر مما  اإىل  النمو تختلف من طفل  بالن�صوج: - 8 حيث جند معدالت  املرتبطة  امل�صكالت  حمك 

اإىل �شعوبة التهيئة لعمليات التعلم، فاملعروف اأن االأطفال الذكور يتقدم منوهم مبعدل اأبطاأ من االإناث 

لتعلم  االإدراكية  الناحية  مهيئني من  اأو  م�شتعدين  ال�شاد�شة غري  اأو  يجعلهم يف حوايل اخلام�شة  مما 

التمييز بني احلروف الهجائية قراءة وكتابة مما يعوق عمليات التعلم �شواء اأكان هذا الق�شور يرجع 

اإىل عوامل وراثية اأم تكوينية اأم بيئية، وهذا املحك يعك�ص الفروق الفردية بني اجلن�شني يف القدرة على 

التح�شيل.

خلل  من  التعلم  �شعوبات  على  اال�شتدالل  ميكن  حيث  ال��ف��ي��ورول��وج��ي��ة:  ال��ع��الم��ات  حم��ك 

وينعك�ص  الكهربائي،  املخ  ر�شام  خلل  من  فح�شه  ميكن  الذي  املخ  يف  الب�شيط  الع�شوي  التلف 

االإدراكية:  اال�شطرابات  املخ )Minimal Dysfunction( ويف  الب�شيط يف وظائف  اال�شطراب 

داء  االأ �شعوبة  العقلية،  واال���ش��ط��راب��ات  ال��زائ��د،  الن�شاط  وامل��ك��اين،  وال�شمعي،  )ال��ب�����ش��ري، 

.)1998 )الزيات،  الوظيفي(. 
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خطوات �صريعة لت�صخي�س حالت �صعوبات التعلم

على االآباء واملعلمني واالخت�شا�شيني ملحظة االآتي:

�صكل يبني بع�س اخلطوات ال�صريعة لت�صخي�س حالت �صعوبات التعلم

حتديات تقييم �صعوبات التعلم وت�صخي�صها يف املجتمعات العربية:

يواجه  حيث  واملعيقات.  ال�شعوبات  من  الكثري  يكتنفها  اأمناطها  بكل  التعلم  �شعوبات  تقييم  عملية  اإن 

اإجمالها يف  امل�شكلت، وميكن  الكثري من  ب�شكل عام  التعلم وعلجها  تقييم �شعوبات  العاملون يف جمال 

النقاط االآتية: 

عدم وجود اختبارات مقننة ذات مرجعية معيارية تتنا�شب مع البيئة املحلية وخم�ش�شة لتقييم كل  1 - 

مهارات القراءة اأو الكتابة ب�شكل عام، اأو تقييم جوانب معينة من هذه املهارات، وذلك على عك�ص ما 
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جنده يف كثري من البلدان الغربية، حيث تتوافر لديهم ع�شرات بل مئات من االختبارات املقننة 

التي ميكن الوثوق بها يف قيا�ص مهارة القراءة اأو اجلوانب املختلفة يف هذه املهارة. ومن املعروف 

اأن لكل لغة طبيعة و�شمات تختلف عن اللغات االأخرى، لذلك فاإنه ي�شعب اال�شتعانة باختبارات غري 

مطورة اأ�شًل للغة العربية، وذلك نظرا لكونها مل تاأخذ بعني االعتبار طبيعة اللغة العربية وطبيعة 

النظام الكتابي امل�شتخدم يف هذه اللغة.

قلة االختبارات النف�شية والرتبوية وال �شيما اختبارات الذكاء ومقايي�ص ال�شلوك التكيفي امل�شممة  2 - 

وال �شيما للمجتمعات العربية. ونظرا الأهمية االختبارات النف�شية يف تقييم �شعوبات التعلم، فاإن 

اختبارات  عن  مرتجمة  اختبارات  هي  احلايل  الوقت  يف  العربية  البيئة  يف  املتوافرة  االختبارات 

اأجنبية كاختبار وك�شلر للذكاء واختبار �شتانفورد بنيه، وغري ذلك من االختبارات التي ترجمت 

اللغة  فطبيعة  ودقتها،  املتبعة  التعديل  اإج��راءات  ورغم  العربية.  البيئة  مع  تتنا�شب  كي  وعدلت 

ومقت�شياتها حتد نوًعا ما من دقة النتائج املرتتبة على ا�شتخدام مثل تلك االختبارات.

ندرة الكوادر املتخ�ش�شة واملوؤهلة تاأهيًل جيًدا لتقييم �شعوبات التعلم وعلجه. 3 - 

غياب اختبارات اللغة امل�شممة الختبار االأطفال الناطقني باللغة العربية، واإن كانت هناك حماوالت  4 - 

يف بع�ص البلدان العربية لت�شميم مثل تلك االختبارات، اإال اإنها مل ت�شل اإىل حد تقييم جوانب 

دقيقة يف اللغة كالوعي الفونولوجي اأو الذاكرة الفونولوجية اأو م�شتويات اللغة العليا.

ندرة املراكز التي تعنى بدرا�شة �شعوبات التعلم وعلجها يف معظم البلدان العربية، وذلك على  5 - 

بتوفري  دائمة  عناية  تعنى  التي  املراكز  ع�شرات  تنت�شر  الغربية حيث  البلدان  ما جنده يف  عك�ص 

االختبارات املقننة وتطوير اأ�شاليب التقييم والعلج. 
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التعلم  �شعوبات  ذوي  الطلبة  قيا�ص  عملية  تواجه  التي  االأخ��رى  التحديات  من  يوجد عدد  ُذِك��َر  ما  وبجانب 

وت�شخي�شهم، وفيما يلي عر�ص الأهم هذه التحديات )ال�شمادي وزملوؤه، 2003(:

عدم االتفاق على تعريف حمدد ل�شعوبات التعلم اأو االتفاق على اإيجاد �شيغة تعريف اإجرائي، االأمر الذي  1 - 

ينعك�ص على اإيجاد حمكات متفق عليها للت�شخي�ص. 

عدم اتفاق الباحثني على اإيجاد �شيغة لتحديد عامل التباين بني القدرة العقلية والتح�شيل، فهناك اأكرث من  2 - 

طريقة ال�شتخراج قيمة التباين هذه.

عدم جتان�ص جمتمع االأفراد ذوي ال�شعوبات التعليمية، االأمر الذي يوؤدي اإىل �شعوبة اإيجاد قائمة موحدة  3 - 

ملعايري الك�شف اأو القيا�ص.

التعلم  اإىل برامج �شعوبات  ال�شلوكية  اأو امل�شكلت  اإحالة عدد كبري من االأطفال ذوي التح�شيل املنخف�ص  4 - 

بهدف احل�شول على خدمات تربوية خا�شة لهوؤالء الطلبة، وهذه املمار�شات توؤدي اإىل االلتبا�ص يف حتديد 

الطلبة الذين يعانون �شعوبات التعلم فعًل.

قلة تدريب اأع�شاء فريق الرتبية اخلا�شة على و�شائل قيا�ص الطلبة ذوي �شعوبات التعلم وت�شخي�شهم، وقلة  5 - 

معرفتهم باملعلومات التي تخ�ص هذا امليدان قد يدفعهم اإىل اتخاذ قرارات غري �شائبة خلل مرحلة القيا�ص 

والت�شخي�ص.

ورغم التحديات وامل�شكلت اآنفة الذكر اإال اأن عملية قيا�ص الطلبة ذوي �شعوبات التعلم وت�شخي�شهم تعد عملية 

�شرورية ال ميكن اال�شتغناء عنها، وتعد هذه العملية اأكرث فاعلية عندما توؤدي اإىل معلومات ميكن اال�شتفادة منها 

مبا�شرة يف عملية التدري�ص.

املراجع:

تقومي  مركز  الكويت:   ، ط1-  التعلم،  �شعوبات  لذوي  والت�شخي�ص  القيا�ص   .)2012( م�شعد  الديار،  اأبو 

وتعليم الطفل.

(. تربية االأطفال ذوي االحتياجات  ال�شمادي، جميل؛ والناطور، ميادة؛ وال�شحومي، عبد اهلل )2003- 

اخلا�شة، الطبعة االأوىل، من�شورات اجلامعة العربية املفتوحة، الكويت.

والت�شخي�شية  النظرية  االأ�ش�ص  التعلم،  �شعوبات   .)  -1998( فتحي  الزيات، 

والعلجية، القاهرة: دار الن�شر للجامعات.

، عمان، االأردن:  القا�شم، جمال. )2000(. اأ�شا�شيات �شعوبات التعلم، ط1- 

دار �شفاء للن�شر والتوزيع.

(. اأ�شا�شيات علم النف�ص املدر�شي، عمان: دار ال�شروق  قطامي، نايفة. )1992- 

للن�شر والتوزيع.

والنمائية،  االأكادميية  التعلم  �شعوبات   .)  -1988( وكالفانت.  كريك، 

الذهبية،  ال�شفحات  مكتبة  ال�����ش��رط��اوي،  ال��ع��زي��ز  عبد  ترجمة 

الريا�ص.

د. م�صعد جناح اأبو الديار

اأ�شتاذ علم النف�ص امل�شارك

رئي�ص وحدة البحوث وتطوير االختبارات

مركز تقومي وتعليم الطفل
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تقبل اإال النقود الورقية، للأ�شف كل جهودك تكون قد ذهبت اأدراج الرياح، واآمالك يف اال�شتمتاع بهذا الع�شري البارد 

قد تبخرت، وقد ازداد �شعورك باالإحباط، ويدور يف عقلك �شوت يقول لك "لكنني اأملك النقود!". 

هذا املثال هو متامًا ما يجب اأن تفكر به عندما تدر�ص ا�شتعدادًا للختبار، وتكون قد در�شت املادة جيدًا، ومع 

ذلك فل توؤدي االختبار ب�شكل جيد، الأنك قمت بتخزين املادة بطريقة مل ت�شتطع ا�شتخدامها، لقد خزنتها يف اجلزء 

اخلطاأ من الدماغ!

تكوينك  اإىل  يرجع  اأمر  اإنه  للتعلم،  يف�شله  الذي  االأ�شلوب  حول  حمددة  طريقة  له  دماغك  اأن  تعرف  اأن  يجب 

البيولوجي، ونتيجة لعوامل تاأثرت بها قبل بلوغك الرابعة من العمر، من بعد ذلك ول�شبب ما مل يكت�شف بعد، ت�شبح 

هذه اجلهة هي امل�شيطرة من دماغك، ورغم اأن كل جانب اأو "ن�شف كرة دماغ" يبدو مثل االآخر، اإال اأنهما يختلفان 

ب�شكل كبري يف اأ�شلوب التعلم، وعليك اأن تعترب اأن كل جانب له �شخ�شيته اخلا�شة واملختلفة.

هل اأنت مثال للتباطوؤ يف عمل �شيء معني؟ اأم اأنك حتافظ على مواعيدك؟ هل تنتبه للتفا�شيل؟ اأم اأنك تفكر يف 

ال�شورة ال�شاملة للأمور؟ هذه جمرد ت�شاوؤالت قليلة �شوف تلحظها، لتعرف اأي جانب من دماغك يتوىل االمر، فهل 

من ال�شهل عليك اأن تظل مركزًا؟ اأم انك متل وتن�شرف؟

اأ�سلوبك يف التعلم:

ما الفارق الذي ي�سنعه؟

كنت  ل��و  �شيحدث  م��اذا  تخيل 

طفًل وفر بع�ص النقود، مبلغ �شغري 

فقط، وخباأتهم يف ح�شالتك حتى 

امتلأت، بعد ذلك توجهت الإحدى 

كمكافاأة  املرطبات،  بيع  ماكينات 

ال�شغري  املبلغ  لهذا  توفريك  على 

حزنك  اأي�شًا  ولنتخيل  امل��ال.  من 

هذه  البيع  ماكينة  اأن  لو  وغ�شبك 

تقبل  ال  اأن��ه��ا  اأي  انتقائية،  كانت 

�شوى ربع الدينار اأو الن�شف، اأي ال 
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قد تنده�ص عندما تعلم املدى الذي تتاأثر به حياتك باأ�شلوب تعلمك الذي تتبعه. واأف�شل طريقة تفهم بها اأ�شلوب 

تعلمك هي باأن تفكر فيه ب�شكل كمي )فكر يف خط زمني من ناحية، وتابع املوؤ�شرات التي تبدو فيها اأق�شى االجتاهات 

خمتلفة عن االأخرى، فكر يف الطول، فلكل واحد منا طول خمتلف( البع�ص طويل واالأخر ق�شري، كذلك االأمر مع 

اأ�شاليبنا يف التعلم، اإن االأمر لي�ص حم�شورًا يف اجلزء االأي�شر اأو اجلزء االأمين من الدماغ وطريقة تفكري كل منهما، 

فنحن جميعًا منلك اجلانبني ون�شتعملهما، لكن ال�شوؤال هو: ما اجلزء االأقوى من االآخر؟ اأي منهما يتحدث اأواًل؟ وما 

طول املدة التي ي�شتغرقها اجلزء االآخر حتى يعمل، اإن فهم مكانك يف هذه املعادلة �شوف يفتح اأمامك الكثري من 

االأبواب  لفهم  كيفية تعلمك، والتحديات التي تواجهها، وحتى طبيعة عاداتك ال�شخ�شية.

ما اأ�سلوبي اإذن؟

الكثري عما يف�شله  انتهائك منها، �شوف تعرف  اأ�شلوبك، وبعد  التالية لتحدد  ال�شريعة وال�شهلة  جرب االن�شطة 

دماغك:

اخلطوة االأوىل: اختبار "حلوى الفدج  �شنداي: حلوى الكاكاو ال�شاخنة باملثلجات".

اأواًل توقف لكي تفكر يف "حلوى الكاكاو ال�شاخنة باملثلجات" واالآن افح�ص ا�شتجابتك ب�شرعة!

الكلمات  اأن  يعني  "نعم"  فهذا  االإجابة  كانت  اإذا  دماغك؟  باملثلجات  ال�شاخنة  الكاكاو  حلوى  �شورة  ترى  هل 

تلقائيًا حتولت اإىل �شور، ولي�ص عليك حماولة روؤية هذه ال�شورة، فهي حتدث فقط ! وهذا موؤ�شر جيد على اأنك تفكر 

بن�شفك االأمين )بع�ص طلبي اأفادوا باأنهم مل يروا احللوى فقط، بل �شعروا حتى بطعمهّا(.

بالن�شبة للمفكرين بن�شف دماغهم االأمين جند ال�شور هي لغتهم االوىل، فاأنت حرفيًا تفكر على �شكل �شور! 

فاإذا مل تر ال�شورة، فاأنت تفكر بن�شف دماغك االأي�شر، ومل تر ال�شورة لكنك عرفت ما ال�شيء من خلل الكلمة 

وال�شوت.

اخلطوة الثانية: نعم اأم ل؟

بعد اأن انتهيت من االختبار االول، املأ اال�شتبيان اخلا�ص بن�شف الدماغ االأي�شر واالأمين، ال تكرث التفكري فيه، 

اأجب االأ�شئلة بب�شاطة بنعم اأو ال. 

اإذا كانت االإجابة نعم و ال بنف�ص الوقت، فكر باالإجابة االأقرب اإىل ال�شحة يف غالب االأحيان، حتى لو كانت بن�شبة 

51 % من الوقت  بعد انتهائك من اإجابة كل االأ�شئلة، عد و�شجل عدد االجابات التي كان جوابها "نعم" و"ال".

الدرجات

اأقوى يف  كنت  درجاتك،  زادت  كلما  اال�شتبيان:  بتطوير هذا  قاما  اللذان  بار�شونز  ولوري  فريد،  وفقًا جليفري 

التفكري بجزء الدماغ االأمين، فاإذا كانت نتيجتك من �شفر اإىل اأربعة، فاأنت تعتمد على اجلزء االأي�شر، اأما اإذا كانت 
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بطل

يف التباط�ؤ
افعل ذلك حااًل

ما اأ�سل�بي )يف التعلم(؟

اتبع التعليمات

االأول�يات 

املنطقية

االختبار جيد

لقد رتبت اأقر�ص ال�سي 

دي اخلا�ص بي هجائيًا

ق�اعد.. اأي ق�اعد

عقبات ع�س�ائية

اختبارات؟

ارج�ك ال تفعلها مرة 

اأخرى

تعتمد  فاأنت  ثمانية  اإىل  خم�شة  من 

اإىل حد ما على اجلزء االأي�شر، ومن 

فاأنت  نقطة  ع�شر  اثنى  اإىل  ت�شعة 

ثلثة  ومن  كله،  الدماغ  على  تعتمد 

ع�شر اإىل �شتة ع�شر فاأنت تعتمد على 

اجلزء االأمين اإىل حد ما، ومن �شبعة 

كليًا  معتمد  فاأنت  ع�شرين  اإىل  ع�شر 

على اجلزء االأمين.

من خلل جتاربي اكت�شفت اأن اأي 

�شخ�ص ي�شجل بني ت�شعة اإىل خم�شة 

باجلزء  بالغالب  يجيب  نقطة،  ع�شر 

االأمين، ولكن �شرعان ما يعتمد على 

وكما  االأي�شر،  اجل��زء  تفكري  �شوت 

ق���ال اأح���د ال��ط��لب: ع��ن��دم��ا يتعلق 

ا�شمع  املدر�شية،  بالفرو�ص  االأم���ر 

جزء دماغي االأي�شر يقول "انتهي من 

االأمر! ".

ع�شر  اثنى  درج��ات  �شجلوا  وم��ن 

واك�����رث، ه���م اأك����رث اع���ت���م���ادًا على 

االأمي��ن  دم��اغ��ه��م  بن�شف  االإج��اب��ة 

الوقت، ويكونون هم الطلب  معظم 

الف�شل  اأن�شطة  يف  ي�شاركون  الذين 

يخمنون  م��ا  وك��ث��ريًا  االغ��ل��ب،  على 

االإجابة بداًل من التفكري فيها، وتكون 

اإجاباتهم اإبداعية، ويتميزون بحبهم 

امل�شاعر  وت��ك��ون  وامل����رح،  للت�شلية 

اكره  "اأنا  مثل:  اإجاباتهم  اأ�شا�ص 

اإذا  �شتاأنبني  "اأمي  اأو  الريا�شيات" 

ر�شبت بهذا االختبار".

أ
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  ال�ستبيان الكمي لن�سف الدماغ الأمين ون�سف الدماغ الأي�رس

اقراأ اال�شتبيان ب�شرعة واأجب بنعم اأو ال على كل �شوؤال مما يلي، اإذا �شعرت اأن االإجابة اأحيانًا نعم واأحيانًا ال، 

اخرت االإجابة االأقرب اإىل ال�شحة، حتى لو بن�شبة ب�شيطة، اأما بالن�شبة للأ�شئلة اخلا�شة بالكتابة باليد والنمو 

اأنهم ال ي�شتطيعون  اإذا اأجاب عنها �شخ�ص اآخر، فهل يقول لك النا�ص  البطيء، �شوف تعرف االإجابة فقط 

اأنك تاأخرت يف تعلم امل�شي؟ واإذا مل تتمكن من جتميع االإجابة عن هذه  قراءة ما تكتبه؟ هل يقول والداك 

االأ�شئلة، فاالأف�شل اأن جتيب بالنفي.

•هل  تتذكر الوجوه اأف�شل من االأ�شماء؟ 	
•عندما يقدم �شيء لتجمعه وتركبه، مثل لعبة اأو قطعة اأثاث، هل من املحتمل اأن تغفل التعليمات املكتوبة  	

وتت�شور بنف�شك كيفية تركيبه؟

•هل اأنت اأف�شل بالتفكري لوحدك، لرتكز، بداًل من اأن تعمل يف جمموعة؟ 	
•هل تعتمد على ال�شور غالبًا يف تذكر االأ�شياء مقابل االأ�شماء والكلمات؟ 	

•هل لديك حا�شة �شمع حادة؟ 	
•هل تنتزع البطاقات التعريفية من ملب�شك؟ وهل تف�شل امللب�ص الناعمة بوجه خا�ص؟ وجتد معظم  	

امللب�ص خ�شنة جدًا وتخد�ص ج�شمك؟
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•هل متيل اإىل اأن تقلل من قدرك كثريًا؟ 	
بداًل من �شكلها ال�شوتي؟ • عندما يطلب منك تهجئة كلمة، هل تراها مكتوبة يف "راأ�شك" 	

•عند درا�شتك ملو�شوع ما، هل تف�شل احل�شول على ال�شورة ال�شاملة مقابل معرفة الكثري من حقائق هذا  	
املو�شوع؟

•هل اأنت جيد يف حل االألغاز واملتاهات؟ 	
•هل ميكنك تخيل االأ�شياء ثلثية االأبعاد؟ وهل ميكنك تخيل مكعب يف راأ�شك واأن حتركه وتراه بب�شاطة من  	

جميع الزوايا؟

•هل اأنت بحاجة الأن يعمل معلمك بجهد اأكرث من املعتاد؟ 	
•هل تتعر�ص لت�شتت االنتباه اإىل احلد الذي جتد نف�شك فيه غارقًا يف اأحلم اليقظة؟ 	

•هل اأنت حمدود اإىل احلد الذي يحول بينك وبني جتربة اأ�شياء جديدة؟ 	
•هل اأنت �شديد املناف�شة؟ وفكرة اخل�شارة توؤملك اأكرث من معظم النا�ص؟ 	

•هل اأنت جيد يف فهم النا�ص؟ هل يقول لك االآخرون اأنك ماهر يف قراءة النا�ص؟ 	
•هل م�شتوى كتابتك بخط اليد متو�شط اأم �شعيف؟ 	

•عندما تكون يف مكان جديد، هل جتد طريقك ب�شهولة؟ 	
•هل تعد متاأخرًا يف التح�شيل االكادميي؟ 	

•هل كنت متاأخرا يف امل�شي؟ اأو كان لديك تاأخر يف مهارات حركية معينة يف طفولتك؟ 	
بعد انتهائك من اال�شتبيان واالإجابة على االأ�شئلة، �شجل عدد اإجاباتك ب��"نعم".

اإجمايل عدد الإجابات بنعم هو .............

درجاتي هي ..............

اأنا افكر باجلزء ...................... من الدماغ.

امل�ص����ادر:

What‘s My Style ما اأ�صلوبي )يف التعلم(؟

اختبار واأ�صرار الدرا�صة للمراهقني املتباطئني

دليل عقلي ذاتي

Betty Caldwell تاأليف: بيتي كالدويل

Outskirts Press، Inc، Denever، Coloradi :دار الن�صر

�صنة الن�صر : 2009

اإعداد: اأ. اأحمد عبد العزيز

مرتجم بوحدة الإعالم والعالقات العامة

مركز تقومي وتعليم الطفل
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يواجه االأطفال ذوي �شعوبات التعلم حتديات من نوع فريد يف الف�شل الدرا�شي ويف مكان العمل، وميكننا القول اأن الرتبية 

البدنية هي العلج امل�شاند ملثل هذه التحديات، والربنامج الذي نطبقه يف الرتبية البدنية هنا  يف مركز تقومي وتعليم الطفل يتمثل 

يف طريقة ا�شتباقية تهدف اإىل حت�شني حياة طلبنا من خلل برنامج واحد كل مرة.

برنامج الرتبية البدنية يف مركز تقومي وتعليم الطفل م�شمم لل�شطلع بدور رئي�شي يف تنمية طلبنا بدنيًا ومعرفيًا وعاطفيًا. 

وتت�شمن الفوائد البدنية ما ياأتي: 

القوة الع�سلية والتحمل.

يلعب تطوير التناغم الع�شلي دورًا حموريًا يف ا�شتقرار الهيكل العظمي. واأحيانًا يعاين بع�ص االأطفال الذين يعانون �شعوبات 

التعلم من �شعف النمو الع�شلي، ويوؤدي هذا ال�شعف اإىل التعب وعندما يعاين الطلب من التعب قد نظن اأنهم عدميي ال�شعور 

اأو ك�شاىل. وبالتايل يكون حت�شني قوة الع�شلت والتحمل له اأثره يف قدرة الطلب على االأداء يف خمتلف جوانب حياتهم. 

حت�سني ثبات املفا�سل ور�ساقة احلركة والوعي باجل�سم :

توؤثر الطريقة التي يتحرك بها الفرد على اإدراكه لذاته واإدراك االآخرين له، وبع�ص االأطفال ذوي �شعوبات التعلم يواجهون 

حتديات خا�شة يف االآليات احلركية االأ�شا�شية، مما قد يكون له وقع �شلبي على تقدير الذات وعلى التن�شئة االجتماعية، لذلك تلعب 

الرتبية البدنية دورًا حموريًا يف العمليات االآتية:

القيا�ص، واال�شرتاتيجية، واالأهداف، واملوارد، والتقييم.

حت�سني وظائف القلب والرئتني:

توؤثر عمليات القلب والرئتني على الدورة الدموية يف ج�شم االإن�شان حيث حتفز امت�شا�ص املغذيات يف كل اأجزاء اجل�شم  - 

مبا يف ذلك الدماغ.

تقليل تورم االأطراف وتقل�شاتها. - 

زيادة الطاقة. - 

حت�شني عمل جهاز املناعة.  - 

تطور الرتبية البدنية االجتاهات ال�شحية حول اللياقة البدنية وحت�شني القدرة على الرتكيز الإكمال املهام املختلفة. - 

التربية البدنية لألطفال ذوي 
صعوبات التعلم
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حت�سني مظهر وانتظام اأع�ساء اجل�سم:

انتظام اأع�شاء اجل�شم لها وقعها املبا�شر على �شعورنا، خا�شة 

على الطلب الذين يجل�شون  �شاعات طويلة على مقاعدهم يف 

الطلب  ي�شتطيع  كما  ثابت،  جلو�ص  و�شع  الدرا�شي يف  ال�شف 

خلل  من  واإمكاناتهم  تركيزهم  حت�شني  التعلم  �شعوبات  ذوي 

الوعي باالنتظام ال�شحيح وغري ال�شحيح للج�شم. وبرناجمنا 

للرتبية البدنية ي�شعده اأن يكون جزءًا من هذه التوعية. 

الفوائد املعرفية:

التي ت�شجعهم على  التجارب  البدنية للطلب  توفر الرتبية 

اآمنة  بيئة  يف  املخاطر  وارت��ي��اد  ال��ب��دين،  بالن�شاط  اال�شتمتاع 

امل�شكلت،  حل  وم��ه��ارات  اال�شتطلع  وح��ب  الف�شول  واإ�شباع 

بلوغها،  على  والعمل  االأه���داف  وو�شع  االآخ��ري��ن،  مع  والعمل 

وتطوير االجتاهات االإيجابية واالختلط االجتماعي، كما تزيد 

من احتماالت التعلم االنتقايل كالرتكيز والتخيل الب�شري.

الفوائد العاطفية:

•تعزيز تقدير الذات. 	
•حت�شني اإمكانات التن�شئة االجتماعية. 	
•زيادة القدرة على مواجهة االكتئاب. 	

•زيادة االإح�شا�ص بالقيمة الذاتية ب�شورة عامة. 	
التعلم  يف  ال��ب��دن��ي��ة  ال��رب��ي��ة  ت�����س��ت��خ��دم  ك��ي��ف 

املتكامل؟

ت�شتخدم الرتبية البدنية كو�شيط متعدد احلوا�ص بوا�شطته 

مع  والعمل  ال��ط��لب  جلميع  ال��ف��ري��دة  الفر�ص  توفري  ميكننا 

وتطوير  بلوغها،  على  وال��ع��م��ل  االأه����داف  وو���ش��ع  االآخ���ري���ن، 

االجتاهات االإيجابية واالختلط االجتماعي.

ما املن�ساآت املتوفرة يف مركز تقومي وتعليم الطفل؟

•ملعب اأر�شية  	
•�شالة األعاب املركز الرئي�شة. 	

•األعاب علوية مك�شوفة: 	
جهاز ت�شلق. - 

م�شاحة للغولف. - 

 - كرة �شلة بالت�شديد ال�شريع املرتد.

كرة التوازن يف منطقة االإيروبيك. - 

حفرة قفز للجمباز. - 

وتعليم  تقومي  مركز  لأطفال  املتوفرة  الأن�سطة 

الطفل بعد وقت الدرا�سة؟

•اليوغا. 	
•متارين املقاومة. 	
•امللكمة بالركل. 	

•متارين القلب. 	
•الريا�شات التناف�شية: 	

كرة ال�شلة. - 

الكرة الطائرة. - 

كرة القدم. - 

تن�ص الطاولة. - 

تن�ص الري�شة. - 

امل�شمار وامليدان. - 

مب�شتوى  للم�شاركة  فر�شة  لهم  تتاح  اأن  يجب  الطلب  كل 

الذين  وال�شغار  التناف�شية.  الريا�شات  يف  امل�شاركة  من  اأعلى 

يعانون فرط الن�شاط لديهم وم�شة من الن�شاط ونحن ن�شتمتع 

بزرع ثقافة املحبة بينهم. 

هارون �صموئيل

م�شرف الرتبية البدنية   

مركز تقومي وتعليم الطفل
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يؤمن مركز تقويم وتعليم الطفل بأهمية 
التدخل العالجي المبكر وأن التشخيص مرحلة 
دقيقة تسبق تقديم برامج التدخل العالجي 
في ميدان التربية الخاصة وتسهم - إلى حد 
كبير  - في إعطاء النصائح واالستراتيجيات 
العالجية المناسبة للتعامل مع مشكالت 

الطفل.

وفي هذا اإلطار تقدم وحدة التشخيص 
تحلياًل موضوعًيا للصعوبات التي يواجهها 
ال��ط��ف��ل م��ن خ���الل تطبيق م��ج��م��وع��ة من 
االختبارات النفسية والتربوية المقننة لذا 
وحدة  رئيس  نائب  مع  اللقاء  ه��ذا  لنا  ك��ان 
التشخيص في مركز تقويم وتعليم الطفل 

أ. منتهى الحمد.

ضيف الع���دد

الت�صخي�س يف مركز تقومي وتعليم  ما دور وحدة  1  - 

الطفل؟

ت�شخي�ص االأطفال الذين يعانون م�شكلت درا�شية اأو 

�شلوكية.

ما الفارق بني الت�صخي�س والقيا�س والتقومي؟  2  - 

- القيا�ص: هو حتويل النوع اأو اخلا�شية اأو ال�شمة اإىل 

كم اأو رقم ن�شبًة اإىل معايري حمددة.

�شوء  يف  حكم  اأو  ق��رار  اإ���ش��دار  عملية  ال��ت��ق��ومي:   -

معطيات البيانات املتوافرة واملعايري املعتمدة.

وهو  التقييم،  اأ�شكال  من  �شكل  هو  الت�شخي�ص:   -

م�شطلح م�شتعار من العلوم الطبية، وي�شتخدم ا�شتخداًما 

ا يف ميدان الرتبية اخلا�شة؛ الأغرا�ص احلكم على  خا�شًّ

ر؛ لتحديد  ال�شلوك، وفيه جُتَمع البيانات التي حُتلَّل وُتف�شَّ

جوانب القوة وال�شعف، لكي تقدم الحًقا اال�شرتاتيجيات 

عن  التعوي�ص  يف  الطفل  مل�شاعدة  املنا�شبة  التعليمية 

�شعوبته اأو التخفيف منها.

والتقييم  الت�صخي�س  خدمات  تقدمي  يقت�صر  هل  3  - 

على احلالت اخلا�صة باملركز اأم حالت اأخرى من 

خارج مركز تقومي وتعليم الطفل؟ ومن اأي عمر 

يكن اإجراء هذه الختبارات؟

لت اإىل املركز  جُترى عملية الت�شخي�ص الأي حالة ُحوِّ

�ص االأطفال ابتداًء  من داخل الكويت اأو خارجها، وُي�شخَّ

من عمر 4 �شنوات اإىل 18 �شنة.

احل�م��د من�ت�ه��ى  اأ/ 
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ما الإجراءات التي يتبعها ويل الأمر ليح�صل على  4  - 

تقييم كامل حلالة ابنه؟

يطلب ويل االأمر ت�شخي�ص حالة ابنه، فُيفَتح ملفٌّ البنه 

الطفل  يدرج  املطلوبة  االأوراق  ا�شتكمال  وعند  باملركز، 

االخت�شا�شي  اإىل  ل  ُيحوَّ ّثمَّ  ومن  االنتظار،  قائمة  على 

املنا�شب لبدء عملية الت�شخي�ص.

يقرر  ال���ذي  الوحيد  ال�شخ�ص  ه��و  واالخت�شا�شي 

باالختبارات  ُيكتفى  ما  اإذا  للطفل،  املنا�شبة  االإج��راءات 

الذكاء،  ودرجة  الذهنية،  القدرات  حتدد  التي  النف�شية 

واالنتباه،  االإدراك،  جوانب:  يف  وال�شعف  القوة  ونقاط 

والذاكرة ، اأم يتابع االختبارات الرتبوية، وذلك بناًء على 

نتائج االختبارات االأوىل.

ما الر�صوم املطلوب دفعها للح�صول على خدمات  5  - 

الت�صخي�س؟

ا  كويتيًّ ديناًرا   30 االأم��ر  ويل  يدفع  امللف  فتح  عند    

تخ�شم من التكلفة النهائية للت�شخي�ص.

ويبلغ املبلغ الكلي كحد اأق�شى مئتان ديناًرا كويتيًّا وفًقا 

لنوع االختبارات املقدمة، ومتطلبات احلالة املدرو�شة. 

على اأي نوعية من الختبارات الت�صخي�صية يعتمد  6  - 

عمل وحدة الت�صخي�س والتقييم؟

وتعليم  تقومي  مبركز  الت�شخي�ص  وح��دة  عمل  يعتمد 

الطفل على اأحدث االختبارات املقننة بدولة الكويت التي 

قننتها: وزارة الرتبية، اأو مركز تقومي وتعليم الطفل، اأو 

جامعة الكويت.

تقنينها؛  و  الخ��ت��ب��ارات  تطوير  ع��ن  دائ��م��اً  ن�صمع  7  - 

لتتنا�صب مع البيئة املحلية، ما اآخر التطورات يف 

هذا املجال؟

قننت وزارة الرتبية يف االآونة االأخرية اختبار وك�شلر 

تقي�ص  عديدة  اختبارات  حالًيا  املركز  ويقنن  الثالث، 

الذاكرة العاملة، واملهارات الدرا�شية "االأكادميية".

ما عالقة وحدة الت�صخي�س بالوحدات الأخرى يف  8  - 

املركز؟

االأخرى  وال��وح��دات  الت�شخي�ص  وح��دة  بني  العلقة 

تقدم  الت�شخي�ص  فوحدة  وت��اآزر،  تكامل  علقة  باملركز 

ال�شباحي  ال��رتب��وي��ني:  الربناجمني  لطلب  خدماتها 

وامل�شائي حيث ت�شخ�شهم، وتبني ما لديهم من نقاط قوة 

التعليمية  املداخل  اأف�شل  للمعلمني  وتبني  ونقاط �شعف، 

لوا من خللها املعلومات لطلبهم. التي ميكن اأن يو�شِّ

 وت�شارك وحدُة الت�شخي�صِ وحدَة التدريب يف تدريب 

وال  واالجتماعيني  النف�شيني  واالخت�شا�شيني  املعلمني 

التدريبية  للدورات  الذين تر�شحهم وزارة الرتبية  �شيما 

التي يقيمها املركز لهم، كما ت�شارك يف الدورات التدريبية 

التي تعقد الأولياء اأمور الطلب امللتحقني بربامج املركز 

الرتبوية. 

الت�صخي�س  وح����دة  ت��ع��رت���س  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  م���ا  9  - 

والتقييم؟

ال توجد  معوقات اإدارية، ولكن ب�شبب انت�شار الوعي 

مب�شكلت االأطفال الذي بداأ يتزايد حالًيا، فقد �شارت 

قائمة االنتظار طويلة، وهي يف تزايد م�شتمر وفًقا لذلك، 

ول��ذل��ك حتتاج  ك��ب��رًيا،  ال��وح��دة �شغَط عمٍل  ل��دى  ف��اإن 

والرتبويني؛  النف�شيني  االخت�شا�شيني  عدد  زي��ادة  اإىل 

لت�شتطيع خدمة عدد اأكرب بانتظار اأقل. 
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من  االإن�شانية  واخل�شائ�ص  ال�شمات  قيا�ص  يعد 

املجاالت الرئي�شة يف العلوم النف�شية والرتبوية. 

واملعنيون  وامل��رب��ون،  النف�شيون،  فاالخت�شا�شيون 

خمتلف  يف  وت�شكينهم  وتوجيههم  االأف����راد  بانتقاء 

ميادين العمل واالأن�شطة املهنية والفنية، يهتمون بقيا�ص 

لدى  وغريها  وتقييمها  وال�شخ�شية  املعرفية  اجلوانب 

هوؤالء االأفراد. وي�شتخدمون يف ذلك اختبارات ومقايي�ص 

النف�شي  القيا�ص  علم  بها  ي��زخ��ر  ومتنوعة  م��ت��ع��ددة 

والرتبوي.

يعد هذا الكتاب مرجًعا اأ�شا�شًيا للطلب، واملربني، 

والباحثني يف علم النف�ص والرتبية، واملمار�شني يف جمال 

االختبارات واملقايي�ص الرتبوية والنف�شية.

ويت�شمن الكتاب بابني رئي�شيني: يتناول االأول االأ�ش�ص 

ويتناول  واملقايي�ص،  للختبارات  واملنهجية  النظرية 

الثاين اأدوات القيا�ص الرتبوي والنف�شي.

وي�شتمل الباب االأول علي اأربعة ف�شول:

النف�شي  القيا�ص  ومبادئ  مفاهيم  االأول:  الف�شل  1 - 

والرتبوي.

النف�شي  القيا�ص  يف  االإح�شاء  ال��ث��اين:  الف�شل  2 - 

والرتبوي.

ومعايري  امل��ح��ول��ة  ال���درج���ات  ال��ث��ال��ث:  الف�شل  3 - 

االختبارات.

الف�شل الرابع: اخل�شائ�ص االأ�شا�شية للختبارات  4 - 

واملقايي�ص.

كما ي�شتمل الباب الثاين علي اأربعة ف�شول:

الف�شل اخلام�ص: االختبارات التح�شيلية.  1 - 

الف�شل ال�شاد�ص: اختبارات الذكاء العام. 2 - 

الف�شل ال�شابع: اختبارات اال�شتعدادات اخلا�شة. 3 - 

الف�شل الثامن: اختبارات ومقايي�ص ال�شخ�شية.  4 - 

االختبارات  اختيار  فيتناول  التا�شع  الف�شل  اأم��ا  5 - 

واملقايي�ص وتقييمها.

االختبارات والمقاييس 
التربوية والنفسية

جديد المكتبة

املوؤلف:  أ.د.صالح الدين محمود عالم

تاريخ الن�سر: 2012

ملخ�ص الكتاب:
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ملحوظة: يتوافر الكتاب يف مكتبة �صعوبات التعلم باملركز من الطبعة الأوىل حتى الطبعة 

الرابعة ملن يود الطالع علي طبعاته جميعها.

وعلم  الرتبية  والت�شخي�ص يف  القيا�ص  يعد مو�شوع   

الزاوية  حجر  اخلا�شة  الرتبية  يف  �شيما   وال  النف�ص 

العاديني،  االأطفال غري  فئات  اإىل  التعرف  االأ�شا�شي يف 

وت�شخي�شها، ومن دون توافر اأدوات القيا�ص والت�شخي�ص 

الربامج  وا�شع  علي  ي�شعب  فاإنه  فئة،  لكل  املنا�شبة 

لها،  املنا�شب  املكان  اإيل  الفئات  تلك  اأن يحول  الرتبوية 

ثَمّ  وم��ن  لها،  املنا�شبة  الرتبوية  ال��ربام��ج  ي�شمم  واأن 

تقييمها لتعرف مدى فعاليتها.

ظهرت الطبعة اخلام�شة من كتاب اأ�شاليب القيا�ص 

الطبعات  نفاد  بعد  اخلا�شة  الرتبية  يف  والت�شخي�ص 

ال�شابقة، ولقد جاءت الطبعة اخلام�شة مزيدة ومنقحة، 

مثل:  الذكاء  يف  جديدة  ملقايي�ص  اإ�شافات  �شملت  حيث 

املراجعة الرابعة واخلام�شة من مقيا�ص �شتانفورد بينيه، 

وال�شورة  وك�شلر،  مقيا�ص  م��ن  املخت�شرة  وال�����ش��ورة 

االأردنية من مقيا�ص وك�شلر، وكذلك ال�شورة االأردنية من 

مقيا�ص جودانف، كما �شملت الطبعة اخلام�شة اإ�شافات 

ملقايي�ص جديدة يف التح�شيل للطلبة املوهوبني، ومقايي�ص 

ومقايي�ص  االنفعايل،  والذكاء  ال�شخ�شية،  اخل�شائ�ص 

ومقايي�ص  االنفعايل،  والذكاء  ال�شخ�شية،  اخل�شائ�ص 

اأ�شيفت ف�شول  التعلم، كما  جديدة يف جمال �شعوبات 

الزائد  والن�شاط  االنتباه  �شعف  حاالت  لقيا�ص  جديدة 

الف�شل،  ذلك  يت�شمنها  التي  واملقايي�ص  وت�شخي�شها، 

مقايي�ص  يف  اجلديدة  االإ�شافات  علي  الرتكيز  وكذلك 

حاالت التوحد يف منطقة اخلليج.

أساليب القياس والتشخيص 
في التربية الخاصة

جديد المكتبة

املوؤلف: أ. د.فاروق الروسان

تاريخ الن�سر: 2013

ملخ�ص الكتاب:
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وحدة  رئي�ص  كتبه  ال��ذي  الكتاب  هذا  اإ�شدار  جاء 

االأبحاث وتطوير االختبارات الدكتور م�شعد اأبو الديار، 

نظرا الأهمية الذاكرة العاملة بتف�شري املعلومات احلالية 

اأو  تخزينها  ال�شابق  املعلومات  مع  وترابطها  وتكاملها 

االحتفاظ بها، والذاكرة العاملة مهمة للأن�شطة املعرفية 

القرائي، واال�شتدالل  الفهم  االأعلى مثل:  امل�شتوى  ذات 

الريا�شي، والتفكري الناقد/وا�شتقاق املعاين... وغريها، 

لذلك كان ال بد من تناول الذاكرة العاملة لدى طلب 

�شعوبات التعلم من خلل اإ�شدار علمي متخ�ش�ص.

 يت�شمن هذا الكتاب �شبعة ف�شول: 

الف�شل االأول: يتناول ن�شاأة الذاكرة العاملة واأهميتها 

مفاهيم  الثاين  الف�شل  ويت�شمن  بالتعلم،  وعلقتها 

الذاكرة العاملة ومكوناتها ومهامها، اأما الف�شل الثالث 

ومعاجلتها،  املعلومات  جتهيز  اأهمية  على  فيحتوي 

العاملة،  ال��ذاك��رة  يف  املعلومات  جتهيز  من��اذج  واأه��م 

التعلم،  �شعوبات  مفهوم  ال��راب��ع  الف�شل  ويت�شمن 

انت�شارها،  ون�شب  وت�شنيفاتها،  ت�شخي�شها،  وحمكات 

اأما  التعلم،  �شعوبات  باأمناط  العاملة  الذاكرة  وعلقة 

النف�شي،  الت�شخي�ص  على  فيحتوي  اخلام�ص  الف�شل 

العاملة،  للذاكرة  والف�شيولوجي  والطبي،  وال��رتب��وي، 

ال�شاد�ص  والف�شل  العاملة،  للذاكرة  الع�شبية  واالأ�ش�ص 

فيعر�ص الذاكرة العاملة وعلقتها بالعمليات ال�شعورية 

ال�شاملة،  العمل  اإطار  نظرية  �شوء  يف  ال�شعورية  وغري 

ودور العمليات ال�شعورية والذاكرة العاملة يف التجهيز 

واالأخري في�شري  ال�شابع  بالف�شل  يتعلق  وفيما  القرائي، 

ب�شعوبات  وعلقته  العاملة  الذاكرة  ا�شطرابات  اإىل 

وعلجها،  العاملة  ال��ذاك��رة  تقوية  وط��رائ��ق  التعلم، 

العاملة  ال��ذاك��رة  ذوي  االأط��ف��ال  دع��م  وا�شرتاتيجيات 

ال�شعيفة يف ال�شف الدرا�شي.

الذاكرة العاملة وصعوبات 
التعلم

من إصدارات المركز

املوؤلف:  د.مسعد أبو الديار

تاريخ الن�سر: 2012

ملخ�ص الكتاب:
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اأتت �شرورة اإ�شدار هذا الكتاب من اأن مو�شوع القيا�ص 

�شعوبات  �شيما  وال  النف�ص  وعلم  الرتبية  يف  والت�شخي�ص 

التعلم، هو حجر الزاوية االأ�شا�شي يف التعرف اإىل االأطفال 

ذوي �شعوبات التعلم وت�شخي�شهم، ومن دون توافر اأدوات 

القيا�ص والت�شخي�ص املنا�شبة، فاإنه ي�شعب و�شع الربامج 

مدى  لتعرف  تقييمها  ثم  وم��ن  لهم،  املنا�شبة  الرتبوية 

فعاليتها.

يهدف هذا الكتاب اإىل تزويد الدار�ص واملهتم بقيا�ص 

االأطفال ذوي �شعوبات التعلم وت�شخي�شهم بعدد من اأدوات 

قيا�ص، و�شروط تطبيقها لدى هذه الفئة، حيث ي�شمل هذا 

الكتاب خم�شة ف�شول:

- الف�شل االأول: مدخل اإىل القيا�ص والت�شخي�ص من 

حيث حركة القيا�ص يف العامل والوطن العربي، واأهدافه، 

والتقييم،  والت�شخي�ص،  والتقومي،  القيا�ص،  بني:  والفرق 

واأنواع القيا�ص، وخ�شائ�شه، وم�شتوياته. 

اأدوات  ���ش��روط  عر�ص  ي�شتهدف  ال��ث��اين:  الف�شل   -

القيا�ص والت�شخي�ص، من حيث ال�شدق والثبات والعوامل 

بناء  وخ��ط��وات  وم��ع��اي��ريه،  التقنيني  ث��م  فيهما،  امل��وؤث��رة 

اأدوات القيا�ص وت�شميمها، واملبادئ اخللقية يف ا�شتخدام 

اأن  التي يجب  النف�شية، وال�شفات االأخلقية  االختبارات 

تتوافر يف االخت�شا�شي النف�شي. 

�شعوبات  قيا�ص  اأدوات  يت�شمن  الثالث:  الف�شل   -

التعلم،  �شعوبات  مفهوم  حيث:  من  وت�شخي�شها  التعلم 

ومظاهرها، واملوؤ�شرات الفارقة الأداء ذوي �شعوبات التعلم، 

القيا�ص  واأدوات  التعلم،  �شعوبات  ت�شخي�ص  واأه���داف 

النف�شي والرتبوي امل�شتخدمة يف ت�شخي�ص �شعوبات التعلم، 

والدرا�شات املتعلقة بت�شخي�ص �شعوبات التعلم. 

- الف�شل الرابع: املعايري اخلا�شة بالكفايات يف جمال 

معايري  واقع  حيث  من  وتقوميه:  الطلب  حت�شيل  قيا�ص 

العملية  يف  والقيا�ص  التقومي  واأدوار  والتقومي،  القيا�ص 

التدري�شية،  العملية  يف  التقومي  ووظ��ائ��ف  التدري�شية، 

التعليمي،  والقيا�ص  التقومي  يف  اجل��ودة  حتقيق  ومعايري 

وخطوات عملية القيا�ص والتقومي يف التدري�ص.

املقابلة  اآليات  يتناول  اخلام�ص:  الف�شل  واأخ���ريًا   -

والرتبوي  النف�شي  التقرير  كتابة  وكيفية  االإكلينيكية، 

لدرا�شة  اأداة  بو�شفها  )االإكلينيكية(  املقابلة  حيث:  من 

وكيفية  املقابلة،  ثبات  على  توؤثر  التي  والعوامل  احلالة، 

كتابة التقرير.

القياس والتشخيص لذوي 
صعوبات التعلم

من إصدارات المركز

املوؤلف:  د.مسعد أبو الديار

تاريخ الن�سر: 2012
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م�شروع 

مدار�س الدمج التعليمي

تستفيد الجهات التالية
مــن مــشــروع مــدارس
التعـلـيـمـي الــــدمـــج 

يتم تنفيذ م�شروع مدار�ص الدمج التعليمي يف منطقة مبارك 

الكبري التعليمية بالتعاون مع وزارة الرتبية الكويتية، وبدعم من 

واال�شت�شاريني  للأوقاف، وجمموعة من اخلرباء  العامة  االأمانة 

املحليني والدوليني منذ مار�ص 2010. وذلك مت�شيًا مع االأهداف 

اال�شرتاتيجية ملركز تقومي وتعليم الطفل اخلا�شة بتوفري الدعم 

وامل�شاندة للطلب ذوي �شعوبات التعلم اخلا�شة يف الكويت، من 

على  التغلب  من  نهم  مُتِكّ التي  املختلفة  اخلدمات  توفري  خلل 

امل�شكلت التي تقابلهم يف حياتهم املدر�شية، وحر�شًا من املركز 

الكويتية خلدمة  الرتبية  والبّناء مع وزارة  امل�شتمر  التعاون  على 

الطلب والطالبات يف كافة مراحل التعليم العام بدولة الكويت، 

وال�شيما الذين يعانون �شعوبات يف التعلم، ورغبة من املركز يف 

نقل اخلربة وتدريب الكوادر الكويتية الوطنية مبدار�ص التعليم 

التعلم اخلا�شة يف  التعامل مع ذوي �شعوبات  كيفية  العام على 

الف�شول الدرا�شية العادية واملدار�ص احلكومية، من خلل تطبيق 

مبداأ دمج ذوي �شعوبات التعلم اخلا�شة الب�شيطة واملتو�شطة قدر 

االإمكان.

التعليم  مبدار�ص  املختلفة  املراحل  •طلب  	
العام امل�ساركة واأولياء اأمورهم. 

باملدار�ص  والإداري���ة  التدري�سية  •الهيئة  	
امل�ساركة يف امل�سروع.

والبحوث  واملناهج  ال��ع��ام  التعليم  •قطاع  	
التعليمية  باملنطقة  الفنية  والتوجيهات 

امل�شاركة. 
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�صندوق بريدي: 5453 ال�صفاة - الرمز الربيدي: 13055 الكويت

هاتف: 183-2000)965(  - فاك�س: 25358914 )965(

inclusion@ccetkuwait.org :بريد الكرتوين

www.ccetkuwait.org :املوقع اللكرتوين  

جمعية نفع عام
وزارة الرتبية

جهة ا�ست�سارية بدعم من

بالتع������اون مع






