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يقدم مركز تقويم وتعليم الطفل مطبوعاته التوعوية
للباحثين والمهتمين بمجال صعوبات التعلم مجانًا

اأثبتت البحوث والدرا�سات يف العديد من دول العامل ومن خال خربات العاملني من 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف الكليات واجلامعات اأن هناك ن�سبة كبرية من الطاب تواجه 

مع�سلة الف�سل الدرا�سي، وعدم القدرة على جتاوز املتطلبات الدرا�سية يف التخ�س�سات 

املختلفة، حيث يعاين الكثري يف اجلامعات العربية ظاهرة الت�سرب والر�سوب، مما ميثل 

هدرًا ماليًا وب�سريًا وعلميًا على م�ستوى الفرد واملجتمع والوطن. 

وياحظ بع�ض اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات التناق�ض بني قدرات بع�ض 

تلك  مع  تتما�سى  ال  التي  املنخف�سة  اأو  املحدودة  واإجنازاتهم   واإمكاناتهم  الطاب 

القدرات العالية واالإمكانات العلمية اجليدة املتوافرة لهم ل�سمان جناحهم وجتاوزهم 

هذه املرحلة، مما ي�سيب املحيطني بهم جميعهم بخيبة اأمل وحرية.

ال نعلم مقدار ظاهرة �سعوبات التعلم وحجمها ومدى انت�سارها يف التعليم اجلامعي، 

ولي�ض لدينا لاأ�سف اأي بحوث اأو درا�سات كيفية اأو اإح�ساءات تو�سح هذه الظاهرة اأو 

تتعرف ماحمها وم�ستوياتها، ومدى تاأثريها على اجلهود املبذولة يف التعليم اجلامعي، 

التعرف  م�ستوى  على  والعناية  والرعاية  الربامج  توافر  على  اأدلة  اأي  اأي�سًا  تظهر  وال 

لدعم  اإجللراءات  اأي  اأو وجود  الت�سهيات،  نوع من  اأي  بتقدمي  اأو  والعاج  والت�سخي�ض 

هوؤالء الطاب.

وهناك رغبة ملحة لدرا�سة هذه الظاهرة يف نظام التعليم اجلامعي، والتنبوؤ باآثارها 

لتحقيق  وبرامج  اإىل خطط  العربية  والكليات  تفتقر اجلامعات  وكيفية عاجها، حيث 

وتقدمي  للم�ساندة  ونظم  لوائح  وو�سع  الطاب،  هللوؤالء  اإىل  التعرف  و�سائل  من  مزيد 

واإبراز  املجال،  هذا  يف  كافة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  وتدريب  وتاأهيل  لهم،  الرعاية 

�سعوبات التعلم مب�ستوى الوعي الكامل بامل�سكلة، حتى يتمكن اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

من امل�ساهمة يف جناح هوؤالء الطاب، حتى يتمكنوا من امل�ساركة يف خدمة الوطن.

اإنها دعوة مفتوحة من مركز تقومي وتعليم الطفل للجامعات العربية يف هذا االأمر. 

                 رئي�ض جمل�ض االإدارة
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عدد
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املتحدة  الللواليللات  �سفارة  مع  بالتعاون  االإعللام  وزارة  نظمت 

لل�سحافيني  تدريبية  ودورة  عمل  ور�سة  الكويت  لدى  االأمريكية 

بعنوان )كيف ت�ستطيع الو�سائل االعامية اأن تعزز قبول املعاقني 

وفهمهم( األقاها الدكتور ريت�سارد ويل�ض املتخ�س�ض باالت�ساالت 

من جامعة جورجيا، وامتدت يومني، اأقيمت يف مركز تقومي وتعليم 

الطفل، وبح�سور اأكرث من 40 متدربًا من �سحفيني ومهتمني من 

املنظمات وموؤ�س�سات املجتمع املدين املتخ�س�سة يف هذا املجال.

األقاها م�ست�سار مركز  الور�سة بكلمة ترحيبية  افتتاح  بداأ حفل 

باحل�سور  مرحبًا  جا�سم  عي�سى  الدكتور  الطفل  وتعليم  تقومي 

ذوي  خدمة  يف  املثمر  ال�سحفي  التعاون  هللذا  ومثمنًا  الللكللرمي، 

املحلية  الر�سمية  اجلللهللات  خمتلف  بللني  اخلا�سة  االحتياجات 

والعاملية.

احلمود  �سلمان  ال�سيخ  االإعللللام  وزارة  وكلليللل  اأ�للسللاد  بلللدوره 

بالكويت  االمللريللكلليللة  اللل�للسللفللارة  بللاهللتللمللام  كلمته  يف  اللل�للسللبللاح 

الن�ساطات،  هللذه  مثل  تنظيم  يف  الطفل  وتعليم  تقومي  ومركز 

املتحدة. والللللواليللللات  الللكللويللت  بلللني  الللعللاقللات  عللمللق  ملللوؤكلللدًا 

 

الكويت  بللني  امل�سرتك  التعاون  اأن  �سلمان  ال�سيخ  اأ�للسللاف  كما 

اأثمر عن خدمة فئة مهمة وعزيزة على قلوبنا  والواليات املتحدة 

تدريب  خللال  مللن  وذلللك  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  فئة  هللي 

على  وغللريهللم  �سحافيني  مللن  االإعللللام  و�للسللائللل  على  القائمني 

كيفية التعامل اإعاميًا مع هذه الفئة، وتعزيز دورها يف الكويت.

 

واملكتب  اخلللارجللي،  االإعلللام  مكتب  اإىل  بال�سكر  توجه  ثم  ومللن 

العامة  والعاقات  االإعام  ووحدة  االأمريكية،  بال�سفارة  الثقايف 

يف مركز تقومي وتعليم الطفل، وال�سحفيني امل�ساركني يف الور�سة، 

وكل من عمل يف �سبيل اإجناح هذا العمل.

من جانبها ثمنت م�ست�سارة العاقات العامة وال�سوؤون الثقافية 

يف ال�سفارة االأمريكية تري�سي روبرت�ض باوندز تعاون وزارة االإعام 

مع ال�سفارة يف اإجناح هذه الور�سة وخ�ست بال�سكر وكيل الوزارة 

الطفل على  وتعليم  ال�سباح ومركز تقومي  �سلمان احلمود  ال�سيخ 

بامل�ساركة  »ت�سعد  �سفارة بادها  اأن  الور�سة، م�سيفة  احت�سانهم 

يف هذا النوع من االأن�سطة االجتماعية التي تخدم فئة مهمة«.

بجامعة  املحا�سر  اإىل  ا  اأي�سً والتقدير  ال�سكر  باوندز  ووجهت 

جورجيا احلكومية الدكتور ريت�سارد ويل�ض املتخ�س�ض باالت�ساالت 

الذي َقِدَم اإىل الكويت الإلقاء حما�سرات مهمة خال يومي الور�سة 

اخلا�سة  االعامية  التغطية  يف  االإعللام  ودور  املعاقني  فهم  عن 

بهذه الفئة وغريها من املو�سوعات املهمة يف الور�سة والدورة.

لدى  االأمريكية  ال�سفارة  اأع�ساء  والدورة  الور�سة  افتتاح  ح�سر 

وامل�ساركون  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اإدارة  وجمل�ض  الكويت 

ال�سفري  التي ا�ستمرت فعالياتها ملدة يومني حيث وزع  الور�سة  يف 

االأمريكي لدى الباد ال�سهادات على امل�ساركني يف ختام الور�سة.

 مركز تقويم وتعليم الطفل يستضيف ورشة عمل في
 “ تعزيز قبول المعاقين وفهمهم” 

تنظمها وزارة الإعالم بالتعاون مع ال�سفارة الأمريكية 
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املركز  مع  تفاهم  مذكرة  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  وقع 

�سوء  �سوفت" يف  "ريد  التعليمية  الربجميات  لتطوير  االإقليمي 

تعزيز التعاون والتن�سيق العلمي والعملي امل�سرتك بني مركز تقومي 

وتعليم الطفل، واملركز االإقليمي لتطوير الربجميات التعليمية، 

ولغر�ض تعميق وتطوير التبادل يف جماالت التوعية والت�سخي�ض 

والتدريب والعاج والبحث العلمي املتعلقة ب�سعوبات التعلم يف 

التكنولوجية املنا�سبة  الكويت واملنطقة العربية وتطوير احللول 

لها، ورغبة من اجلانبني يف ا�ستمرارية التن�سيق امل�سرتك بينهما 

فيما يخ�ض م�ساعدة االأ�سخا�ض ذوي االإعاقات التعليمية، فقد 

اإىل  متهد  تفاهم  مذكرة  اإبلللرام  على  الطرفني  اإرادة  تاقت 

التعاون املن�سود بني الطرفني. 

الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  عللام  مدير  املذكرة  وقللع  حيث 

االأ�ستاذة فاتن البدر، فيما مثل املركز االإقليمي لتطوير برجميات 

التعليم املدير العام املهند�ض نادر معريف.

امل�ستمر  والدعم  التعاون  ت�سجيع  اإىل  املذكرة  هذه  تهدف 

واملركز  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  بني  امل�سرتكة  املجاالت  يف 

والنظم  للقواعد  وفقًا  التعليمية،  الربجميات  لتطوير  االإقليمي 

والت�سخي�ض،  الللتللدريللب،  جمللاالت  يف  الطرفني،  لللدى  املتبعة 

اال�ست�سارات،  وتبادل  واالأبحاث،  العاجي،  والتدخل  والتوعية، 

وتوحيد  الطرفني،  وخدمات  واإمكانات  خربات  من  واال�ستفادة 

واملعار�ض  واللللور�لللض  امللللوؤمتلللرات  تنظيم  خلللال  مللن  اجلللهللود 

امل�سرتكة. 

اجلدير بالذكر اأن مركز تقومي وتعليم الطفل يرتبط بالعديد 

واتفاقيات  مذكرات  خال  من  واملحلية  العاملية  املوؤ�س�سات  من 

مدر�سة  ال�سنغافورية،  الد�سلك�سيا  جمعية  اأبرزها  يعد  تفاهم، 

الأبحاث  �سلمان  االأملللري  مركز  املتحدة،  الللواليللات  يف  كللارك 

تقومي  مركز  يرحب  كما  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  االإعاقة 

التعليم  ت�سعى جلعل عملية  التي  وتعليم الطفل بجميع اجلهات 

والتعلم يف حياة االأطفال اأكرث تطورًا وازدهارًا.

مركز تقويم وتعليم الطفل 
يوقع مذكرة تفاهم مع “ريد سوفت” 

م/ن�������ادر معريف  و  ال���ب���در  اأ.ف����ات����ن 

اأثن���اء ت��وقيع امل��ذك���رة

جانب من حفل توقيع مذكرة التفاهم

أخـبـــــار المـــركـــز
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مركز تقويم وتعليم الطفل 
يدشن برنامجًا جديدًا لطالبه

التعلم، بداأ مركز تقومي وتعليم الطفل برناجمًا عاجيًا �سلوكيًا  حر�سًا على تطوير �سخ�سية الطاب ذوي �سعوبات 

معرفيًا اجتماعيًا لطاب الربنامج الرتبوي ال�سباحي باإ�سراف وحدة اخلدمة النف�سية.

وقد اأكدت رئي�سة وحدة اخلدمة النف�سية يف املركز الدكتورة/ اآمال عا�سور اأن املركز ي�سعى اإىل تطوير �سخ�سية الطالب 

باأبعادها جميعها، وتنمية مهاراته تنمية متكاملة، لذلك بداأت وحدة اخلدمة النف�سية التابعة للربنامج الرتبوي ال�سباحي 

بتنفيذ هذا الربنامج لثاثني طالبًا من طاب املرحلة االبتدائية بنني وبنات خال الفرتة امل�سائية، وعلى امتداد الف�سل 

الدرا�سي احلايل.

واأ�سافت عا�سور اأن الربنامج عبارة عن جمموعة جل�سات تت�سمن تدريبات واأن�سطة تعمل على م�ساعدة الطاب يف: 

والبناء  االجتماعي  التوافق  بناء  ال�سخ�سي،  التوافق  بناء  لاإجناز،  الدافعية  بناء  الذات،  بناء  التوكيدي،  ال�سلوك  بناء 

العاطفي.

وقالت: اإن الربنامج يهدف اإىل م�ساعدة الطاب يف حتقيق النمو النف�سي املتكامل، وحتديد عواطفهم واإدارتها من اأجل 

حتقيق بناء القوة العاطفية لديهم، حيث ي�سعر الطالب بجوانب القوة لديه، ورفع تقدير الذات عنده، اإ�سافة اإىل التدريب 

على تروي�ض العدوان، وزيادة الرتكيز واالنتباه، وتنمية املهارات االجتماعية، والقدرة على حل امل�سكات، ورفع مهارات 

التخيل لدى الطاب ذوي �سعوبات التعلم.

جانب من فعاليات الربنامج

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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ا�ست�ساف مركز تقومي وتعليم الطفل الفريق القائم على فعاليات م�سروع »االأطفال يقروؤون«، الذي يقيمه املجل�ض الثقايف الربيطاين 

بدعم من بنك HSBC ات�ض اأ�ض بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدود،  من ال�ساعة الثانية والن�سف حتى ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساًء، 

بح�سور ما يقارب 50 من االأطفال  واأولياء اأمورهم. 

حيث يهدف هذا احلدث االجتماعي االأول من نوعه الذي يعد جزءا من م�سروع اأكرب ي�سمى »م�سروع االأطفال«، اإىل فتح عوامل جديدة 

من فر�ض القراءة، وعر�ض ثقافات اأخرى، واجتاهات وق�سايا خمتلفة مثل ق�سايا البيئة، من خال تر�سيخ عادات القراءة اجليدة يف 

وقت مبكر من عمر الطفل، ليتح�سن اأداوؤه يف مراحل اأخرى من حياته، ف�سًا عن تطوير مهارات اللغة والتفكري النقدي، مما ي�سب 

يف �سلب اأهداف مركز تقومي وتعليم الطفل يف حتفيز االأطفال وت�سجيعهم على القراءة، والتعامل مع اللغات االأجنبية كذلك وحتدي 

�سعوبة القراءة التي تعد من اأكرث �سعوبات التعلم �سيوعًا.

كانت فعاليات م�سروع »االأطفال يقروؤون« زاخرة ومتنوعة،  مبا فيها �سرد متطوعني من بنك HSBC اأت�ض اأ�ض بي �سي متخ�س�سني 

باأ�ساليب القراءة الأحداث ق�ستني على االأطفال �سردًا م�سوقًا، االأوىل كانت بعنوان »ديزي«، اأما الثانية فجاءت بعنوان »ُقل من ف�سلك«، 

اأحداثها،  مع  االندماج  على  وي�سجعه  الطفل  يجذب  �سردًا  الق�س�ض  �سرد  كيفية  لتعليمهم  االأمور  الأولياء  ور�سة عمل   اإىل  باالإ�سافة 

اإىل تعلم  القراءة واللغة االنكليزية. كما ا�ستمل امل�سروع على فعاليات فنية واألعاب وم�سابقات لاأطفال،  والت�ساوؤل عنها، باالإ�سافة 

ور�سم �سخ�سيات الق�ستني على وجوه االأطفال.

ومن اجلدير بالذكر اأن مركز تقومي وتعليم الطفل يحر�ض على امل�ساركة الفعالة يف م�ساريع تطوير االأطفال وتعليمهم وال�سيما ذوي 

�سعوبات التعلم، وذلك من خال مثل هذه الفعاليات التي تعد اأ�سلوبًا جديدًا، وطريقة جديدة يف تعزيز اأهمية دور تعلم القراءة مبكرًا 

يف حياة الطفل.

مشروع “األطفال يقرؤون”
الذي أقامه المجلس الثقافي البريطاني

في مركز تقويم وتعليم الطفل 

أخـبـــــار المـــركـــز
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يف اأجواء احتفالية مميزة احتفل الربنامج الرتبوي ال�سباحي مبركز تقومي وتعليم الطفل بالعيد الوطني  احلادي واخلم�سني 

وعيد التحرير الواحد والع�سرين، �سارك فيها الطاب واأولياء االأمور واملعلمني.

حيث بداأ احلفل بالن�سيد الوطني لدولة الكويت، ثم �سعر األقته طالبة من الربنامج الرتبوي ال�سباحي، وكلمة األقتها املعلمة 

اإ�سراء العثمان بهذه املنا�سبة، كما تخلل احلفل العديد من الفقرات الغنائية، والرق�سات ال�سعبية  والوطنية، التي قدمها ق�سم 

املو�سيقى، وامل�سابقات واالألغاز التي قدمها ق�سم االجتماعيات، باالإ�سافة للعر�ض الريا�سي الذي قدمه ق�سم الرتبية البدنية.

اأعلنت نتائج م�سابقة ق�سم االجتماعيات باملركز ووزعت  كما تخلل احلفل العديد من املفاجاآت ال�سارة، ويف ختام احلفل 

مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل االأ�ستاذة فاتن البدر اجلوائز على الطاب الفائزين.

ومن جانبها اأكدت م�ساعد املدير العام عبري عبد اهلل ال�سرهان اأن املركز حري�ض كل احلر�ض على االحتفال بهذه املنا�سبة 

كل عام، الإميانه ب�سرورة القاء ال�سوء على القيم الوطنية االأ�سيلة، التي تنمي روح االنتماء والفخر بوطننا الكويت، داعية اأن 

يحفظ اهلل الكويت ويدمي عليها االأمن واالمان.

مركز تقويم وتعليم الطفل 
يحتفل باألعياد الوطنية

المدير العام فاتن البدر
تسلم الجائزة ألحد الفائزين

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل
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اأقام مركز تقومي وتعليم الطفل حفًا ختاميًا لتخريج دفعة جديدة من املعلمني العاملني بوزارة الرتبية امللتحقني 

بالدورة التدريبية املتخ�س�سة يف �سعوبات التعلم، وذلك بدعم م�سكور من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

وقد اأقامت وحدة التدريب التابعة للمركز "دورة تعريفية ب�سعوبات التعلم" لل57 معلمًا من مدار�ض التعليم العام، 

املخت�سني يف جمال  قدمها جمموعة من  اأ�سبوعني،  على مدى  امل�سائية  الفرتة  الدرا�سية، خال  املواد  من خمتلف 

�سعوبات التعلم، حيث قدموا للمتدربني جمموعة من املحا�سرات، وور�ض العمل التي تو�سح مفهوم �سعوبات التعلم 

واأنواعها، كما اأعطيت لهم ملحة خا�سة عن التنمر لدى الطاب ذوي �سعوبات التعلم، ومدى فاعليه الربامج العاجية 

معهم، بجانب تناول مو�سوع الت�سخي�ض النف�سي، وتاأثري مواد الرتبية املو�سيقية والرتبية البدنية على حت�سني �سلوك 

الطاب ذوي �سعوبات التعلم وحت�سيلهم العلمي، واملواد املتكاملة والذكاءات املتعددة، كما ُخ�س�ض للمعلمني خال 

الدورة يومان للتدريب امليداين يف اأثناء الفرتة ال�سباحية لروؤية طرائق التدري�ض املنا�سبة املطبقة على طاب الربنامج 

الرتبوي ال�سباحي، ومن ثم تطبيقها ملعرفة نقاط القوة وال�سعف لدى املتدربني.

اجلدير بالذكر اأن وحدة التدريب تعمل على تطوير الدورات التدريبية التي تقام للمعلمني  واالخت�سا�سيني النف�سيني  

واالجتماعيني التابعني لوزارة الرتبية، وكذلك الأولياء اأمور الطلبة ذوي �سعوبات التعلم امللتحقني يف الربنامج الرتبوي 

ال�سباحي التابع ملركز تقومي وتعليم الطفل تطويرًا دائمًا، لتواكب امل�ستجدات يف جمال �سعوبات التعلم، باالإ�سافة 

اإىل احتياجات هذه الفئة.

يختتم دورته 
لمعلمي وزارة 
التربية

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

مركز تقويم وتعليم الطفل
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اأقام مركز تقومي وتعليم الطفل دورة  تدريبية  لاخت�سا�سيني النف�سيني العاملني 

بدعم  املقام   ال�سنوي  التدريبي  الربنامج  �سمن  اأ�سبوع،  مدى  على  الرتبية  بوزارة 

م�سكور من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

يتعلق  ما  كل  تعرف  على  امل�سائية  الفرتة  يف  نف�سيًا  اخت�سا�سيًا   18 تدرب  حيث 

تعرفوا  كما  التعلم،  ل�سعوبات  والنمائية  االأكادميية  واملظاهر  التعلم،  ب�سعوبات 

واختبارات  "الد�سلك�سيا"،  القراءة  و�سعوبة  "الد�سكلكوليا"،  الريا�سيات  �سعوبة 

�سعوبات  حلاالت  بدرا�سة  الدورة  واخُتتمت  اإجرائها،  وطرائق  النف�سي  الت�سخي�ض 

التعلم من خال تطبيق ما تعلموه عمليًا.

الرئي�سيني  الداعمني  تعد من  العلمي  للتقدم  الكويت  اأن موؤ�س�سة  بالذكر  اجلدير 

لدورات وحدة التدريب التابعة ملركز تقومي وتعليم الطفل، حيث تقام حتت مظلتها 

االجتماعيني  واخت�سا�سييها  الرتبية  وزارة  ملعلمي  املوجهة  الللدورات  من  العديد 

والنف�سيني، واأولياء اأمور الطاب ذوي �سعوبات التعلم.

مركز تقويم وتعليم 
الطفل يقيم دورة تدريبية 

لالختصاصيين النفسيين

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

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

الطفل  وتللعللللليللم  تلللقلللومي  ملللركلللز  نللظللم 

منطقة  مللدار�للض  ملعلمات  تللدريللبلليللًا  لللقللاًء 

املتخ�س�سات  االبتدائية،  الكبري  مبارك 

االإنكليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  مبللادة: 

والريا�سيات، كجزء من املرحلة الثانية من 

خال  الرتبوي  للعاج  التدريبية  اللقاءات 

الف�سل الدرا�سي الثاين.

باملركز  التدريب  وحللدة  ا�سرفت  حيث 

منها  كللل  اأمللتللد  التي  اللللللقللاءات  هللذه  على 

تناولت  �ساعات،  ثللاث  اإىل  �ساعتني  من 

امل�ساركات  تخ�س�سات  يف  ي�سب  تدريبًا 

اخلرائط  علللللى  تللدريللب  اإىل  بللاالإ�للسللافللة 

الذهنية، و�سارك يف هذا التدريب املعلمات 

االأق�سام وموجهات  اإىل رئي�سات  باالإ�سافة 

املواد الدرا�سية، وزرن كل مدار�ض املرحلة 

لتقام  الكبري  مبارك  منطقة  االبتدائية يف 

فيها هذه اللقاءات وفق مواعيد اتفق عليها 

تقومي  ومركز  الكبري  مبارك  منطقة  بني 

وتعليم الطفل.

ومن اجلدير بالذكر اأن م�سروع مدار�ض 

الدمج التعليمي الذي د�سن يف عام 2010، 

الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  عليه  ي�سرف 

امل�سكور،  لاأوقاف  العامة  االأمانة  بدعم 

– ممثلة  الللرتبلليللة  وزارة  مللع  وبللالللتللعللاون 

واجلهة  التعليمية،  الكبري  مبارك  مبنطقة 

اال�للسللتلل�للسللاريللة الللربيللطللانلليللة عللامللة جودة 

الدمج.

الدمج  م��دار���س  م�����س��روع  �سمن 

التعليمي..

مركز تقويم وتعليم 
الطفــــل ينظم لقـــــاًء 
لمعـلـمــات  تـدريـبـيـــًا 
مدارس منطقة مبارك 

الكبير االبتدائية 

أخـبـــــار المـــركـــز
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مبدر�سة  النف�سيات  واالخت�سا�سيات  للمعلمات  تدريبية  لقاءات  عدة  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  نظم 

ال�سدمي االبتدائية النموذجية للبنني مبنطقة مبارك الكبري التعليمية �سمن م�سروع مدار�ض الدمج التعليمي، 

يف اللغة العربية، واللغة االنكليزية، والريا�سيات، والت�سخي�ض النف�سي والرتبوي، كجزء من املرحلة الثانية 

من اللقاءات التدريبية امل�ستمرة للعاج الرتبوي خال الف�سل الدرا�سي االأول.

حيث اأ�سرفت وحدة التدريب باملركز على هذه اللقاءات التي امتد كل منها �ساعتني اإىل ثاث �ساعات، 

واالخت�سا�سيات  املعلمات  التدريب  هذا  يف  و�سارك  امل�ساركات،  تخ�س�سات  يف  ي�سب  تدريبًا  وتناولت 

النف�سيات باالإ�سافة اإىل رئي�سات اأق�سام املواد الدرا�سية، وا�ستمرت ب�سورة يومية على مدى �سهر.

وت�سمن التدريب اأ�ساليب العاج الرتبوي الفردي واجلماعي للطاب وو�سع اخلطط العاجية الفردية 

وتنفيذها، باالإ�سافة لتدريب عدد من املعلمات واالخت�سا�سيات النف�سيات على طرق واأ�ساليب الت�سخي�ض 

النف�سي والرتبوي وا�ستخدام االختبارات الرتبوية والنف�سية املقننة.

�سمن م�سروع مدار�س الدمج التعليمي 

مركز تقويم وتعليم الطفل ينظم لقاءات تدريبية في مدرسة السديم 

االبتدائية النموذجية للبنين بمنطقة مبارك الكبير التعليمية 

اأ. طالل العثامنة / اأثناء اإلقاءه حما�صرة يف مدر�صة ال�صدمي
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التعليمي وجودة  التوا�سل مع �سركائه، ل�سمان �سحة �سري م�سروع مدار�ض الدمج  حر�سًا من مركز تقومي وتعليم الطفل على 

مبارك  منطقة  مبدار�ض  االرتباط  �سابطات  اأولهم  يف  كان  امل�سروع،  �سمن  جمموعتني  املركز  ا�ستقبل  جميعها،  مراحله   تنفيذ 

الكبري التعليمية االبتدائية، واملجموعة الثانية  تكونت من رئي�سات اأق�سام: اللغة االنكليزية، واللغة العربية، والريا�سيات يف تلك 

املدار�ض.

وا�ستقبل مركز تقومي وتعليم الطفل 28 �سابطة ارتباط، متثل كل منهن مدر�سة ابتدائية يف منطقة مبارك الكبري التعليمية، 

والتخطيط   ،2012/2011 العام  االأول من  الدرا�سي  الف�سل  نتائج  نوق�ست  التعليمي، حيث  الدمج  م�سروع مدار�ض  ت�سارك يف 

الإعدادات الف�سل الدرا�سي الثاين، كما ا�ستقبلت رئي�سات اأق�سام: الريا�سيات واللغة العربية االنكليزية يف تلك املدار�ض يف لقاء 

اآخر، وذلك ملراجعة نتائج املرحلة التدريبية االأوىل على برامج العاج الرتبوي، مع مناق�سة خطط التدريب للمرحلة الثانية على 

مدى ثاثة اأيام، يوم لكل تخ�س�ض، مع تخ�سي�ض وقت ملناق�سة ماحظات املعلمات اأو ت�ساوؤالتهن.

�سمن م�سروع مدار�س الدمج التعليمي 

التعليمية  الكبير  معلمات مدارس منطقة مبارك 
االبتدائية في ضيافة مركز تقويم وتعليم الطفل

جانب من لقاء معلمات منطقة مبارك الكبري

أخـبـــــار المـــركـــز
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احتفل مركز تقومي وتعليم الطفل ومنطقة مبارك الكبري بحيازة 4 مدار�ض ابتدائية جديدة على �سهادة جودة الدمج التعليمي، 

املقدمة من الهيئة اال�ست�سارية الربيطانية ، �سمن فعالية احتفالية ح�سرها وكيل وزارة الرتبية ال�سيدة متا�سر ال�سديراوي، ونخبة 

من قياديي وزارة الرتبية واملناطق التعليمية، يف مقر مدر�سة ال�سدمي االبتدائية النموذجية للبنني يف منطقة مبارك الكبري.

حلليللث اجللتللازت املللدار�للض االبللتللدائلليللة االأربللعللة )الللنللربا�للض االبللتللدائلليللة بللنللات- �للسللودة بللنللت زمللعللة االبللتللدائلليللة بنات- 

الدمج  جللودة  �سهادة  حلليللازة  متطلبات  جميع  بنني(  االبتدائية  زيللد  بللن  ثابت  بنني-  االبتدائية  الللفللار�للض  عبدالوهاب 

�سمن  واملجتمع،  واالأ�للسللرة  العمل،  فريق  الللفللرد،  الطالب  على  تركز  التي  التعليمية  الللدمللج  مللبللادئ  ونللفللذت  التعليمي، 

الكبري  مللبللارك  منطقة  يف  الطفل،  وتعليم  تقومي  مركز  عليه  ي�سرف  الللذي  التعليمي  الللدمللج  مللدار�للض  م�سروع  فعاليات 

�سابق. وقت  يف  ال�سهادة  هذه  على  حازتا  مدر�ستني  اإىل  لتن�سم  لاأوقاف،  العامة  االأمانة  من  مللادي  وبدعم  التعليمية، 

العمل  بداأ  الذي  التعليمي  الدمج  مدار�ض  م�سروع  اأن  البدر  فاتن  اأ.  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  عام  مدير  قالت  جانبها  من 

من  التعلم،  �سعوبات  ذوي  لت�سمل  التعليمية  العملية  ارتقاء  اإىل  يهدف  رائد  م�سروع  يعد  �سنوات،  لثاث  وي�ستمر   2010 يف  به 

تخ�سي�ض  مع  االبتدائية،  التعليمية  الكبري  مبارك  منطقة  مدار�ض  يف  واملتو�سطة  اخلفيفة  التعلم  �سعوبات  ذوي  دمج  خال 

مدر�سة ال�سدمي النموذجية للبنني الحتواء حاالت �سعوبات التعلم ال�سديدة وتاأهيلها، وتخ�سي�ض مدر�سة اأخرى مماثلة للبنات.

بإشراف مركز تقويم وتعليم الطفل

ب����دع����م م����ن الأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ل����الأوق����اف

منطقة مبارك الكبير التعليمية تحتفل
بحيازة شهادة جودة الدمج التعليمي

ال�صهادات وتوزيع  الحتفال  من  جانب 

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل

www.ccetkuwait.org

العدد العا�صر: يونيو 2012
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باأربع  مللر  امل�سروع  اأن  اأ�سافت  كما 

جتميع  كللانللت  االأوىل  زمللنلليللة،  مللراحللل 

معلومات عن املدار�ض امل�ساركة  والزيارات 

كانت  الثانية  املرحلة  البيانات،  وحتليل 

واآلياته  التعليمي  بالدمج  التوعية  ن�سر 

وكيفية حتقيقه و�سعوبات التعلم اخلا�سة 

كانت  الثالثة  املرحلة  مواجهتها،  وكيفية 

اإىل  للتعرف  الللفللرز  اخللتللبللارات  بتطبيق 

م�ستويات  وحتديد  التعلم  �سعوبات  ذوي 

ال�سعوبات التي يواجهونها متهيدًا لتوفري 

برامج التدخل العاجي املنا�سبة لهم، اأما 

الرابعة  وهي  اليها،  و�سلنا  التي  املرحلة 

واالأخرية يف امل�سروع فهي مرحلة التدخل 

الللعللاجللي مللن خلللال تللدريللب املللدار�للض 

برامج  توفري  على  امل�سروع  يف  امل�ساركة 

التعلم  �سعوبات  لذوي  العاجي  التدخل 

التي  ال�سعوبة  اخلا�سة، كل وفق م�ستوى 

يعانيها، وت�ستمر هذه املرحلة حتى الربع 

االأول من عام 2013.

يف ختام حديثها اأبدت البدر �سعادتها 

�سيوؤثر  الذي  العظيم،  االإجنللاز  هذا  ملثل 

ذوي  الطلبة  م�ستقبل  على  اإيجابي  بنحو 

ن�سبة  ي�سكلون  والذين  التعلم،  �سعوبات 

العام،  التعليم  ي�ستهان بها يف مدار�ض  ال 

متمنية املزيد من التقدم والنجاح ملدار�ض 

ب�سكل  التعليمية  الكبري  مبارك  منطقة 

خا�ض، ومدار�ض الكويت ب�سكل عام.
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ــــــــر اإلســـــالمـــــي مــطــويــة 
ّ
أصـــــــدر مــــركــــز وذك

ملضمون  جميل  عنوان  األم....  (عيد  بعنوان 

قبيح تزامنًا مع احتفال البعض بما يسمى 

عيد األم) 

وقال سيد الرفاعي في بيان بأن «اإلسالم 

ركز على بناء الشخصية اإلسالمية املستقلة 

املــنــاهــج األرضــيــة الغربية  الــتــي تنقطع عــن 

والــشــرقــيــة عــلــى الـــســـواء، وهــــذه الشخصية 

لــيــســت تــابــعــة ألحـــد مــن الــبــشــر وإنــمــا تتبع 

مـــنـــهـــج الــــلــــه ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى واملــتــمــثــل 

بالكتاب الكريم وصحيح السنة املطهرة». 

وأضاف إن «اإلسالم نظام كامل شامل لكل 

خير يحتاجه البشر ومحارب في الوقت ذاته 

لكل ما عداه ألنه الحق وغيره الباطل وماذا 

بعد الحق إال الضالل». 

الـــرفـــاعـــي إن «اإليــــمــــان بتلك  وقـــــال ســيــد 

املـــقـــدمـــة الـــتـــي تــمــثــل عــقــيــدة املــســلــم الــحــقــة، 

يــتــجــلــى فـــي كــثــيــر مـــن الـــجـــزئـــيـــات الـــتـــي قد 

يــواجــهــهــا املــســلــم فـــي حـــيـــاتـــه. ومــنــهــا على 

سبيل املثال ظاهرة ما يسمى بعيد األم، فهذه 

املسلمني،  على  وغريبة  غربية  عــادة  الــعــادة 

لــم يكن مجتمعنا  قــالئــل  حتى قبل ســنــوات 

ليعرف هذه العادة، ونحن عندنا ومن خالل 

منهج اإلســـالم مــا هــو أرقـــى وأكــثــر إنسانية 

املبتورة،  والقزمة  الشوهاء  الــعــادة  هــذه  مــن 

بــاألم  كــان مــا يسمى بعيد األم يحتفي  وإذا 

يومًا من السنة، فإن اإلسالم يحتفي باألم في 

كل أيــام السنة بل في كل لحظة من لحظات 

حياتها مع أوالدهــا، أال يكفي أن الله تعالى 

جــعــل حــق الــوالــديــن وبــرهــمــا مــقــرونــًا بحقه 

ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــي الــتــوحــيــد والــعــبــادة. 

اُه   ِإيَّ
ّ

ْعُبُدوا ِإال
َ
 ت

ّ
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َ
َك أ

ٰى رَ بُّ
َ

ض
َ
قال تعالى { َوق

ا}». 
ً
َواِلَدْيِن ِإْحَسان

ْ
َوِبال

 «ما 
ً
وقد توجه الرفاعي إلى املسلمني قائال

أحوجنا في هــذا العصر وفــي كل عصر إلى 

الذي  ومنهجنا  بديننا وشرعنا  نتمسك  أن 

أكرمنا الله عز وجل به، وال سيما في قضية 

بر الوالدين والبعد عن عقوقهما، وال سيما 

ونحن في زمان كثر فيه العقوق وقل فيه بر 

الوالدين، والعياذ بالله تعالى». 

 
ً
واخــتــتــم ســيــد الـــرفـــاعـــي تــصــريــحــه قــائــال

األم ال  بعيد  ننهي عما يسمى  «إننا عندما 

بأننا  املسلمني  مــن  أحــد  يتصور  أن  ينبغي 

غــالظ نعيش في جفاء، أو أن اإلســالم كذلك 

والـــعـــيـــاذ بــالــلــه تــعــالــى، بـــل نــنــهــي عـــن هــذه 

العادة الذميمة وأمثالها طاعة لله سبحانه 

وتعالى، وبعدًا عن البدعة. ثم إن اإلسالم فيه 

مــا هــو أعظم وأرقـــى وأشــد رحمة وإنسانية 

من هذه العادات الدخيلة»، متسائال «فلماذا 

تترك الذهب الذي عندنا ونستبدله بزباالت 

اآلخرين؟». 

أكـــد نــائــب رئــيــس شــركــة ايكويت 

للشؤون الفنية محمد آل بن علي، أن 

العام  تأسيسها  منذ  ايكويت  شركة 

1995، قامت بتأسيس مجموعة من 

الشراكة  أهمها  مــن  الــتــي  الــشــراكــات 

املـــجـــتـــمـــعـــيـــة فــــــي ســـبـــيـــل الـــتـــنـــمـــيـــة 

املــــســــتــــدامــــة، مـــشـــيـــرًا الــــــى أنــــهــــا فــي 

ايكويت  برنامج  العام 2005 اسست 

لــلــمــســؤولــيــة املــجــتــمــعــيــة الــــذي أخــذ 

عــلــى عــاتــقــه الــتــركــيــز عــلــى مجموعة 

من املحاور ذات العالقة باملسؤولية 

والبيئة  التعليم  وهـــي  املــجــتــمــعــيــة، 

والصحة  البشرية  املــــوارد  وتــطــويــر 

العامة.

 وفـــــــي كـــلـــمـــة لــــــه خـــــــالل افـــتـــتـــاح 

مـــــــعـــــــرض «نــــــــرســــــــم االبــــــتــــــســــــامــــــة» 

بــالــتــعــاون مـــع الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 

لـــرعـــايـــة األطــــفــــال فـــي املــســتــشــفــيــات 

«كــــاتــــش»، والـــــذي اقــيــم مــســاء أمــس 

رعاية  360، تحت  بمجمع  فــي  األول 

وكيل وزارة الصحة الدكتور ابراهيم 

الـــعـــبـــد الــــــهــــــادي، وبــــحــــضــــور وزيـــــر 

الــســابــق ورئــيــس الجمعية  الــصــحــة 

الــــكــــويــــتــــيــــة لـــــرعـــــايـــــة األطـــــــفـــــــال فــي 

املستشفيات « كاتش» الدكتور هالل 

الــســايــر، ونــائــب الــرئــيــس مــارغــريــت 

الــســايــر، قـــال آل بــن عــلــي «ان شركة 

ايكويت ليست مجرد جهة صناعية 

البتروكيماويات، فهي شراكة  تنتج 

دائما  تسعى  الكويت  مقرها  عاملية 

إلــــى مــشــاركــة الــنــجــاح مـــع املــجــتــمــع 

الكويتي بكافة السبل املتاحة».

وأضــاف «ولهذا فقد قامت شركة 

ايـــكـــويـــت بـــاملـــشـــاركـــة مــــع الــجــمــعــيــة 

الــــكــــويــــتــــيــــة لـــــرعـــــايـــــة األطـــــــفـــــــال فــي 

املــســتــشــفــى بـــاطـــالق مـــبـــادرة نــرســم 

االبــتــســامــة الــتــي تــهــدف إلـــى تــدريــب 

أطـــفـــالـــنـــا مـــــن نــــــــزالء املــســتــشــفــيــات 

عــلــى فــنــون الــرســم، وذلـــك بالتعاون 

مـــــع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــفــنــون 

لشعار  تــجــســيــدا  وذلـــك  التشكيلية، 

الشركة «شركاء في النجاح» متمنيا 

الشفاء للمرضى أن يمن الله عليهم 

بالشفاء».

مــن جــانــبــه أوضـــح وزيـــر الصحة 

الكويتية  الجمعية  ورئيس  السابق 

لرعاية األطفال الدكتور هالل الساير، 

أن اختيار شعار «نرسم االبتسامة»، 

جـــاء مـــن مــنــطــلــق أهــمــيــة االبــتــســامــة 

للصغار والــكــبــار أيــضــًا، ولــهــذا فان 

املبادرة بدأت منذ 5 سنوات حينما 

الجمعية  دعــم  ايكويت  طلبت شركة 

الــــكــــويــــتــــيــــة لـــــرعـــــايـــــة األطـــــــفـــــــال فــي 

املستشفيات، وقد اقترحت مارغريت 

الـــســـايـــر احــــضــــار فـــنـــانـــني كــويــتــيــني 

يجلسون مع األطفال ويرسمون لهم 

ويساعدونهم في الرسم، وتم بالفعل 

الرسم يعد تعبيرًا عما  األمــر، حيث 

عددًا  قدموا  والذين  األطفال،  بداخل 

الفنانون  اللوحات وكذلك  كبيرًا من 

أيضًا قدموا اللوحات التي رسموها 

لألطفال، واليوم نقدم كافة اللوحات 

في عــرض جيد، حيث سيتم بيعها 

الكويتية  للجمعية  ريعها  وسيقدم 

لألطفال في املستشفيات.

ومن جانبها تقدمت نائب رئيس 

الــجــمــعــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــألطـــفـــال فــي 

املــســتــشــفــيــات «كــــاتــــش» مـــارغـــريـــت 

الـــســـايـــر بـــالـــشـــكـــر لـــشـــركـــة ايـــكـــويـــت 

األطفال  مع  املتميزة  مبادرتها  على 

قاموا  الفنانني  «ان  وقــالــت  املــرضــى. 

بالعمل مــع األطــفــال على مــدى عدة 

أشــــهــــر لـــتـــطـــويـــر قــــدراتــــهــــم الــفــنــيــة 

والـــــتـــــرويـــــح عـــنـــهـــم، حـــيـــث اتــســمــت 

بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل والــــتــــدريــــب بــالــكــثــيــر 

مــــن االيـــجـــابـــيـــة والــــتــــعــــاون؛ والـــتـــي 

بالراحة  الشعور  مــن  الكثير  أضفت 

والــــطــــمــــأنــــيــــنــــة فــــــي الــــبــــيــــئــــة الـــتـــي 

املستشفيات  في  األطفال  يتعايشها 

واملعاناة.

تـــمـــاضـــر  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وكــــيــــلــــة  أكــــــــــدت 

لطلبة صعوبات  الدمج  أن تجربة  السديراوي 

التعلم، أثبتت نجاحها من خالل ارتفاع نسب 

الــنــجــاح فــي مــدرســة الــســديــم الــنــمــوذجــيــة في 

الطلبة  بعد خضوع  الدراسية،  املــواد  مختلف 

من خالل  لوحظ  إذ  التعليمي،  العالج  لبرامج 

النسب الفرق الكبير بني ما كانوا عليه سابقا 

فـــي مـــدارســـهـــم، وبــــني املـــســـتـــوى املـــمـــتـــاز الـــذي 

وصلوا إليه اآلن بعد افتتاح املدرسة.

وأشــــــــارت الــــســــديــــراوي خـــــالل حـــفـــل تــكــريــم 

املدارس األربع الحاصلة على شهادة التدريب 

في تجربة الدمج التعليمي لصعوبات التعلم، 

الــتــي أقيمت صــبــاح امــس فــي مــدرســة السديم 

النموذجية في منطقة مبارك التعليمية، إلى أن 

الوزارة تدرس اآلن جديا التوسع في تطبيقها 

أن  بعد  والثانوية،  املتوسطة  التعليم  بمراحل 

االبــتــدائــيــة، مثمنة  املــرحــلــة  فــي  حققت نجاحا 

التعاون املثمر مع مركز تقويم الطفل، السيما 

فــي تــدريــب معلمي الــــــوزارة ضــمــن الــخــطــوات 

التي تعزز كيفية التعامل مع الطلبة.

افتتاح مدرسة  أنه بعد  وذكــرت السديراوي 

البنائنا  التعليمية  الخدمات  وتوفير  السديم 

الطلبة من فئة صعوبات التعليم، تكون الوزارة 

قــانــون ذوي االعــاقــة 8/2010،  قــد طبقت بنود 

لــدراســة تطبيق دمج  فضال عــن تشكيل لجان 

فئات إعاقة جديدة.

من جانبها، أكدت مديرة عام منطقة مبارك 

املدرسة  أن  الخالدي  بــدريــة  التعليمية  الكبير 

هــي الحاضنة األولـــى فــي النظام الــتــربــوي، ملا 

لــهــا مــن دور بـــارز وبــنــاء فــي تــحــديــد السمات 

واالجتماعية  واملــهــنــيــة  والعملية  الشخصية 

على  تعمل  دائــمــا  أنها  إلــى  والثقافية، مشيرة 

التحديث والتطوير في املجتمع وتحرص على 

املحافظة على عاداته وتقاليده.

وقالت الخالدي أنه «ايمانا بالدور التربوي 

الذي تقوم به املدرسة والتركيز على االصالح 

املــدرســي والــحــاجــة إلــى تقديم أفــضــل الحلول 

مــبــارك  منطقة  انطلقت  الــتــدريــبــيــة،  والــبــرامــج 

الكبير التعليمية حاملة على عاتقها مسؤولية 

املجتمع  مؤسسات  كافة  مع  بالتعاون  العمل، 

املـــدنـــي والـــحـــكـــومـــي، واالســـتـــعـــانـــة بــالــخــبــرات 

املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــال تــطــويــر املــنــاخ 

الدراسي في الكويت».

املزيد  القادمة  املرحلة  في  الخالدي  وتمنت 

من االنجازات لبقية املدارس املشاركة، من اجل 

تخريج جيل متسلح بالعلم واملعرفة ومواكب 

لـــتـــطـــورات الـــعـــصـــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى ان مـــدرســـة 

الــســديــم الــنــمــوذجــيــة ســتــقــوم بـــدور مستقبلي 

الخطوات  في دعــم املشروع لتحقيق مزيد من 

الجديدة.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مــديــر عـــام مــركــز تقويم 

املــركــز ومنطقة  أن  الــبــدر،  فاتن  الطفل  وتعليم 

4 مدارس  اليوم بحيازة  احتفال  الكبير  مبارك 

ابــتــدائــيــة جـــديـــدة عــلــى شـــهـــادة جــــودة الــدمــج 

الــتــعــلــيــمــي، املــقــدمــة مـــن الــهــيــئــة االســتــشــاريــة 

الــبــريــطــانــيــة، حــيــث اجـــتـــازت املـــــدارس األربــعــة 

الدمج  جميع متطلبات حــيــازة شــهــادة جــودة 

التعليمية  الــدمــج  مــبــادئ  ونــفــذت  التعليمي، 

الــتــي تــركــز عــلــى الــطــالــب الــفــرد وفــريــق العمل 

واألســــــرة واملــجــتــمــع ضــمــن فــعــالــيــات مــشــروع 

عليه  يــشــرف  الــــذي  التعليمي  الــدمــج  مــــدارس 

مــركــز تــقــويــم وتــعــلــيــم الــطــفــل ومــنــطــقــة مــبــارك 

الكبير التعليمية بدعم مادي من األمانة العامة 

لـــألوقـــاف لتنضم إلـــى مــدرســتــني حــازتــا على 

هذه الشهادة في وقت سابق.

وأضـــافـــت الــبــدر أن مــشــروع مــــدارس الــدمــج 

التعليمي الذي بدأ العمل فيه العام 2010 يعد 

الــعــمــلــيــة التعليمية  إلـــى ارتـــقـــاء  رائـــــدا يــهــدف 

التعلم، من خالل دمج  لتشمل ذوي صعوبات 

واملــتــوســطــة  الخفيفة  الــتــعــلــم  ذوي صــعــوبــات 

التعليمية  الكبير  مــبــارك  منطقة  مــــدارس  فــي 

االبـــتـــدائـــيـــة، مـــع تــخــصــيــص مـــدرســـة الــســديــم 

حــاالت صعوبات  للبنني الحــتــواء  النموذجية 

التعلم الشديدة وتأهيلها وتخصيص مدرسة 

أخرى مماثلة للبنات.

وأشـــــارت الـــبـــدر إلـــى أن املـــشـــروع مـــر بــأربــع 

معلومات  تجمع  كانت  االولـــى  زمنية،  مــراحــل 

عــــن املــــــــدارس املـــشـــاركـــة والــــــزيــــــارات وتــحــلــيــل 

البيانات، والثانية كانت لنشر التوعية بالدمج 

التعليمي وآلياته وكيفية تحقيقه وصعوبات 

واملرحلة  مواجهتها،  وكيفية  الخاصة  التعلم 

الثالثة كانت بتطبيق اختبارات الفرز للتعرف 

إلى ذوي صعوبات التعلم وتحديد مستويات 

لتوفير  تمهيدا  يواجهونها  التي  الصعوبات 

برامج التدخل العالجي املناسبة لهم، واملرحلة 

الرابعة هي مرحلة التدخل العالجي من خالل 

تـــدريـــب املــــــدارس املـــشـــاركـــة فـــي املـــشـــروع على 

توفير برامج التدخل العالجي لذوي صعوبات 

الصعوبة  مستوى  وفــق  كــل  الــخــاصــة،  التعلم 

التي يعانيها وتستمر هذه املرحلة حتى الربع 

األول من العام 2013.
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الساير مفتتحًا املعرض  

بوستر يرفض االحتفال بعيد االم

افتتاح معرض «نرسم االبتسامة» بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفيات 

آل بن علي: «ايكويت» ليست مجرد صانع للبتروكيماويات

بل شراكة عاملية للنجاح

خالل حفل تكريم املدارس األربع الحاصلة على شهادة التدريب في تجربة الدمج التعليمي

السديراوي: دمج طلبة صعوبات التعلم أثبت نجاحه 

في مدرسة السديم النموذجية بمختلف املواد الدراسية

سيد الرفاعي: حقيقة عيد األم مهزلة 

فقد ظلموا األم ومن ثم جعلوا لها عيدًا 

ــــــــر اإلســـــالمـــــي مــطــويــة 
ّ
أصـــــــدر مــــركــــز وذك

ملضمون  جميل  عنوان  األم....  (عيد  بعنوان 

قبيح تزامنًا مع احتفال البعض بما يسمى 

عيد األم) 

وقال سيد الرفاعي في بيان بأن «اإلسالم 

ركز على بناء الشخصية اإلسالمية املستقلة 

املــنــاهــج األرضــيــة الغربية  الــتــي تنقطع عــن 

والــشــرقــيــة عــلــى الـــســـواء، وهــــذه الشخصية 

لــيــســت تــابــعــة ألحـــد مــن الــبــشــر وإنــمــا تتبع 

مـــنـــهـــج الــــلــــه ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى واملــتــمــثــل 

بالكتاب الكريم وصحيح السنة املطهرة». 

وأضاف إن «اإلسالم نظام كامل شامل لكل 

خير يحتاجه البشر ومحارب في الوقت ذاته 

لكل ما عداه ألنه الحق وغيره الباطل وماذا 

بعد الحق إال الضالل». 

الـــرفـــاعـــي إن «اإليــــمــــان بتلك  وقـــــال ســيــد 

املـــقـــدمـــة الـــتـــي تــمــثــل عــقــيــدة املــســلــم الــحــقــة، 

يــتــجــلــى فـــي كــثــيــر مـــن الـــجـــزئـــيـــات الـــتـــي قد 

يــواجــهــهــا املــســلــم فـــي حـــيـــاتـــه. ومــنــهــا على 

سبيل املثال ظاهرة ما يسمى بعيد األم، فهذه 

املسلمني،  على  وغريبة  غربية  عــادة  الــعــادة 

لــم يكن مجتمعنا  قــالئــل  حتى قبل ســنــوات 

ليعرف هذه العادة، ونحن عندنا ومن خالل 

منهج اإلســـالم مــا هــو أرقـــى وأكــثــر إنسانية 

املبتورة،  والقزمة  الشوهاء  الــعــادة  هــذه  مــن 

بــاألم  كــان مــا يسمى بعيد األم يحتفي  وإذا 

يومًا من السنة، فإن اإلسالم يحتفي باألم في 

كل أيــام السنة بل في كل لحظة من لحظات 

حياتها مع أوالدهــا، أال يكفي أن الله تعالى 

جــعــل حــق الــوالــديــن وبــرهــمــا مــقــرونــًا بحقه 

ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــي الــتــوحــيــد والــعــبــادة. 
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وقد توجه الرفاعي إلى املسلمني قائال

أحوجنا في هــذا العصر وفــي كل عصر إلى 

الذي  ومنهجنا  بديننا وشرعنا  نتمسك  أن 

أكرمنا الله عز وجل به، وال سيما في قضية 

بر الوالدين والبعد عن عقوقهما، وال سيما 

ونحن في زمان كثر فيه العقوق وقل فيه بر 

الوالدين، والعياذ بالله تعالى». 

 
ً
واخــتــتــم ســيــد الـــرفـــاعـــي تــصــريــحــه قــائــال

األم ال  بعيد  ننهي عما يسمى  «إننا عندما 

بأننا  املسلمني  مــن  أحــد  يتصور  أن  ينبغي 

غــالظ نعيش في جفاء، أو أن اإلســالم كذلك 

والـــعـــيـــاذ بــالــلــه تــعــالــى، بـــل نــنــهــي عـــن هــذه 

العادة الذميمة وأمثالها طاعة لله سبحانه 

وتعالى، وبعدًا عن البدعة. ثم إن اإلسالم فيه 

مــا هــو أعظم وأرقـــى وأشــد رحمة وإنسانية 

من هذه العادات الدخيلة»، متسائال «فلماذا 

تترك الذهب الذي عندنا ونستبدله بزباالت 

اآلخرين؟». 

أكـــد نــائــب رئــيــس شــركــة ايكويت 

للشؤون الفنية محمد آل بن علي، أن 

العام  تأسيسها  منذ  ايكويت  شركة 

1995، قامت بتأسيس مجموعة من 

الشراكة  أهمها  مــن  الــتــي  الــشــراكــات 

املـــجـــتـــمـــعـــيـــة فــــــي ســـبـــيـــل الـــتـــنـــمـــيـــة 

املــــســــتــــدامــــة، مـــشـــيـــرًا الــــــى أنــــهــــا فــي 

ايكويت  برنامج  العام 2005 اسست 

لــلــمــســؤولــيــة املــجــتــمــعــيــة الــــذي أخــذ 

عــلــى عــاتــقــه الــتــركــيــز عــلــى مجموعة 

من املحاور ذات العالقة باملسؤولية 

والبيئة  التعليم  وهـــي  املــجــتــمــعــيــة، 

والصحة  البشرية  املــــوارد  وتــطــويــر 

العامة.

 وفـــــــي كـــلـــمـــة لــــــه خـــــــالل افـــتـــتـــاح 

مـــــــعـــــــرض «نــــــــرســــــــم االبــــــتــــــســــــامــــــة» 

بــالــتــعــاون مـــع الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 

لـــرعـــايـــة األطــــفــــال فـــي املــســتــشــفــيــات 

«كــــاتــــش»، والـــــذي اقــيــم مــســاء أمــس 

رعاية  360، تحت  بمجمع  فــي  األول 

وكيل وزارة الصحة الدكتور ابراهيم 

الـــعـــبـــد الــــــهــــــادي، وبــــحــــضــــور وزيـــــر 

الــســابــق ورئــيــس الجمعية  الــصــحــة 

الــــكــــويــــتــــيــــة لـــــرعـــــايـــــة األطـــــــفـــــــال فــي 

املستشفيات « كاتش» الدكتور هالل 

الــســايــر، ونــائــب الــرئــيــس مــارغــريــت 

الــســايــر، قـــال آل بــن عــلــي «ان شركة 

ايكويت ليست مجرد جهة صناعية 

البتروكيماويات، فهي شراكة  تنتج 

دائما  تسعى  الكويت  مقرها  عاملية 

إلــــى مــشــاركــة الــنــجــاح مـــع املــجــتــمــع 

الكويتي بكافة السبل املتاحة».

وأضــاف «ولهذا فقد قامت شركة 

ايـــكـــويـــت بـــاملـــشـــاركـــة مــــع الــجــمــعــيــة 

الــــكــــويــــتــــيــــة لـــــرعـــــايـــــة األطـــــــفـــــــال فــي 

املــســتــشــفــى بـــاطـــالق مـــبـــادرة نــرســم 

االبــتــســامــة الــتــي تــهــدف إلـــى تــدريــب 

أطـــفـــالـــنـــا مـــــن نــــــــزالء املــســتــشــفــيــات 

عــلــى فــنــون الــرســم، وذلـــك بالتعاون 

مـــــع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــفــنــون 

لشعار  تــجــســيــدا  وذلـــك  التشكيلية، 

الشركة «شركاء في النجاح» متمنيا 

الشفاء للمرضى أن يمن الله عليهم 

بالشفاء».

مــن جــانــبــه أوضـــح وزيـــر الصحة 

الكويتية  الجمعية  ورئيس  السابق 

لرعاية األطفال الدكتور هالل الساير، 

أن اختيار شعار «نرسم االبتسامة»، 

جـــاء مـــن مــنــطــلــق أهــمــيــة االبــتــســامــة 

للصغار والــكــبــار أيــضــًا، ولــهــذا فان 

املبادرة بدأت منذ 5 سنوات حينما 

الجمعية  دعــم  ايكويت  طلبت شركة 

الــــكــــويــــتــــيــــة لـــــرعـــــايـــــة األطـــــــفـــــــال فــي 

املستشفيات، وقد اقترحت مارغريت 

الـــســـايـــر احــــضــــار فـــنـــانـــني كــويــتــيــني 

يجلسون مع األطفال ويرسمون لهم 

ويساعدونهم في الرسم، وتم بالفعل 

الرسم يعد تعبيرًا عما  األمــر، حيث 

عددًا  قدموا  والذين  األطفال،  بداخل 

الفنانون  اللوحات وكذلك  كبيرًا من 

أيضًا قدموا اللوحات التي رسموها 

لألطفال، واليوم نقدم كافة اللوحات 

في عــرض جيد، حيث سيتم بيعها 

الكويتية  للجمعية  ريعها  وسيقدم 

لألطفال في املستشفيات.

ومن جانبها تقدمت نائب رئيس 

الــجــمــعــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــألطـــفـــال فــي 

املــســتــشــفــيــات «كــــاتــــش» مـــارغـــريـــت 

الـــســـايـــر بـــالـــشـــكـــر لـــشـــركـــة ايـــكـــويـــت 

األطفال  مع  املتميزة  مبادرتها  على 

قاموا  الفنانني  «ان  وقــالــت  املــرضــى. 

بالعمل مــع األطــفــال على مــدى عدة 

أشــــهــــر لـــتـــطـــويـــر قــــدراتــــهــــم الــفــنــيــة 

والـــــتـــــرويـــــح عـــنـــهـــم، حـــيـــث اتــســمــت 

بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل والــــتــــدريــــب بــالــكــثــيــر 

مــــن االيـــجـــابـــيـــة والــــتــــعــــاون؛ والـــتـــي 

بالراحة  الشعور  مــن  الكثير  أضفت 

والــــطــــمــــأنــــيــــنــــة فــــــي الــــبــــيــــئــــة الـــتـــي 

املستشفيات  في  األطفال  يتعايشها 

واملعاناة.

تـــمـــاضـــر  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وكــــيــــلــــة  أكــــــــــدت 

لطلبة صعوبات  الدمج  أن تجربة  السديراوي 

التعلم، أثبتت نجاحها من خالل ارتفاع نسب 

الــنــجــاح فــي مــدرســة الــســديــم الــنــمــوذجــيــة في 

الطلبة  بعد خضوع  الدراسية،  املــواد  مختلف 

من خالل  لوحظ  إذ  التعليمي،  العالج  لبرامج 

النسب الفرق الكبير بني ما كانوا عليه سابقا 

فـــي مـــدارســـهـــم، وبــــني املـــســـتـــوى املـــمـــتـــاز الـــذي 

وصلوا إليه اآلن بعد افتتاح املدرسة.

وأشــــــــارت الــــســــديــــراوي خـــــالل حـــفـــل تــكــريــم 

املدارس األربع الحاصلة على شهادة التدريب 

في تجربة الدمج التعليمي لصعوبات التعلم، 

الــتــي أقيمت صــبــاح امــس فــي مــدرســة السديم 

النموذجية في منطقة مبارك التعليمية، إلى أن 

الوزارة تدرس اآلن جديا التوسع في تطبيقها 

أن  بعد  والثانوية،  املتوسطة  التعليم  بمراحل 

االبــتــدائــيــة، مثمنة  املــرحــلــة  فــي  حققت نجاحا 

التعاون املثمر مع مركز تقويم الطفل، السيما 

فــي تــدريــب معلمي الــــــوزارة ضــمــن الــخــطــوات 

التي تعزز كيفية التعامل مع الطلبة.

افتتاح مدرسة  أنه بعد  وذكــرت السديراوي 

البنائنا  التعليمية  الخدمات  وتوفير  السديم 

الطلبة من فئة صعوبات التعليم، تكون الوزارة 

قــانــون ذوي االعــاقــة 8/2010،  قــد طبقت بنود 

لــدراســة تطبيق دمج  فضال عــن تشكيل لجان 

فئات إعاقة جديدة.

من جانبها، أكدت مديرة عام منطقة مبارك 

املدرسة  أن  الخالدي  بــدريــة  التعليمية  الكبير 

هــي الحاضنة األولـــى فــي النظام الــتــربــوي، ملا 

لــهــا مــن دور بـــارز وبــنــاء فــي تــحــديــد السمات 

واالجتماعية  واملــهــنــيــة  والعملية  الشخصية 

على  تعمل  دائــمــا  أنها  إلــى  والثقافية، مشيرة 

التحديث والتطوير في املجتمع وتحرص على 

املحافظة على عاداته وتقاليده.

وقالت الخالدي أنه «ايمانا بالدور التربوي 

الذي تقوم به املدرسة والتركيز على االصالح 

املــدرســي والــحــاجــة إلــى تقديم أفــضــل الحلول 

مــبــارك  منطقة  انطلقت  الــتــدريــبــيــة،  والــبــرامــج 

الكبير التعليمية حاملة على عاتقها مسؤولية 

املجتمع  مؤسسات  كافة  مع  بالتعاون  العمل، 

املـــدنـــي والـــحـــكـــومـــي، واالســـتـــعـــانـــة بــالــخــبــرات 

املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــال تــطــويــر املــنــاخ 

الدراسي في الكويت».

املزيد  القادمة  املرحلة  في  الخالدي  وتمنت 

من االنجازات لبقية املدارس املشاركة، من اجل 

تخريج جيل متسلح بالعلم واملعرفة ومواكب 

لـــتـــطـــورات الـــعـــصـــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى ان مـــدرســـة 

الــســديــم الــنــمــوذجــيــة ســتــقــوم بـــدور مستقبلي 

الخطوات  في دعــم املشروع لتحقيق مزيد من 

الجديدة.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مــديــر عـــام مــركــز تقويم 

املــركــز ومنطقة  أن  الــبــدر،  فاتن  الطفل  وتعليم 

4 مدارس  اليوم بحيازة  احتفال  الكبير  مبارك 

ابــتــدائــيــة جـــديـــدة عــلــى شـــهـــادة جــــودة الــدمــج 

الــتــعــلــيــمــي، املــقــدمــة مـــن الــهــيــئــة االســتــشــاريــة 

الــبــريــطــانــيــة، حــيــث اجـــتـــازت املـــــدارس األربــعــة 

الدمج  جميع متطلبات حــيــازة شــهــادة جــودة 

التعليمية  الــدمــج  مــبــادئ  ونــفــذت  التعليمي، 

الــتــي تــركــز عــلــى الــطــالــب الــفــرد وفــريــق العمل 

واألســــــرة واملــجــتــمــع ضــمــن فــعــالــيــات مــشــروع 

عليه  يــشــرف  الــــذي  التعليمي  الــدمــج  مــــدارس 

مــركــز تــقــويــم وتــعــلــيــم الــطــفــل ومــنــطــقــة مــبــارك 

الكبير التعليمية بدعم مادي من األمانة العامة 

لـــألوقـــاف لتنضم إلـــى مــدرســتــني حــازتــا على 

هذه الشهادة في وقت سابق.

وأضـــافـــت الــبــدر أن مــشــروع مــــدارس الــدمــج 

التعليمي الذي بدأ العمل فيه العام 2010 يعد 

الــعــمــلــيــة التعليمية  إلـــى ارتـــقـــاء  رائـــــدا يــهــدف 

التعلم، من خالل دمج  لتشمل ذوي صعوبات 

واملــتــوســطــة  الخفيفة  الــتــعــلــم  ذوي صــعــوبــات 

التعليمية  الكبير  مــبــارك  منطقة  مــــدارس  فــي 

االبـــتـــدائـــيـــة، مـــع تــخــصــيــص مـــدرســـة الــســديــم 

حــاالت صعوبات  للبنني الحــتــواء  النموذجية 

التعلم الشديدة وتأهيلها وتخصيص مدرسة 

أخرى مماثلة للبنات.

وأشـــــارت الـــبـــدر إلـــى أن املـــشـــروع مـــر بــأربــع 

معلومات  تجمع  كانت  االولـــى  زمنية،  مــراحــل 

عــــن املــــــــدارس املـــشـــاركـــة والــــــزيــــــارات وتــحــلــيــل 

البيانات، والثانية كانت لنشر التوعية بالدمج 

التعليمي وآلياته وكيفية تحقيقه وصعوبات 

واملرحلة  مواجهتها،  وكيفية  الخاصة  التعلم 

الثالثة كانت بتطبيق اختبارات الفرز للتعرف 

إلى ذوي صعوبات التعلم وتحديد مستويات 

لتوفير  تمهيدا  يواجهونها  التي  الصعوبات 

برامج التدخل العالجي املناسبة لهم، واملرحلة 

الرابعة هي مرحلة التدخل العالجي من خالل 

تـــدريـــب املــــــدارس املـــشـــاركـــة فـــي املـــشـــروع على 

توفير برامج التدخل العالجي لذوي صعوبات 

الصعوبة  مستوى  وفــق  كــل  الــخــاصــة،  التعلم 

التي يعانيها وتستمر هذه املرحلة حتى الربع 

األول من العام 2013.
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الساير مفتتحًا املعرض  

بوستر يرفض االحتفال بعيد االم

افتتاح معرض «نرسم االبتسامة» بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفيات 

آل بن علي: «ايكويت» ليست مجرد صانع للبتروكيماويات

بل شراكة عاملية للنجاح

خالل حفل تكريم املدارس األربع الحاصلة على شهادة التدريب في تجربة الدمج التعليمي

السديراوي: دمج طلبة صعوبات التعلم أثبت نجاحه 

في مدرسة السديم النموذجية بمختلف املواد الدراسية

سيد الرفاعي: حقيقة عيد األم مهزلة 

فقد ظلموا األم ومن ثم جعلوا لها عيدًا 

محليات

اجلمعة ١٦ مارس ٢٠١٢
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الهيم: احلرص على 

التواصل بني األجيال 

ملزيد من التطوير

افتتاح مدارس جديدة 

ة الفروانية 
في منطق

التعليمية وفق نظام 

مدرسة السدمي 

النموذجية

جتربة الدمج
شهادة تدريب في 

خالل حفل تكرمي املدارس احلاصلة على 

 رعى افتتاح املختبرات والورش العملية ملدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر املتوسطة

السديراوي: جتربة الدمج لطلبة صعوبات التعلم 

أثبتت جناحها وندرس التوسع فيها لتشمل جميع املراحل

الدعيج: توافق الرسائل التربوية واإلعالمية 

واألبوية للنشء يخلق املواطنة الصاحلة

أكادميية سلطان أطلقت «دعونا نتنفس هواء نظيفاً»
اكادميية ســـلطان  نظمت 

امـــس يوما مفتوحا  الدولية 

لطالب االكادميية حتت عنوان 

«دعونا نتنفس هواء نظيفا» 

مبناســـبة يوم االرض تخلله 

القـــاء محاضـــرات توعوية 

وعـــروض لتعريـــف الطلبة 

ببعض حيوانات بيئة الكويت 

الصحراويـــة باالضافـــة الى 

العروض املسرحية واالنشطة 

املختلفة حتت اشراف مسؤولة 

العلوم املعلمة سمية  قســـم 

االبراهيم.

وقالت مديرة االكادميية منى 

السلطان ان النشاط يأتي في 

اطار تعريـــف الطلبة باهمية 

احلفاظ على البيئة عبر انشطة 

متنوعة كاحملاضرات والعروض 

الى اجلميع  الفكـــرة  اليصال 

بأسلوب ترفيهي.

وحتدثـــت الســـلطان عن 

انها  الـــى  االكادمييـــة، الفتة 

تعليمية وقفية، فتحت ابوابها 

في اكتوبر عام ٢٠٠٦ لتكون مالذا 

لطلبة صعوبات تعلم متميزين 

لهم قدرات وإمكانيات كثيرة 

تلمستها االكادميية فاحتوتها 

وكانت نتاجا البداعاتهم.

واشارت الى برامج االكادميية 

املتعلقة مبعاجلة الكتابة وتعلم 

الرياضيـــات باللمس وتعلم 

االبداعات  اإلجنليزية وبرامج 

الفنية والتربية البدنية.

وحول اخلدمات التي تقدمها 

االكادميية، لفتت الى التقييم 

النفســـي واالكادميي والعالج 

النطق واللغة  بالعمل وعالج 

واالرشاد النفسي واالجتماعي 

للطلبة واولياء االمور باالضافة 

الى رحالت خارجية تعليمية 

وترفيهيـــة وتقـــدمي الرعاية 

الصحيـــة املميـــزة والعناية 

بالتغذية.

دارين العلي  ٭

تعمل على التحديث والتطوير في 

املجتمع وحترص على احملافظة 

على عاداته وتقاليده.

وقالت اخلالدي: انه «إميانا 

الذي تقوم به  التربوي  بالدور 

املدرسة والتركيز على اإلصالح 

املدرسي واحلاجة إلى تقدمي أفضل 

التدريبية،  احللول والبرامــــج 

انطلقت منطقــــة مبارك الكبير 

التعليمية حاملــــة على عاتقها 

مســــؤولية العمل بالتعاون مع 

املدني  كافة مؤسسات املجتمع 

واحلكومي واالستعانة باخلبرات 

احمللية والدولية في مجال تطوير 

املناخ الدراسي في الكويت».

وأضافـــت: «لقـــد تكاتفت 

اجلهود وتوحدت الرؤى لتحقيق 

مشروع جودة الدمج التعليمي 

الذي يهدف إلى حتقيق مزيد من 

التطوير املتكامل لكافة مدارس 

املرحلة االبتدائية في املنطقة، 

حيث كانـــت االنطالقة األولى 

من مركز تقومي وتعليم الطفل 

فوجدت تلك الفكرة االستحسان 

والدعم واملســـاندة من األمانة 

العامة ألوقاف كمؤسسة وطنية 

خيرية تساند الكثير في املشاريع 

الهامة للدولة».

محمد هالل الخالدي   ٭

مر عليها من أحداث جسام أثبتت 

مبا ال يدع مجاال للشــــك حلمة 

أبناء هذا الشعب الكرمي والتفافه 

حول قيادته».

قــــال مدير عام  من جانبه، 

منطقة األحمدي التعليمية طلق 

الهيم «تسهم مجموعة الوسائل 

التعليمية التي مت افتتاحها في 

املدرســــة في تطويــــر العملية 

التعليمية وتطرح أساليب عدة 

لتبسيط املعلومات للطلبة ملزيد 

من فهم املناهج الدراسية»، الفتا 

إلى أن «الهدف الرئيسي حلفل 

تكرمي أولياء األمور الذين درسوا 

في املدرســــة ومــــازال أبناؤهم 

يدرســــون في املدرسة نفسها 

هو التواصل بني إدارة املدرسة 

وأولياء األمور، وبني أولياء األمور 

الرؤى  البعض لتبادل  بعضهم 

واملقترحات».

اخلدمات التعليمية البنائنا الطلبة 

من فئة صعوبات التعلم تكون 

الــــوزارة قد طبقت بنود قانون 

ذوي اإلعاقة ٢٠١٠/٨، هذا فضال 

عن تشكيل جلان لدراسة تطبيق 

دمج فئات إعاقة جديدة.

واشارت السديراوي إلى ان 

هذا االفتتــــاح ترجمة للتعاون 

مع مؤسســــات املجتمع املدني 

واشــــراكها في تقدمي اخلدمات 

التربوية والتعليمية الرامية إلى 

النهوض ورفع املستوى التعليمي 

في الكويت، مثمنة دور األمانة 

العامة لألوقاف في اســــهاماتها 

ة أبنائنا الطلبة.
خلدم

إلى ذلك، لفتت السديراوي إلى 

عزم وزارة التربية فتح مدارس 

جديــــدة في منطقــــة الفروانية 

التعليمية تأتي وفق نظام مدرسة 

السدمي النموذجية، مبينة أن هذا 

التوجه مازال قيد الدراسة.

من جانبها، أكدت مديرة عام 

منطقة مبارك الكبير التعليمية 

بدرية اخلالدي أن املدرسة هي 

احلاضنــــة األولى فــــي النظام 

التربوي ملا لها من دور بارز وبناء 

في حتديد السمات الشخصية 

والعملية واملهنية واالجتماعية 

والثقافية، مشيرة إلى أنها دائما 

طلق الهيم ومدير أمن احملافظة 

العميد عبد اللطيف الوهيب.

علــــى  الدعيــــج  وشــــدد 

«ضــــرورة تطوير وتبســــيط 

العملية التعليمية مبا يســــهل 

حتصيل املعلومات على الطلبة 

ويدفع آلفــــاق أرحب من الفهم 

واالســــتيعاب واإلدراك للمواد 

الدراسية ويخلق أجياال تعتمد 

على الفهم والتحليل ال احلفظ 

والتلقني فقط»، مشيدا بـ«مدرسة 

عبدالرحمن بن أبي بكر املتوسطة 

بنني التي تتميز بأنشطة نوعية 

وحتظى بوسائل تطوير وتبسيط 

تعليميــــة بتقنيــــات صوتية 

وحركية وتصويرية تسهل تلقي 

املعلومات للطلبة». 

الدعيج «ظــــل عهد  وقــــال 

الكويت منذ النشــــأة إلى اليوم 

ف أبنائها ومتاسكهم رغم ما 
تآل

التربية  أكدت وكيلة وزارة 

متاضر الســــديراوي أن جتربة 

التعلم  الدمج لطلبة صعوبات 

أثبتت جناحها من خالل ارتفاع 

نسب النجاح في مدرسة السدمي 

النموذجية فــــي مختلف املواد 

الدراســــية بعد خضوع الطلبة 

لبرامــــج العــــالج التعليمي، إذ 

لوحظ من خالل النسب الفرق 

الكبير بني ما كانوا عليه سابقا 

في مدارسهم واملستوى املمتاز 

الذي وصلوا إليه اآلن بعد افتتاح 

املدرسة. وأشارت السديراوي 

خالل حفل تكرمي املدارس االربع 

احلاصلة على شهادة التدريب في 

جتربة الدمج التعليمي لصعوبات 

التعلم التي اقيمت صباح امس 

في مدرسة السدمي النموذجية في 

منطقة مبارك التعليمية إلى أن 

الوزارة تدرس اآلن جديا التوسع 

في تطبيقها باملرحلتني املتوسطة 

والثانوية بعد أن حققت جناحا 

في املرحلــــة االبتدائية، مثمنة 

التعاون املثمر مع مركز تقومي 

الطفل السيما في تدريب معلمي 

الوزارة ضمن اخلطوات التي تعزز 

كيفية التعامل مع الطلبة.

وذكرت السديراوي أنه بعد 

افتتاح مدرسة السدمي وتوفير 

أكد محافظ األحمدي الشيخ 

الدعيج على «أهمية  د.إبراهيم 

الرســــالة التربوية والتعليمية 

للنشء ودورها احملوري في بناء 

مفاهيم املواطنة الصاحلة»، الفتا 

إلى أن «توافق هذه الرسالة مع 

دوري الرسالة اإلعالمية والرعاية 

األبوية يخلق أجياال من املواطنني 

املتآلفــــني احملبني  الصاحلــــني 

لوطنهم واملتفانني في أعمالهم».  

جاء ذلــــك في تصريح صحافي 

للدعيج على هامش رعايته افتتاح 

العلميــــة والورش  املختبرات 

العملية ومعرض التربية الفنية 

ومسجد مدرسة عبدالرحمن بن 

أبي بكر املتوسطة بنني في منطقة 

هدية والتابعة ملنطقة األحمدي 

التعليميــــة بحضــــور قيادات 

احملافظة التربوية واألمنية وفي 

مقدمتهم مدير املنطقة التعليمية 

متاضر السديراوي متوسطة بدرية اخلالدي واحلضور في اللقاء

الشيخ د.إبراهيم الدعيج متوسطا تالميذ املدرسة

انتهت مقابلة املرشحني ملنصب 

مدير التنسيق في وزارة التربية، 

والتي تقدم لها ١٠ مرشــــحني هم: 

القالف،  الدخيل، حميدة  ســــامي 

عادل الراشد، رومي الهزاع، زكية 

الفهد،  هيا 
غلوم، عيد احلربــــي، 

سعاد جعفر، وليد العومي ووليد 

السعيد، في حني انسحبت هنادي 

النصراهللا من الترشيح، وستبدأ 

مقابالت املرشــــحني ملنصب مدير 

شــــؤون تعليميــــة يــــوم االثنني 

املقبل حيث ســــيتقدم للترشيح 

نفس االشــــخاص الذين ترشحوا 

ملنصب مدير التنســــيق، يذكر أن 

هنــــاك مكانني شــــاغرين ملنصب 

التعليمية في  الشــــؤون  مديــــر 

منطقة اجلهراء التعليمية ومنطقة 

الفروانية التعليمية.

محمد هالل الخالدي  ٭

أعلنت اللجنة املشتركة جلمعية 

ورابطة أعضاء هيئة التدريس في 

العامة للتعليم  اجلامعة والهيئة 

التطبيقــــي والتدريب أنها بصدد 

تنظيم اعتصام حاشد لالعالن عن 

اجراءات نقابية مهمة بسبب عدم 

اقرار حقوقهم املشروعة من قبل 

مجلس اخلدمة املدنية واملقرة من 

قبل مجلس جامعة الكويت ومجلس 

التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 

والتدريب، وذلك يوم غد السبت 

٢٠١٢ الساعة السابعة مساء مبقر 

جمعية أعضاء هيئة التدريس في 

احلرم اجلامعي بالشويخ.

ودعت اللجنة املشتركة جميع 

أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

الكويــــت والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقــــي والتدريب للحضور، 

مؤكدة أن حضوركم يؤكد جديتكم 

القرار حقوقكم املشروعة. 

صرحت املديـــر العام مبركز 

تقومي وتعليم الطفل فاتن البدر 

بأن مركـــز تقومي وتعليم الطفل 

الكبير احتفال  ومنطقة مبـــارك 

س ابتدائية 
امس بحيازة ٤ مدار

جديدة على شهادة جودة الدمج 

التعليمـــي املقدمـــة مـــن الهيئة 

البريطانية ضمن  االستشـــارية 

انشـــطة حضرها وكيـــل وزارة 

التربية متاضر السديراوي ونخبة 

من قياديي وزارة التربية واملناطق 

التعليمية في مقر مدرسة السدمي 

االبتدائية النموذجية للبنني في 

منطقة مبارك الكبير.

املدارس االبتدائية  واجتازت 

االربع النبراس االبتدائية بنات ـ 

سودة بنت زمعة االبتدائية بناتـ  

عبدالوهاب الفارس االبتدائية بنني 

ـ ثابت بن زيد االبتدائية بنني جميع 

متطلبات حيازة شـــهادة جودة 

الدمج التعليمـــي ونفذت مبادئ 

الدمج التعليمي التي تركز على 

الطالب الفرد وفريق العمل واالسرة 

واملجتمع ضمن انشطة مشروع 

مدارس الدمج التعليمي.

البدر ان مشـــروع  واضافت 

مدارس الدمج التعليمي الذي بدأ 

العمل به  في العام ٢٠١٠ ويستمر 

لثالث سنوات يعد مشروعا رائدا 

يهدف الى ارتقاء العملية التعليمية 

لتشمل ذوي صعوبات التعلم من 

خالل دمج ذوي صعوبات التعلم 

اخلفيفة واملتوسطة في مدارس 

التعليمية  الكبير  منطقة مبارك 

االبتدائية مع تخصيص مدرسة 

السدمي النموذجية للبنني الحتواء 

حاالت صعوبات التعلم الشديدة 

وتأهيلها وتخصيص مدرسة اخرى 

مماثلة للبنات.

كما قالت ان املشروع مر بأربع 

مراحل زمنية، االولى كانت جتميع 

معلومات عن املدارس املشـــاركة 

والزيـــارات وحتليـــل البيانات، 

املرحلة الثانية كانت نشر التوعية 

بالدمج التعليمي وآلياته وكيفية 

حتقيقه وصعوبات التعلم اخلاصة 

وكيفية مواجهتها، املرحلة الثالثة 

كانت بتطبيـــق اختبارات الفرز 

للتعـــرف علـــى ذوي صعوبات 

التعليـــم وحتديـــد مســـتويات 

الصعوبات التي يواجهونها متهيدا 

لتوفيـــر برامج التدخل العالجي 

املناســـبة لهم، اما املرحلة التي 

صلنا اليها وهي الرابعة واالخيرة 
و

في املشروع فهي مرحلة التدخل 

العالجي من خالل تدريب املدارس 

املشاركة في املشروع على توفير 

التدخـــل العالجي لذوي  برامج 

صعوبات التعلم اخلاصة،.

االثنني مقابالت 

املرشحني ملنصب 

مدير شؤون تعليمية

اعتصام حاشد 

ألساتذة اجلامعة 

و«التطبيقي» 

غداً السبت

«مبارك الكبير 

التعليمية» احتفلت 

بحيازة شهادة جودة 

الدمج التعليمي

«التعليم العالي» تدعو دارسني 

في الهند والفلبني ملراجعتها

٢٦ أبريل املقبل آخر موعد للقبول 

في «الدراسات العليا» بجامعة اخلليج العربي

دعت وزارة التعليم العالي متمثلة في فريق 

العمل اخلاص باستقبال طلبات الطلبة الكويتيني 

لهند، الفلبني، واثينا) الطلبة 
خريجي كل من (ا

التالية اسماؤهم من الفئة االولى احملددة مسبقا 

من االعالن مراجعة الوزارة خالل الفترة من ١٨ – 

٢٠١٢/٣/٢٢ في مبنى (١) الدور االرضي من الساعة ١٢ 

ظهرا الى ٤ عصرا، مع احضار املستندات املطلوبة 

وفق االعالن املنشور مسبقا والطلبة هم:

طلبة الفلبين

 ٭خالد احمد صالل مطلق

 ٭سليمان سالم منور الرشيدي

 ٭خالد مسعد سعد الرشيدي

 ٭عابد عبيد سعد الرشيدي

 ٭باسم محمد طاهر البناي

 ٭فالح سعود حمود الرشيدي

 ٭بدر احمد عبداهللا املعيوف

 ٭محمد عليان الوهيدة

 ٭انور احمد محمد الكندري

 ٭عبداحلميد عبداحملسن عبداهللا الفودري

 ٭عدنان عبداهللا محمد الكندري

 ٭يعقوب خضر حاجي سبزالي

 ٭جابر يعقوب احمد

 ٭احمد عبداهللا الكندري

 ٭سعود الفي سليمان املطيري

 ٭محمد كاظم عباس اخلضر

 ٭طالل محمد عايض الوهيدة

 ٭حنان سليمان احمد احلمد

 ٭عذاري عادل محمد كريدي

 ٭سعود فالح مبارك املطيري

 ٭مشعل عادل محمد كريدي

 ٭فيصل غازي مطر الديحاني

 ٭راشد مقبل راشد عبدالرحمن

 ٭عبداهللا جابر عبداهللا امليع

 ٭عبدالعزيز حزام فالح امليع

 ٭علي عبدالرحمن مدهش املهمل

 ٭مشعل احمد محمد عباس

 ٭جاسم محمد فالح محمد

 ٭علي عبدالعزيز غامن احلوطي

 ٭مشعل فهيد ادغيم الرشيدي

 ٭جاسم سيد محمد القالف

 ٭حمد عبداهللا الشايجي

 ٭فيصل يوسف جرخي

 ٭شروق بدر خلف احلماد

 ٭عيد مفضي الرشيدي

طلبة الهند

 ٭علي نافل علي اجلبعة

 ٭عبدالعزيز سعود عبدالعزيز املنديل

 ٭محمد مجيد عبداهللا بوحمد

 ٭حمود مبارك ذياب العازمي

 ٭عبداهللا جمعان سعد العازمي

 ٭مرزوق حمد مرزوق العازمي

 ٭محمد فالح نافل العازمي

 ٭يوسف محمد سليمان البحراني

 ٭عبداهللا فيصل ابراهيم الناصر

 ٭جابر مبارك فالح العازمي

 ٭محمد فهد سالم اللوفان

 ٭مشاري مخلد خالد املطيري

 ٭علي سالم سلطان العجمي

 ٭ترفه مبارك منخر سريع

 ٭عزيز طويحن فالح العازمي

 ٭جاسم محمد الصايغ

 ٭جاسم محمد ابراهيم الناصر

 ٭محمد فرحان فالح الغنيمي

 ٭محمد احمد حمود سليمان

 ٭مرزوقة صديع فالح العازمي

 ٭عبداهللا ابراهيم احلمد

أعلنـــت وزارة التعليـــم العالـــي عن فتح 

باب القبول لبرنامج كلية الدراســـات العليا 

العربي للعام  (ماجســـتير) جلامعة اخلليج 

اجلامعي ٢٠١٣/٢٠١٢، علما ان آخر موعد لتقدمي 

الطلبات هو ٢٠١٢/٤/٢٦ واملقابالت الشخصية 

ستعقد خالل الفترة من ٢٠١٢/٦/٣ إلى ٢٠١٢/٦/٧ 

للبرامج التالية:

٭ برنامـــج علـــوم الصحـــراء واألراضـــي 

القاحلة.

٭ برنامج إدارة املوارد املائية.

٭ برنامج التقنية احليوية.

٭ برنامج اإلدارة البيئية.

٭ برنامج اإلعاقة الذهنية والتوحد.

٭ برنامج صعوبات التعلم.

٭ برنامج تربية املوهوبني.

٭ برنامج التعليم والتدريب عن بعد.

اليابانيني في الكويت مشــــيرا 

الــــى ان «طوكيو حتضر على 

قدم وســــاق الطالب للبرنامج 
املوسع».

وذكــــر ان ٥ طالب يابانيني 

العربية في  اللغــــة  يتعلمون 

مركز اللغات في جامعة الكويت 

من خــــالل رعاية من احلكومة 

الكويتية.

وشــــدد هيرانو على اهمية 

تشجيع تبادل األشخاص بني 

اليابان والكويت خصوصا بني 

الطالب لتعميق التفاهم املتبادل 

والصداقة بني الشعبني.

وباإلضافة الى برامج املنح 

الدراسية تقدم طوكيو دورات 

في اللغــــة اليابانية في مركز 

خدمة املجتمع والتعليم املستمر 

بجامعة الكويت.

كما تســــتضيف الســــفارة 

الكويت بانتظام  اليابانية في 

اجتماعــــات للطلبة الكويتيني 

العائدين من اليابان.

التعليم  لــــوزارة  وفقــــا 
و

اليابانية درس ٧٩ ألف طالب 

وزير التعليم الياباني لزيادة املنح 

املمولة حكومياً للطالب الكويتيني

من حوالي ١٦٠ دولة ومنطقة 

اليابان منذ  فــــي  العالم  حول 

مايو عــــام ٢٠٠٩ وذلك ضمن 

برنامــــج احلكومــــة اليابانية 

للمنح الدراســــية الذي أنشئ 

في عام ١٩٥٤.

طوكيو ـ كونا: أعرب وزير 

التعليــــم الياباني هيروفومي 

هيرانو عن رغبته في تعزيز 

التعاون في مجال التعليم مع 

الكويت وزيادة عدد املنح املمولة 

حكوميا للطالب الكويتيني معلقا 

اهميــــة كبرى علــــى املبادالت 

اإلنسانية وخاصة بني األجيال 
الشابة.

يشــــار الى ان ستة طالب 

كويتيني يدرســــون حاليا في 

املنح  اليابــــان ضمن برامــــج 

الدراسية احلكومية.

التعليــــم  وزيــــر  وقــــال 

والثقافــــة والرياضة والعلوم 

والتكنولوجيــــا هيروفومــــي 

هيرانو في مقابلة مع «كونا» 

«نحن نشجع املزيد من الطالب 

الكويتيني للدراسة في اليابان 

من خالل اخلطة املوضوعة».

ورّحــــب هيرانــــو بزيارة 

صاحب الســــمو األمير الشيخ 

صباح األحمد لليابان في الـ ٢٠ 

من مارس اجلاري وأعرب عن 

رغبته في زيــــادة عدد الطلبة 

هيروفومي هيرانو

حتديا كبيرا هذا العام، 
تواجه 

الذي  حيث تنافس املستوى 

قدمته في العام املاضي، فقد 

نها رائدة في 
أثبتت «مستجد» أ

خدمتها للطلبة املستجدين بعد 

تنوع ميادين اخلدمة ابتداء من 

ترتيب لقاء تنويري مجيب 

عن كل اجلوانب ومن دورات 

للتدريب على اختبار األيلتس 

ودوانية مستجد األسبوعية 

ومعرض سكن مستجد الذي 

نور املستجدين بخلفية عن 

الســـكنية  طبيعة املجمعات 

مجموعة مستجد شّكلت هيئتها 

التنسيقية اجلديدة

في أميـــركا، وأوضح بوغيث 

في اخلتام ان مستجد تسعى 

ملزيد من اجلهـــود املخلصة 

ي إفادة الطالب 
التي تصب ف

بجانب االحتاد، متمنيا التوفيق 

والنجاح جلميع الطلبة.

انتهت مجموعة مســـتجد 

في أميركا من تشـــكيل هيئة 

العام  دة لهذا 
تنسيقها اجلدي

الطالب عبدالرحمن  برئاسة 

أرحمه ونائبه أحمد بوغيث، 

وذكـــر أرحمـــة ان مجموعة 

التي باتت احملطة  مســـتجد 

الرئيســـية األولـــى للطلبة 

الراغبني للدراسة في الواليات 

املتحدة األميركية مســـتعدة 

التقدمي  فـــي  الطلبة  إلرغاب 

التي توفرها  البعثـــات  على 

مختلف جهات االبتعاث عن 

طريق عرض أهم املميزات التي 

بالفائدة، وبني 
تعود للطالب 

أرحمة ان مجموعة مســـتجد 

جاهـــزة لتوفير جـــو مالئم 

لإلجابة عن كل التســـاؤالت 

املطروحة عن جميع اإلجراءات 

املرتبطة بالبعثة الدراسية من 

كيفية أخذ موعد من السفارة 

إلصدار تأشيرة الدخول ومن 

ثم البحث عن قبول أكادميي أو 

معهد لدراسة اللغة.. إلخ. من 

جانبه، أعرب نائب الرئىس 

أحمد بوغيث عن ان «مستجد» 

أحمد بوغيث
عبدالرحمن أرحمه

االحتفال في الصحافة

أخـبـــــار المـــركـــز

info@ccetkuwait.org15



مـلـحـق
»مشروع زيارة الخبراء«

متميز  م�سرحي  عر�ض  لتقدمي  للعرائ�ض،  االأملللاين  اأوج�سبورج  م�سرح  فريق  اأع�ساء  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ا�ست�ساف 

لطاب الربنامج الرتبوي ال�سباحي التابع له، حتت رعاية كرمية من دار االآثار االإ�سامية ممثلًة بال�سيخة ح�سة �سباح ال�سامل 

ال�سباح.

تنمية  الطالب  القلق" الذي يعر�ض قيم حياتية تنمي �سخ�سية  واالأرنب  ال�سغري  "الكنغر  بعنوان  ُقدم عر�ض م�سرحي   حيث 

ممتعة وم�سلية.

فالرت  يد  على   1948 العام  يف  اأملانيا  بجنوب  بافاريا  يف  اأوج�سبورج  مدينة  يف  للعرائ�ض  اأوج�سبورج  م�سرح  فريق  اأن�سئ 

اأوهمي�سني.

م هذا العر�ض بتنظيم من معهد غوته االأملاين، بالتعاون مع دار االآثار االإ�سامية، واملدر�سة الربيطانية يف الكويت تقدميًا   وقد ُقدِّ

متميزًا يتبع اأ�سلوبًا جديدًا وم�سوقًا يعتمد على العر�ض املفتوح، حيث ال يختفي العبو العرائ�ض خلف ال�ستارة، بل يظهرون بالكامل 

اأمام امل�ساهدين مما يعطي متعة واإثارة اأكرب للمتفرج.

لطاب  الهادفة  وامل�سرحيات  واملو�سيقية،  الفنية،  االأن�سطة  لتقدمي  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  جهود  اإطار  يف  العر�ض  ياأتي 

�سعوبات التعلم باملركز ملا لها من فائدة تربوية وترفيهية، تك�سر الروتني اليومي لعملية التعليم والتعلم، وتن�سط عملية ا�ستقبال 

املعلومات، وجتعل الطالب يعي�ض خربات جديدة تنمي �سخ�سيته.

مسرح أوجسبورج للعرائس قدم عروضه
في مركز تقويم وتعليم الطفل

فريق م�صرح اأوج�صبورج للعرائ�س الأملاين اأثناء العر�س

مركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفل
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املدعوم من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

جمعية نفع عام

مـلـحـق
»مشروع زيارة الخبراء«

مركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفلمركز تقويم وتعليم الطفل
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الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  على  القرائي  للع�سر  العاملية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  لويل  �سوزان  االأ�ستاذة  َحّلت 

2012، يف متام ال�ساعة ال�سابعة والن�سف م�ساًء يف مقر مركز تقومي  7 مار�ض  لتقدمي حما�سرة عامة يوم االأربعاء املوافق 

بال�سرة. الطفل  وتعليم 

املحا�سرة كانت  حتت عنوان "تطوير مهارات التعلم املبكر" باللغة االإنكليزية مع توافر ترجمة فورية باللغة العربية.

باالإ�سافة اإىل املحا�سرة العامة، قدمت االأ�ستاذة لويل عدة حما�سرات لوحدة الت�سخي�ض، وق�سم اللغة االإنكليزية يف الربنامج 

مدر�سة  يف  االإنكليزية  اللغة  ملعلمات  وكذلك  الطفل،  وتعليم  تقومي  ملركز  التابع  امل�سائي  الرتبوي  والربنامج  ال�سباحي،  الرتبوي 

على  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  ي�سرف  التي  التعلم  �سعوبات  لذوي  التعليمي  الدمج  مدار�ض  مل�سروع  التابعة  النموذجية  ال�سدمي 

تطبيقه يف منطقة مبارك الكبري التعليمية.

وتاأتي زيارة االأ�ستاذة لويل اإىل الكويت بدعم مادي من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي �سمن برناجمه ال�سنوي "زيارة اخلرباء" 

والرتبية  والطفل  التعُلم   ب�سعوبات  املتخ�س�سة  العاملية  اخلربات  بنقل  منهم   اإميانًا  الطفل،  وتعليم  تقومي  مركز  مع  بالتعاون 

والتعليم اإىل الطاقات املحلية، ودعمًا الأن�سطة املركز املتخ�س�سة باالأفراد ذوي �سعوبات التعلم.

تعمل  االأ�ستاذة �سوزان لويل التي حتمل �سهادة املاج�ستري يف االآداب، كاخت�سا�سية يف جمال تقييم �سعوبات التعلم، ومعاجلة 

تربوية معتمدة، بجانب كونها م�ست�سارة للجنة االأطفال اال�ستثنائيني يف مكتب املدار�ض اخلارجية التابع لوزارة اخلارجية االأمريكية، 

ومديرًا ملوؤ�س�سة العاج التعليمي يف موؤ�س�سة �سابيل هيل بوالية كاروالينا ال�سمالية، كما تتوىل تدريب املعلمني يف برنامج ي�ستخدم 

مناهج جديدة يف تدري�ض الوعي الفونيمي، وطرق تدري�ض القراءة.

األستاذة سوزان لويل تحاضر
في مركز تقويم وتعليم الطفل

اأ. عبري ال�صرهان

بدعم من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية العاملية للع�سر القرائي

اأ. �صوزان لويل
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التربوية

اجلمعة ٢٣ مارس ٢٠١٢

07 كادر املعلمني.. عودة إلى مجلس األمة

رغـــم الشـــوط الكبير الذي 

قطعته وزارة التربية في تعديل 

بيانات عدد كبير من املعلمني وفقا 

لقانون ٢٠١١/٢٨ (كادر املعلمني 

اجلديـــد)، إال أن املصادر تؤكد 

القانـــون ووجود توجه  تعثر 

إلعادته إلى مجلس األمة بهدف 

تعديل البنـــود القانونية التي 

أثارت خالفا قانونيا بني ديوان 

اخلدمة املدنية وجمعية املعلمني 

التي لم تقبل بتفســـير الديوان 

لتلك البنود، واعتبرت أن ذلك من 

شأنه حرمان املعلمني من بعض 

االمتيازات التي قررها القانون، 

في حني متسك ديوان اخلدمة بأنه 

ملتزم بتطبيق القانون بحذافيره 

وأن وجود خلـــل أو قصور في 

القانون ال يتحملها ديوان اخلدمة، 

وان أي تعديالت للقانون يجب 

أن تتم وفقا لألطر الدســـتورية 

والقانونيـــة عبر مجلس األمة. 

التربية قامت  يذكـــر أن وزارة 

مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 

املبهمة  البنود  لتوضيح بعض 

في القانون والتي اعتبروا أنها 

تتعارض مع قرارات سابقة دون 

توضيح، فقام ديـــوان اخلدمة 

بالرد على استفســـارات وزارة 

التربية وفقا لتفسيرات اعتبرتها 

جمعيـــة املعلمني غير صحيحة 

وفيها حتريف للقانون وانتقاص 

حلقوق املعلمني، فقدموا مذكرة 

قانونية ردت فيها على كل نقطة 

من النقاط التي أعاد تفســـيرها 

ديوان اخلدمة، األمر الذي أسفر 

عن إحالة مذكرة ديوان اخلدمة 

ومذكرة جمعية املعلمني إلى إدارة 

الفتوى والتشـــريع للفصل في 

األمر، وأشـــارت املصادر إلى أن 

الرأي القانوني الذي استقر عليه 

الفتوى والتشريع  اخلبراء في 

يتوافق كثيـــرا مع رؤية ديوان 

املدنية وتفســـيرهم،  اخلدمـــة 

مؤكدين وجود خلل تشريعي في 

القانون، ومما زاد من هذا اخللل 

قيام ديوان اخلدمة املدنية بإلغاء 

القرارات السابقة لكادر املعلمني 

الكثير من  والتي كانت توضح 

األمور وكانت ستحسم اخلالف لو 

لم يتم إلغاؤها، وهو ما تتمسك 

به جمعية املعلمـــني وتعتبره 

أحد أسباب الربكة احلاصلة في 

تطبيق القانون بشكل سليم. 

من جهتـــه وفـــي تصريح 

ســـابق لـ«األنبـــاء» أكد رئيس 

جمعية املعلمني متعب العتيبي 

أن العودة ملجلس األمة لتعديل 

القانون فكرة موجودة وسنلجأ 

إليها إذا تطلب األمر، مؤكدا دعم 

وتأييـــد عدد كبيـــر من أعضاء 

مجلس األمة الذين جددوا تأكيدهم 

ودعمهم حلقوق املعلمني كاملة 

غير منقوصـــة، كما أكد النائب 

د.عبيد الوسمي ذلك بعد لقائه 

املدنية  رئيس ديوان اخلدمـــة 

عبدالعزيز الزبن بحضور متعب 

العتيبي، حيـــث طمأن املعلمني 

بقوله ان األغلبية املطلوبة إلقرار 

التعديالت متوافرة لطرح املقترح 

بصفة االستعجال واالنتهاء منه 

بأسرع وقت، وهو األمر الذي أكده 

التعليمية  اللجنة  كذلك رئيس 

النائب د.جمعان احلربش.

د.عبيد الوسمي

متعب العتيبي

د.جمعان احلربش

عبدالعزيز الزبن 

في حفل الختيار أفضل األفالم التعليمية

«حولي التعليمية» أقامت أوسكار التربية الفنية

بالتوجيه الفني لمنطقة حولي يتم 

من خاللها بث األفالم التعليمية 

ليسهل على الطلبة وأولياء األمور 

الوصول اليها واالستفادة منها.

كـما تـــم عرض االفالم الفائزة 

الجوائــــز للمعلمات  وتســــليم 

الالتـــــي ابدعنهــــا، اضافــــة الى 

تكريم المدرســات المشهود لهن 

بالكفاءة وبجهودهن الحثــيثة في 

تنمية الحــــس الفني لدى اطفال 
المدارس.

معلمات وطلــبة التربية الفــنية 

في المدارس التابعة لالدارة. بدأ 

الحــفل بفقــرة ترحيبية ابدعها 

طالب ابتــدائية مــحمد اسماعيل 

الغانم تبعتها فقرة مســــرحية 

لطالب ثانوية فلســــطين، وهما 

اللتان حـظيتا باشادة  الفقرتان 

واعجاب الحاضرين. وخالل الحفل 

اعلنت مديــــر عام منطقة حولي 

التعليمية منى الصالل عن افتتاح 

قناة على موقع «يوتيوب» خاصة 

تحــــت رعاية وكيــــل وزارة 

الســــديراوي  التربيــــة تماضر 

وحضور موجه عام التربية الفنية 

نجية الرومي اقامت منطقــة حولي 

التعليمية حفال بعنوان «أوسـكار 

التربية الفنية وجائزة بوشهري 

االبداعيــــة للڤيديــــو التعليمي» 

على مـسرح عــبدالعزيز حسين 

بمنطـقــــة مــشــــرف، حيث تم 

الـجوائز علــــى أفضل  توزيــــع 

االفــــالم التعلـيمية التي ابدعتها 

لقطة جماعية للمعلمات املشاركات في احلفل

أخبار سريعة

٭ حتت رعاية مدير عام منطقة العاصمة 

التعليمية رقية حسني واملوجه الفني العام 

للتربية املوسيقية محمد احلداد يقام احلفل 

املوسيقي اخلتامي للتجمعات املوسيقية 

للعام الدراسي ٢٠٠١٢/٢٠١١م وذلك على فترتني 

الفترة األولى حفل البنني في متام الساعة 

التاسعة والنصف في مدرسة مال سليمان 

اخلنيني االبتدائية بنــــني والفترة الثانية 

في متام الساعة احلادية عشرة من صباح 

يوم االثنني املوافق ٢٦ اجلاري في مدرسة 

نسيبة بنت كعب املتوسطة بنات. 

٭ يستضيف التوجيه الفني العام للعلوم 

في وزارة التربية د. بيتر وذرز رئيس 

قسم الكيمياء في جامعة كامبردج والرئيس 

احلالي لألوملبياد الدولي للكيمياء ومقدم 

برامج قناة ديسكوڤري وذلك لتدريب الطلبة 

املشاركني في األوملبياد الدولي للكيمياء 

والذي سيقام في واشنطن. وسيبدأ التدريب 

في الفترة من ٢٠١٢/٣/٢٥ إلى ٢٠١٢/٣/٢٩ في 

فندق موڤنيبك البدع طوال الفترة ماعدا يوم 

االثنني وسيكون التدريب في كلية الدراسات 

التكنولوجية في املعهد التطبيقي.

٭ تقيم ثانوية اإلسراء بنات معرض نظم 

املعلومات اجلغرافية في متام الساعة التاسعة 

من صباح الثالثاء املوافق ٢٧ اجلاري ٢٠١٢ 

على مسرح املدرسة مبنطقة السرة. 

٭ حتت رعاية مدير عام منطقة مبارك 

الكبير التعليمية بدرية اخلالدي يقام احلفل 

املوسيقي اخلتامي للمرحلتني االبتدائية 

واملتوسطة للعام الدراسي ٢٠٠١٢/٢٠١١م 

وذلك على فترتني الفترة األولى حفل البنات 

في متام الساعة التاسعة صباحا في مدرسة 

رملة أم املؤمنني املتوسطة بنات والفترة 

الثانية حفل البنني في متام الساعة احلادية 

عشرة من صباح يوم األحد املوافق ٢٥ 

اجلاري في مدرسة عبدالوهاب القرطاس 

االبتدائية بنني. 

٭ حتت رعاية املوجه الفني العام للتربية 

الفنية جنية الرومي يقام معرض التربية 

الفنية بعنوان «أفكار حول الطبيعة» وذلك 

في متام الساعة التاسعة من صباح االثنني 

املوافق ٢٦ اجلاري في صالة مسرح اإلدارة 

العامة للتعليم اخلاص بالســــاملية شارع 

املغيرة بن شعبة.

 ٭ حتت رعاية وكيلة وزارة التربية متاضر 

السديراوي تقيم منطقة مبارك الكبير 

التعليمية انشطة املشروع التربوي املميز 

طالبتي.. معلمة املستقبل (تعلم ذاتي ـ 

تعاوني ـ إلكتروني) وذلك يوم األحد املوافق 

٢٠١٢/٣/٢٥م في متام الساعة ٨:٣٠ صباحا 

في ثانوية العدان.

أجندة تربوية 

تعديل نسبة النجاح من ٦٥ إلى ٥٠

حًال ألزمة رسوب املعلمني بـ «اإلشرافية»
التزال نتائج املعلمني املرشحني 

للوظائف االشرافية محفوظة في 

األدراج دون اعتماد، والسبب على 

ما يبدو ان ســــبق لـــــ «األنباء» 

التنبيه عنه يكمن في العدد الكبير 

حلاالت الرســــوب بــــني املعلمني 

التي  التحريرية  في االختبارات 

تكون باملادة العلمية التي يقوم 

املعلمون بتدريســــها. وقد أكدت 

مصادر تربوية مطلعة أن هناك 

تخوفا كبيرا من ردة فعل املعلمني 

والنواب في مجلس األمة في حال 

إعالن النتائج بصورتها احلالية، 

مؤكديــــن أن العمل جار للبحث 

عن حلول للمشــــكلة وأن وزير 

التربية ووزيــــر التعليم العالي 

غير راض عن هذه النتائج، وأنه 

طلب من الوكيلة املساعدة للتعليم 

العام منى اللوغاني كشفا بنتائج 

املعلمــــني املرشــــحني للوظائف 

االشرافية لسنوات سابقة ملقارنتها 

مع نتيجة هذا العام.

من جهة أخـــرى، أبدى عدد 

من أهل امليدان وكبار املسؤولني 

بالتربية انزعاجهم من تعطيل 

الكثير من األمور ومن بينها إعالن 

نتائج االختبارات، قائلني ان هناك 

غيابا واضحا للمشورة والرأي 

التربوي الســـديد، فاحمليطون 

بالوزير غير قادرين على تقدمي 

احللول السليمة للمشكالت، بل 

هم فـــي أغلب األحيان يكونون 

جزءا من املشكلة وسببا لها. وقد 

قدم عدد من املعلمني واملوجهني 

الفنيني بعض املقترحات لتجاوز 

الوظائف  مشـــكلة اختبـــارات 

اإلشـــرافية التي تتكرر كل عام 

وتصيب العملية التعليمية في 

مقتل وحتبـــط املعلمني وتثير 

استياءهم، منها إلغاء االختبارات 

التحريرية كونها مخالفة للقانون 

ومصدر إحـــراج كبيرا للوزارة 

وتكشـــف عن ضعف مرعب إما 

في املادة العلمية لدى املعلمني، 

أو في آلية وضع االختبارات لدى 

التواجيه الفنية، وكالهما مصيبة 

أكبر من األخرى. وهناك من قال 

ان أحد أســـباب ارتفاع نســـبة 

الرســـوب بني صفوف املعلمني 

تكمن في كون درجة النجاح ٦٥ 

من ١٠٠، وهـــي درجة مرتفعة، 

وقد سبق أن قام وزير التربية 

العالي األسبق  التعليم  ووزير 

د.عادل الطبطبائي بخفض درجة 

النجاح إلى ٥٠ من ١٠٠ كما هو 

معمول بـــه في كل االختبارات، 

خاصة أن العدد األكبر من حاالت 

الرسوب تزيد درجاتها عن ٥٠ 

ولكنهـــا أقل مـــن ٦٥ وبالتالي 

ســـيكون ذلك مبثابة حل عملي 

جيـــد، وإن كان بصورة مؤقتة 

طاملا أن نهج إدارة األمور بهذه 

الصورة السيئة مستمر.

وناشد عدد من املعلمني وزير 

التربية ووزيــــر التعليم العالي 

د.نايف احلجرف وضع حد لهذه 

املأساة واتخاذ القرارات احلاسمة 

التي تخدم العملية التعليمية دون 

تأخير، ودعوه إلى االستعانة بأهل 

اخلبرة واالختصاص في وزارة 

التربية ممن ميكنه الوثوق بهم 

واالعتماد عليهم، ليتمكن من اتخاذ 

قراراته على أسس تربوية سليمة 

جتنب أبنــــاء الكويت املزيد من 

املعاناة وجتنبه املساءلة أيضا.

د.نايف احلجرف

استبعاد املعلمني وتسع مهن أخرى من زيادة الـ ٥٠ للوافدين

أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» أن 

هناك توجها في ديوان الخدمة المدنية 

الستبعاد عشـر مهن من زيادة 

الخمسين دينارا المقررة للوافدين 

زيادة رواتب أصحاب هذه المهن منذ العاملين في الجهات الحكومية، بحجة 

فترة قريبة، وأصحاب هذه المهن 

المستبعدة من الزيادة هم المعلمون 

العاملون بوزارة التربية، المهندسون، 

العاملون في االدارة القانونية في البلدية، القضاة، العاملون في التحقيقات، 

 العامة، العاملون في 
العاملون في النيابة

الفتوى والتشريع، العاملون في النفط، 

العاملون في وزارة العدل، والعاملون في 

إدارة الخبراء. 

خالل محاضرة «٧ دروس استفدتها من الطالب في تدريس الرياضيات»

تشني: إذا لم يتعلم الطالب بالطريقة التي يدرس

بها املعلم فعليه أن يعلمهم بالطريقة التي تناسبهم 

١١ روضة كافحت ظاهرة الغياب في حفل بـ «احلرس»

اكد اخلبير البريطاني العاملي 

واملستشــــار في مجال صعوبات 

التعلم د.ستيفن تشني انه تعلم 

من تدريس مادة الرياضيات لطالبه 

٧ دروس مميــــزة كانــــت عالمة 

فارقة في حياته املهنية اهمها ان 

طرائق التدريس النمطية ال تصلح 

لتدريس جميع الطالب كما ال توجد 

طريقة تدريس واحدة مثلى تناسب 

جميع الطــــالب، موضحا انه اذا 

لم يتعلم الطالب بالطريقة التي 

تدرس بها املعلم فعليه ان يعلمهم 

بالطريقة التي تناسبهم ويتعلمون 

بها فالتدريس عملية ديناميكية 

وحالة قابلة للتغيير وليس قالبا 

جامدا. جاء ذلك في مجمل كلمته 

التي القاها خالل احملاضرة العامة 

التي اقامها مركز تقومي وتعليم 

الطفل مساء امس االول مبقر املركز 

في منطقة الســــرة بحضور عدد 

من املعلمني واملهتمني بصعوبات 

التعلم. واشار تشني الى ان ضرورة 

تعرف املعلــــم على الطالب الذي 

يعاني مــــن ضعف في الذاكرتني 

قصيرة املدى والعاملة واالنشطة 

املتعلقة باحلســــاب الذهني من 

اهم الدروس التي اســــتفاد منها 

من خبرتــــه في مجال التدريس، 

مســــتعرضا مع احلضور عددا 

من االفكار التي يجب ان يطبقها 

معلم الرياضيــــات خالل الدرس 

بداية من املقدمة مرورا باملوضوع 

وصوال خلطوات املتابعة، مشيرا 

الــــى ان القلق مــــن اهم معوقات 

عملية التعلــــم بينما الرغبة في 

التوافق واالستمرارية هي الدافع 

الرئيسي لســــلوكنا، مشيرا الى 

االثر البالــــغ للتجربة األولى في 

تعلم مادة جديدة على استمرارية 

التعلم، محددا اهم عناصر القلق 

الشــــديد في اختبار نهاية العام 

ملــــادة الرياضيــــات، االجابة عن 

اسئلة القسمة املطلولة من دون 

آلة حاسبة، طلب احلصول على 

اجابات سريعة ملادة الرياضيات 

وانتظار سماع درجات االختبار.

وبــــني ان مطالبــــة الطــــالب 

بعمليات حساب ذهنية او توجيه 

اسئلة سريعة لهم نادرا ما يكون 

امرا منتجا او مفيدا، مشيرا الى ان 

الطالب ال يتعلمون من اخطائهم 

في مادة الرياضيات، النها غالبا 

ما تكــــون نتيجة ضعف تراكمي 

ومحصلة اساس وبناء ضعيف.

وبدورها صّرحت مســــاعدة 

املدير العام للشؤون الفنية مبركز 

تقومي وتعليم الطفل عبير عبداهللا 

الشرهان بان اخلبير البريطاني 

العاملي واملستشــــار فــــي مجال 

صعوبات التعلم د.ستيفن تشني 

حــــل ضيفا على املركــــز لتقدمي 

محاضرة عامة مساء اول من امس 

في مقر مركز تقومي وتعليم الطفل 

بالسرة بعنوان «سبعة دروس 

استفدتها من الطالب في تدريس 

الرياضيات». واوضحت الشرهان 

انه باالضافة الى احملاضرة العامة 

قدم د.تشني عدة محاضرات ملعلمي 

الرياضيات في البرنامج التربوي 

التربوي  الصباحــــي والبرنامج 

املســــائي التابعــــني ملركز تقومي 

وتعليم الطفــــل وكذلك ملعلمات 

الرياضيات في مدرســــة السدمي 

النموذجية التابعة ملشروع مدارس 

الدمج التعليمي لذوي صعوبات 

التعلم التي يشرف مركز تقومي 

وتعليم الطفل على تطبيقه في 

منطقة مبارك الكبير التعليمية، 

مشيرة الى ان زيارة د.ستيفن تشني 

للكويت تأتي ضمن برنامج «زيارة 

اخلبراء» السنوي املدعوم ماديا من 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

بالتعاون مع مركز تقومي وتعليم 

الطفل، اميانا منهم بنقل اخلبرات 

العاملية املتخصصة بصعوبات 

التعلم والطفل والتربية والتعليم 

الى الطاقات احمللية ودعما النشطة 

املركز املتخصصة باالفراد ذوي 

صعوبات التعلم.

واضافت الشرهان ان د.تشني 

يحمل شــــهادة دكتوراه الفلسفة 

(الفيزياء التطبيقية) من جامعة 

ليدز وشــــهادة دراسات عليا في 

التربيــــة «PGCE» مــــن جامعة 

بريســــتول ودبلــــوم تربية من 

بريســــتول البوليتكنيك كما انه 

عضو منتسب جلمعية الدسلكسيا 

البريطانيــــة «AMDBA» وهو ذو 

خبرة ١٤ عاما في تدريس العلوم 

فــــي املدارس العامــــة، و٢٤ عاما 

رئيســــا لثالث مدارس للطالب 

املعسرين قرائيا، كما انه رئيس 

مدرسة شــــابويك وهي مدرسة 

ثانويــــة للطالب ذوي العســــر 

القرائي ورئيس اكادميية شاتاكوا 

– بالتيمــــور، الواليــــات املتحدة 

االميركية وهي مدرســــة ثانوية 

للطــــالب ذوي العســــر القرائي، 

ومؤســــس كلية مارك ومديرها 

سومرســــت حيث حازت خالل 

الســــنوات التســــعة عشرة من 

ادارته لكلية مارك جائزة املدرسة 

املنارة من ادارة التعليم واملهارات 

البريطانيــــة وجائزة التميز من 

جمعية املدارس املستقلة وشهادة 

الفعالية املميزة للمدرسة من ادارة 

التعليم واملهــــارات البريطانية 

واجلائزة الوطنية للتدريب نشرت 

له العديد من الكتب حول جوانب 

صعوبات الرياضيات.

أسامة دياب  ٭

د.ستيفن تشني

د.عبير الشرهان

الروضات  الواســــعة من طالب 

الـ ١١ واولياء امورهم، تنبع من 

الوطني  اهتمام قيادة احلــــرس 

باملشــــاركة في تنميــــة املجتمع 

بالتعاون مع جميع مؤسســــات 

الدولة ومؤسسات املجتمع املدني، 

مشيرا الى ان دور احلرس الوطني 

في العملية التعليمية ال يقتصر 

فقط على تنظيم احلفالت، بل تتم 

إقامة محاضرات توعوية للطالب 

من قبل مديرية التوجيه املعنوي 

لالرتقاء مبســــتوياتهم الفكرية، 

الشــــرور واآلفات  وجتنيبهــــم 

كاملخــــدرات وغيرها، إضافة الى 

تسيير حمالت فحص طبي مجاني 

من قبل مديرية اخلدمات الطبية 

للحفاظ على صحة االبناء.

حتت عنوان «مشــــروع نغم 

البيت واملدرسة»،  التواصل بني 

ومبشاركة ١١ روضة من منطقة 

مبارك الكبيــــر التعليمية أقامت 

وزارة التربيــــة ممثلة في إدارة 

الشؤون التعليمية (قسم رياض 

األطفــــال) حفــــال ترفيهيــــا في 

الوطني  نادي ضباط احلــــرس 

بالفنيطيــــس، وذلــــك بهــــدف 

القضــــاء على ظاهرة الغياب في 

املدارس، حيــــث خصص احلفل 

الترفيهي ألولياء األمور املتميزين 
وأطفالهم.

وقــــال رئيس نــــادي ضباط 

احلرس الوطني املقدم عبدالكرمي 

العمــــران ان اســــتضافة النادي 

لهذا احلفل الذي اتسم باملشاركة 
جانب من االحتفال

حقوق املعلمني املقررة بالقانون محفوظة

العتيبي: سنقدم ورقة عمل كويتية الحتاد املعلمني

حول إستراتيجية تطوير التعليم في الوطن العربي

أكدت املصادر أن جميع حقوق املعلمني املقررة 

بالقانون محفوظة وستصرف لهم بأثر رجعي 

منذ تاريخ صدور القانون في ١٨ ديسمبر 

املاضي، وستتم تسوية مستحقات املعلمني 

في حال مت صرف أي مبالغ سواء بالزيادة أو 

النقصان، ومن املتوقع أال تتأثر رواتب املعلمني 
كثيرا في حال االنتهاء من إجراء التعديالت 

لقليلة املقبلة، 
املطلوبة على القانون في األسابيع ا

إذ ان معظم اإلشكاليات القانونية تتعلق بتسكني 

املعلمني اجلدد وببدل التدريس وبدل التخصص 

النادر لفترة اإلجازات والعطل الرسمية ومكافأة 

نهاية اخلدمة.

قال االمني العام املساعد لشؤون التربية والتعليم 

في احتاد املعلمني العرب متعب العتيبي ان الكويت 

ستقدم ورقة عمل كويتية حول استراتيجية 

االحتاد ودوره في تطوير العملية التعليمية في 

الوطن العربي.

واكد العتيبي الذي يرأس جمعية املعلمني الكويتية 

في تصريح لــ «كونا» على هامش اجتماع 

االمانة العامة الحتاد املعلمني العرب حرص اعضاء 

االحتاد على ان تكون هناك استراتيجيات حقيقية 

لتطوير العملية التعليمية والتربوية وتطبيق 

شروط اجلودة في التعليم في الوطن العربي.

وقال ان االجتماع الذي يعقد على مدى ثالثة 

ش مهنية التعليم وتطوير كفاءة 
ايام سيناق

مردود املعلمني في حقول التربية والتعليم في 

الوطن العربي اضافة الى متكني املعلم العربي 

من املشاركة في اعداد املناهج واخلطط التربوية 

فضال عن املقترحات التنظيمية واالدارية واملالية 

املقترحة من االمانة العامة لالحتاد.

 ٭إعداد: محمد هالل الخالدي

bodalal@hotmail.com
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أكدت نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية العاملية للعسر القرائي اخلبيرة األميركية سوزان لويل أن العسر القرائي (الدسلكسيا) هو األكثر شيوعا بني مختلف أنواع صعوبات التعلم 

بنسبة متثل ٨٠٪ من إجمالي الطالب الذين يعانون منها، الفتة إلى أن العسر القرائي ليس إعاقة عقلية حيث يتمتع األطفال الذين يعانون من العسر القرائي بنسبة ذكاء عادية أو 

مرتفعة. وأشارت لويل إلى النظرة السلبية لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم تؤثر على اندماجهم في املجتمع وحتد من تطورهم وحترم املجتمع من االستفادة من طاقاتهم 

وأن تعلم الكالم يختلف عن تعلم القراءة، فتعلم الكالم عادة ما يحدث بشكل تلقائي من خالل االنغماس في بيئة غنية باللغة، بينما حتتاج القراءة لتعليم نظامي وإتقان ملهارات 

متداخلة، الفتة حلالة القلق العاملية من اآلثار السلبية املترتبة على العزلة اإلليكترونية والتي أدت لغياب لغة احلوار داخل األسرة وكانت سببا مباشرا في ضعف حصيلة املفردات 

لدى األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة. وأوضحت أن إنشاء جلنة وطنية للتعلم املبكر للقراءة والكتابة في الكويت أضحى ضرورة مجتمعية لفهم علمي أفضل لطبيعة العسر القرائي 

على الصعيد احمللي واحلصول على قاعدة بيانات واقعية وأسلوب أمثل للتدخل العالجي. «األنباء» التقت اخلبيرة األميركية سوزان لويل، فإلى التفاصيل:

أسامة دياب

نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية العاملية للعسر القرائي أكدت أن تعلم الكالم يحدث بشكل تلقائي باالنغماس في بيئة غنية باللغة

سوزان لويل لـ «األنباء»: العسر القرائي هو األكثر شيوعًا بني مختلف أنواع 

صعوبات التعلم بنسبة متثل ٨٠٪ من إجمالي الطالب الذين يعانون منها

يعانون من صعوبات التعلم تؤثرالنظرة السلبية لألطفال الذين 
من االستفادة من طاقاتهممن تطورهم وحترم املجتمععلى اندماجهم في املجتمع وحتّد 

العزلة اإللكترونية سرقت لغة احلوار 
ما قبل املدرسةاملفردات لدى األطفال في مرحلةداخل األسرة وأدت لضعف حصيلة 

كلما زادت حصيلة املفردات زاد 
منو املفردات مبعدالت النمو الذكاء اللفظي للطفل نظرًا الرتباط 

اإلدراكي

حروف الهجـــاء، ادراك اصوات 
الكالم، التسمية اآللية السريعة 
للحروف او االرقام، التســـمية 
اآللية السريعة لالشياء وااللوان، 
الكتابة او كتابة االســـم وذاكرة 
اصوات اللغة، وهي القدرة على 
قصيرة من الزمن. تذكـــر املعلومات احملكية لفترة 

والكتابة؟املرتبطة بتطور القراءة ما املهارات االساسية 
٭ اللجنة الوطنية للتعلم املبكر 
للقراءة والكتابة حددت ٥ مكونات 
لتعلم القراءة الفعالة في ادراك 
النطق، علم الصوتيات املنهجي، 
الطالقة، املفردات واالستيعاب 
باالضافة الى ٥ مهارات اضافية 
لها ارتباط بتطور قدرة القراءة 
والكتابة وهي مفاهيم حول النص 
املطبوع، بحيث يفهم الطفل ان 
االسطر املكتوبة متثل كلمات او 
افكارا ولغـــة مكتوبة، التحليل 
القرائي، االستعداد للقراءة من 
خالل اجلمع بني معرفة حروف 
الهجاء، ومفاهيم النص املطبوع، 
املفردات، الذاكرة، ادراك اصوات 
اللغة، اللغة الشفهية والقدرة على 
االسر في مختلف دول الصمت التي تعيشها خصوصا في ظل حالة مرحلة ما قبل املدرسة املفردات لدى االطفال في القرائي وضعف حصيلة االلكترونية على العسر الى اي مدى اثرت العزلة واملعاجلة البصرية. انتاج او استيعاب اللغة احملكية 

العالم؟
٭ هنـــاك الكثير مـــن االبحاث 
التي تتناول مدى تأثير العزلة 
االلكترونيـــة علـــى االطفـــال 
وانشـــغالهم لفتـــرات كبيـــرة 
باالجهزة االلكترونية، باالضافة 
الى التأثيرات سواء االيجابية او 
الســـلبية على الدماغ من جراء 
االفراط في اســـتخدام االجهزة 
التكنولوجية ولالسف الى اآلن 
ال توجـــد اجابة شـــافية لذلك، 
عموما هناك حالة من القلق تسود 
االوساط العلمية بسبب قلة اللغة 
ضعف حصيلة املفردات.احملكية داخل االسرة وبالتالي 

الكويتي؟العسر القرائي في املجتمع علمي افضل لطبيعة الكويت ضرورة لفهم للقراءة والكتابة في وطنية للتعلم املبكر هل اصبح انشاء جلنة 
٭ فـــي الواقع ان انشـــاء جلنة 
املبكر للقراءة  وطنية للتعلـــم 
الكويت ضرورة  فـــي  والكتابة 
مجتمعيـــة لفهـــم علمي افضل 
لطبيعـــة العســـر القرائي على 
الصعيد احمللي واحلصول على 
قاعدة بيانات واقعية باالضافة الى 
اجراء دراسات عن مستوى تعلم 
القراءة والكتابة باللغة العربية 
وانطالقـــا من هذه الدراســـات 
نســـتطيع الوصول لالسلوب 
االمثل ملقترحات التدخل العالجي، 
فمجال التعليـــم ال يختلف عن 
املجاالت العلمية االخرى من حيث 
اعتماده على االبحاث والدراسات 
العلمية املستمرة، وانشاء هذه 
اللجنة سيكون عامال مميزا في 
التنمية املستدامة.دعـــم الكوادر املهنية عن طريق 

الى اي مدى تؤيدين نظرية الدمج 
التعليمي للطالب الذين يعانون 
من العسر القرائي؟ ام ان االفضل 
دراسية منفصلة؟هو فصل هؤالء الطالب في وحدات 

٭ لدينا ثالثة مستويات للعسر 
القرائي متفاوتـــة الدرجات من 
اخلفيف واملتوسط الى الشديد، 
والعســـر القرائي كصعوبة من 
صعوبات التعلم يحتاج السلوب 
التدريس وتكرار  فـــي  مختلف 
وزيـــادة في جرعات الدراســـة 
علـــى حســـب احلاجـــة ومدى 
التجاوب ومستوى التقدم، فاذا 
كانت املدرسة مستعدة لذلك من 
خالل االمكانات املادية والبشرية 
والقـــدرة على توفيـــر برنامج 
من اتباع الدمج التعليمي.مسائي ملتابعة الطالب فال مانع 

ما نصيحتك ألولياء االمور في 
مرحلة ما قبل املدرســـة بحيث 
يتمكنون من التشخيص املبكر 
الذين يعانون  من العسر القرائي؟حلاالت اطفالهم 

٭ عادة ال يتم كشـــف العســـر 
القرائي في مرحلة ما قبل املدرسة 
ولكن يظل تعريض الطفل لبيئة 
تعلم غنية باملفردات من خالل 
االغاني وااليقـــاع بحيث يصل 
الطفل ملرحلة ريـــاض االطفال 
مبخزون عاٍل من املفردات حتببه 
اساسيات القراءة.فـــي اللغة وتيســـر عليه تعلم 

معدالته العاملية؟القرائي والتقليل من اآلثار املترتبة على العسر املتقدمة في احلد من هل ساهمت االبحاث 
٭ هناك تعاون مميز على مستوى 
املجتمع املهني املهتم بصعوبات 
التعلم بصفة عامة والعسر القرائي 
بصفة خاصة من خالل اجتماعات 
دورية بني اجلمعيات املختلفة 
على مســـتوى العالم ملناقشـــة 
االبحاث والدراســـات واالفكار 
اجلديدة وهذا بال شـــك اثر على 
مدى فهمنا لطبيعة العسر القرائي 
وأساليب عالجه وبالتالي يسهم 
بطريقـــة او بأخرى في التقليل 
من معدالته العاملية عن طريق 
كشف النسب احلقيقية لتواجده 
في كل مجتمع وبالتالي حتديد 
حجم ومستوى التدخل العالجي، 
فعلى سبيل املثال جند ان بيانات 
اللجنـــة الوطنية للتعلم املبكر 
للقراءة والكتابـــة في الواليات 
املتحدة تظهر ان ٣٧٪ من طالب 
الصف الرابع في الواليات املتحدة 
االميركية يفشلون في حتقيق 
اجناز القراءة االساسي و٦٠٪ من 
اجمالي هذا العدد ينتمون للبيئات 
الفقيرة وعليه عملت اللجنة على 
حتديد ٦ متغيـــرات ذات عالقة 
ســـببية متثل الدافع لتحســـني 
مستويات القراءة ومنها معرفة 

وهنا يجب ان نشـــير الى مدى 
صعوبة القراءة بالنسبة للدماغ 
البشري ولذلك يعاني الكثيرون 
او يفشلون في تعلمها، فنشأة 
الطفل في بيئة محفزة للقراءة 
وغنية بالكتب تيســـر له تعلم 
القراءة بصورة افضل، وعلينا 
ان نعترف بـــأن البيئة الغنية 
اكثر  باملفردات يكـــون اطفالها 
استعدادا لتعلم القراءة بصورة 
افضل من نظرائهم الذين نشأوا 
في بيئـــات فقيـــرة باملفردات، 
وأظهرت الدراسات التي اجريت 
على اهميـــة املفردات في تطور 
القراءة اختالفات مذهلة بني اطفال 
البيئات الفقيرة وأطفال الطبقات 
املتوسطة والعليا من حيث عدد 
املفـــردات، فكلما زادت املفردات 
زاد الـــذكاء اللفظي للطفل نظرا 
املفردات مبعدالت  بالنظرة السلبية لصعوبات خصوصا فيما يتعلق لتغيير اجتاهات املجتمع هل نحن في حاجة ماسة النمو االدراكي.الرتباط منو 

التعلم؟
٭ في البداية علينا ان نقر بأن 
صعوبات التعلـــم هي نوع من 
انواع االعاقـــات اخلفية ولكن 
الطفل الذي يعاني من صعوبة ما 
من صعوبات التعلم ليس متخلفا 
عقليا حيث يتمتع بنسبة ذكاء 
عادية او مرتفعة ولكنه يحتاج 
الســـلوب مختلف في تدريسه 
وبالتالي فـــان النظرة النمطية 
السلبية للمجتمع لالطفال الذين 
يعانون من صعوبات التعلم تؤثر 
على اندماجهم في املجتمع وحتد 
من تطورهم وحترم املجتمع من 
االستفادة من طاقاتهم وبالتالي 
فنحن بحاجة الـــى تغيير هذه 
املتاحة  الوســـائل  النظرة بكل 
وتتعاون فيها اجلهات احلكومية 
والوزارات املعنية ومؤسسات 
مسؤولية مجتمعية.املجتمـــع املدني من منطلق انها 

االعراض تختلف باختالف من العسر القرائي ام ان لكل االطفال الذين يعانون وهل هناك سمات مشتركة ما أعراض العسر القرائي؟ 
البيئة؟

٭ هنـــاك العديـــد مـــن اوجه 
الشبه والســـمات املشتركة من 
حيث االعراض ولكن االختالف 
يكون في التهجئة والكتابة على 
حسب اللغة املراد تعلمها فاللغة 
االســـبانية كل حرف له صوت 
ميثله بينما اللغة االجنليزية لكل 
حرف اكثر من صوت ميثله، ومن 
ابرز مظاهر العسر القرائي هي 
صعوبة معرفة اصوات احلروف، 
صعوبة معرفة تشـــابه نهايات 
اصوات الكلمات، صعوبة معرفة 
قواعد التهجئة وتذكرها، صعوبة 
التعرف على االصوات املتشابهة 
في النطق، صعوبة وبطء تعلم 
احلروف والكلمـــات وصعوبة 
استعادة اشـــكال احلروف في 
اثنـــاء الكتابة وفـــي التهجئة، 
هذه االعراض تظهـــر بدرجات 
متفاوتة تتدرج من البسيطة الى 
املتوسطة والشديدة في االطفال 
الذين يعانون من العسر القرائي، 
وحتدد عملية التشخيص درجة 
الالزمة لكل حالة.الصعوبة وبالتالي طرق املساعدة 

ما أبرز محفزات تعلم 
القراءة؟

٭ تعلم الكالم يختلف عن تعلم 
القراءة، الن تعلم الكالم عادة ما 
يحدث بشـــكل تلقائي من خالل 
االنغماس في بيئة غنية باللغة 
والتي توجد حيثما وجد البشر 
كأساس لتعايشهم، عالوة على 
ان الدماغ البشـــري غير مجهز 
لتعلم القراءة بشكل تلقائي، الن 
القراءة حتتـــاج لتعليم نظامي 
واتقان ملهارات متداخلة ولذلك 
ظهرت احلاجة لتعلم القراءة في 
البشري. مرحلة متقدمة من مراحل التطور 

األولى للكويت؟وسببها وهل هي زيارتك حدثينا عن طبيعة الزيارة 
٭ في الواقع هي زيارتي األولى 
للكويت ولألمانة استمتعت بها 
كثيـــرا. وأود أن أشـــير إلى أن 
الزيارة تأتي فـــي إطار برنامج 
تبـــادل اخلبـــراء واملدعوم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 
أما عن الفكرة وترتيبات الزيارة 
فبدأت من خالل لقاءاتي املتعددة 
مع املدير التنفيذي ملركز تقومي 
البحيري  الطفل د.جاد  وتعليم 
في مجلس إدارة اجلمعية الدولية 
القرائي (الدسلكسيا)  للعســـر 
والذي من مهامه التنســـيق مع 
املهتمـــة بصعوبات  اجلمعيات 
التعلم بصفة عامة والدسلكسيا 
بصفة خاصة، وبالتالي حتدثنا 
أنـــا ود.جـــاد البحيـــري حول 
إمكانيـــة ترتيب زيارة للكويت 
لتقدمي استشارات ملركز تقومي 
وتعليم الطفل أضع فيها خالصة 
جتاربي وأحدث املستجدات على 
الساحة في مجال العسر القرائي 

في متناول القائمني عليه.
للناس عنها عندما تعودين وأهلها وماذا ستقولني ما انطباعك عن الكويت 

لبلدك؟
٭ الكويت بلد مذهل ومتحضر 
وغني بتنوعه الثقافي وشعبها 
ودود ومضياف ويرحب باألجانب 
بطريقة مميزة. وعلى املستوى 
الشخصي لن أنسى زياتي لبيت 
الســـدو والقطع الفنية الرائعة 
باإلضافة للجمال اخلالب للخليج 
العربي وعبق التراث في سوق 
بزيارتي للكويت.املباركية. ولألمانة استمتعت جدا 

والتشخيصية والكوادر ناحية اإلمكانيات الفنية وتعليم الطفل من كيف رأيت مركز تقومي 
املدربة؟

٭ مركز تقـــومي وتعليم الطفل 
هو أحد أفضل املراكز الشـــاملة 
القرائي  العســـر  في معاجلـــة 
التعلم من  ومختلف صعوبات 
حيث اإلمكانيات املتاحة والكوادر 
املدربة، فاملركـــز يحتوي على 
برنامـــج تربوي صباحي وآخر 
مســـائي، وحدة تشخيص على 
أعلى مســـتوى، وحدة تطوير 
اختبارات، وحدة تدريب، وحدة 
األبحاث واملؤمترات، خط ساخن 
لالجابة عن استفسارات اولياء 
االمـــور ومكتبة مميزة حتتوي 
على احدث مراجع مجال صعوبات 
التعلم، متيـــز هذا املركز يرجع 
الى انه من النادر ان جند مركزا 
سقف واحد.يجمع كل هـــذه اخلدمات حتت 

القرائي؟للدسلكسيا او العسر ما التعريف العلمي 
٭ عســـر القراءة «الدسلكسيا» 
هي صعوبة تعلم منائية خاصة 
تعبر عن نفسها في عدم القدرة او 
الصعوبة في تعلم مهارات القراءة 
والكتابـــة والتهجئـــة وتتعلق 
بالطريقة املختلفة التي يستقبل 
بها املـــخ املعلومـــات ويخزنها 
ويستعيدها، تصاحبها احيانا 
مشـــكالت في تذكر املعلومات 
والتتابع.وترتيبها وفي مهارات التنظيم 

املتعارف عليها؟إجمالي صعوبات التعلم ما نسبة الدسلكسيا بني 
٭ العسر القرائي «الدسلكسيا» 
هو االكثر شـــيوعا بني مختلف 
صعوبات التعلم بنســـبة تصل 
الى ٨٠٪ من اجمالي الطالب الذين 
يعانون مـــن صعوبات التعلم، 
وستندهش ان قلت لك ان طالبا 
مـــن كل ٥ او ٧ طالب يعاني من 
العسر القرائي، االهم هو كيفية 
التعامل مـــع هؤالء الطالب فهم 
طالب يتمتعون بذكاء متوسط 
او فوق املتوسط ولكن مشكلتهم 
القراءة  الوحيدة هي صعوبـــة 
وهـــذا مـــا يؤثر علـــى حالتهم 
الدراسي.النفسية وقدرتهم على التحصيل 

اخلبيرة األميركية سوزان لويل

سوزان لويل متحدثة للزميل أسامة دياب

القرائي على الصعيد أفضل لطبيعة العسر مجتمعية لفهم علمي أضحى ضرورة والكتابة في الكويت للتعلم املبكر للقراءة إنشاء جلنة وطنية 
احمللي

أخـبـــــار المـــركـــز
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ا�ست�ساف مركز تقومي وتعليم الطفل اخلبري الربيطاين العاملي وامل�ست�سار يف جمال �سعوبات التعلم 

الدكتور/ �ستيفن ت�سني لتقدمي حما�سرة عامة م�ساء يوم االأربعاء املوافق 21 مار�ض 2012، ال�ساعة 

ال�سابعة والن�سف م�ساًء يف مقر مركز تقومي وتعليم الطفل بال�سرة.

باللغة  الريا�سيات"  تدري�ض  يف  الطاب  من  ا�ستفدتها  درو�للض  "�سبعة  بعنوان  كانت  املحا�سرة 

االإنكليزية مع توافر ترجمة فورية باللغة العربية.

ملعلمي  حما�سرات  عدة  ت�سني  الدكتور/  قدم  ذكرها،  ال�سابق  العامة  املحا�سرة  اإىل  باالإ�سافة 

الريا�سيات يف الربنامج الرتبوي ال�سباحي، والربنامج الرتبوي امل�سائي التابعني ملركز تقومي وتعليم 

الدمج  مدار�ض  مل�سروع  التابعة  النموذجية  ال�سدمي  مدر�سة  يف  الريا�سيات  ملعلمات  وكذلك  الطفل، 

التعليمي لذوي �سعوبات التعلم التي ي�سرف مركز تقومي وتعليم الطفل على تطبيقه يف منطقة مبارك 

الكبري التعليمية.

يحمل الدكتور/ ت�سني �سهادة دكتوراه يف الفل�سفة )الفيزياء التطبيقية( من جامعة ليدز، و�سهادة 

درا�سات عليا يف الرتبية )PGCE( من جامعة بري�ستول، ودبلوم تربية من  بري�ستول البوليتكنيك، كما 

اإنه ع�سو منت�سب جلمعية الد�سلك�سيا الربيطانية )AMDBA(، وهو ذو خربة 14عامًا يف تدري�ض 

العلوم يف املدار�ض العامة، و24 عامًا رئي�سًا لثاث مدار�ض للطاب املع�سرين قرائيًا. كما اإنه رئي�ض 

 - �ساتاكوا  اأكادميية  ورئي�ض  القرائي،  الع�سر  ذوي  للطاب  ثانوية  مدر�سة  وهي  �سابويك،  مدر�سة 

بالتيمور، الواليات املتحدة االأمريكية، وهي مدر�سة ثانوية للطاب ذوي الع�سر القرائي. وموؤ�س�ض كلية 

اإدارته لكلية مارك على  الت�سع ع�سرة من  ال�سنوات  مارك ومديرها، �سومر�ست، حيث حازت خال 

جائزة "املدر�سة املنارة" من اإدارة التعليم واملهارات الربيطانية، وجائزة التميز من جمعية املدار�ض 

امل�ستقلة، و�سهادة الفعالية املميزة للمدر�سة من اإدارة التعليم  واملهارات الربيطانية، واجلائزة الوطنية 

للتدريب، ن�سرت له العديد من الكتب حول  جوانب �سعوبات الريا�سيات.

اجلدير بالذكر اأن زيارة الدكتور �ستيفن ت�سني اإىل الكويت تاأتي بدعم مادي من موؤ�س�سة الكويت 

الطفل،  وتعليم  تقومي  مع مركز  “زيارة اخلرباء” بالتعاون  ال�سنوي  برناجمه  العلمي �سمن  للتقدم 

اإىل  والتعليم  والرتبية  والطفل  التعُلم  ب�سعوبات  املتخ�س�سة  العاملية  اخلربات  بنقل  منهم   اإميانًا 

الطاقات املحلية، ودعمًا الأن�سطة املركز املتخ�س�سة باالأفراد ذوي �سعوبات التعلم.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للعسر القرائي

الدكتور ستيفن تشين يحاضر في مركز 
تقويم وتعليم الطفل



موضوع 
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عسر القراءة )الدسلكسيا( 
لدى الطالب الجامعيين: 
المظاهر والعالج

التعريف واملظاهر:

ع�سر  �سبب  حتللديللد  يف  العلماء  يختلف 

القراءة )الد�سلك�سيا( اإال اأنهم يتفقون على 

مظاهره، على اأنه خلل ينتج عنه عدم قدرة 

بعناء  تعلّمها  اأو  الللقللراءة  تعّلم  على  الفرد 

العادية  التعّلم  �للسللروط  تللوافللر  رغللم  �سديد 

كما  والعقلية.  احل�سية  االإعللاقللات  وانللعللدام 

اأي  ع�سبي،  اخللل  مكمن  اأن  على  يتفقون 

واأن  للمعلومات،  الدماغ  معاجلة  طريقة  يف 

م�سكات القراءة تتزامن معها م�سكات يف 

الذاكرة وم�سكات يف التنظيم )راجع مثا 

تعريف اجلمعية العاملية للد�سلك�سيا  وتعريف اجلمعية الربيطانية للد�سلك�سيا(. 

وقد تتزامن مع ع�سر القراءة ا�سطرابات اأخرى مثل: ع�سر احل�ساب، وا�سطرابات االنتباه وفرط الن�ساط. 

وينطبق هذا التعريف على من يعانون ع�سر القراءة يف املراحل العمرية املختلفة اإال اأن االأعرا�ض تتغري نوعًا ما لدى البالغني، كما 

تختلف يف اأغلب االأحيان يف حدتها ومظاهرها من فرد اإىل اآخر ومن لغة مكتوبة اإىل اأخرى. وي�سرتك اأغلب البالغني ممن يعانون 

ع�سر القراءة يف تاأخر اكت�سابهم ملهارتي القراءة واالإماء وتظّل م�سكاتهم يف االإماء اأكرث و�سوحًا، ولكن املع�سلة التي تظل تعيق 

املع�سر قرائيًا بعد املرحلة الثانوية هي عدم قدرته على التعامل ب�سرعة مع املعلومات املعّقدة )مثا يف مهارة الكتابة االأكادميية( 

حيث �سرعان ما متتلئ الذاكرة ق�سرية املدى/ العاملة وت�سبح غري قادرة على تنظيم الكلمات والرموز االأخرى وترتيبها ت�سل�سليًا 

)Du Pre, Gilroy & Miles, 2008, pp 2-3(. وت�ستد ال�سعوبة اأي�سًا اإذا كان من يعاين ع�سر القراءة حتت �سغط الوقت اأي 

االجناز ب�سرعة.
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ومن مظاهر ع�صر القراءة الأخرى لدى البالغني ل �صيما الطالب اجلامعيني:

- �سعوبة يف نطق بع�ض الكلمات ال �سيما الطويلة منها.

-  �سعوبة يف تتبع املحا�سرات وت�سجيل املعلومات.

-  بطء يف القراءة.

- �سعوبة يف كتابة التقارير واملقاالت كتابة منظمة. 

- �سعوبة يف تنظيم الوقت وااللتزام باملواعيد.

نقاط ال�سعف هذه ال يجب اأن حتجب  نقاط القوة التي يتمتع بها عدد كبري ممن يعانون ع�سر القراءة  واأهمها: التفكري 

االإبداعي، ومهارات ب�سرية ممتازة، ومهارات حل امل�سكات، والتفكري احلد�سي. وهذه امليزات ال بد من الك�سف عنها يف اأثناء 

الت�سخي�ض. 

الت�شخي�ص:

بداأ االهتمام بع�سر القراءة لدى االأطفال واملراهقني يزداد يف بع�ض الدول العربية مثل الكويت وت�سري نتائج البحوث اإىل اأن مظاهر 

ع�سر القراءة يف اللغة العربية يف هذه املراحل العمرية ال تختلف كثريًا عّما تو�سل اإليه الباحثون يف اللغة االإنكليزية )راجع ملخ�ض 

بحوث يف البحريي واإيفرات وحمفوظي واأبو الديار، 2009 اأو يف Mahfoudhi, Elbeheri, & Everatt, 2009(.  اإال اأننا يف الدول 

العربية ال نعرف الكثري عن ع�سر القراءة لدى البالغني، ومل نهتم به كثريًا من حيث البحث واخلدمات. ولذلك �سنعتمد على البحوث 

يف اللغة االإنكليزية وهي االأكرث يف العامل، و�سرنكز على طاب اجلامعة من حيث الت�سخي�ض واخلدمات الأنهم مو�سوع مقالنا هذا. 

يف احلقيقة حتى يف الدول املتقدمة مثل اململكة املّتحدة يظل عدد كبري ممن يعانون ع�سر القراءة دون ت�سخي�ض فرتة طويلة 

�سوا يف اجلامعة وهي ن�سبة 1.5 % من جمموع الطلبة  جّدًا فتقريبًا 43 % ممن هم م�سخ�سون بع�سر القراءة يف اجلامعة �ُسخِّ

.)Singleton, 1999( اجلامعني يف اململكة املّتحدة

�ض عادة باإعتماد اختبارات مقننة يف القراءة واالإماء والذاكرة والقدرات العقلية )الذكاء( وعادة ما تكون هذه االختبارات  وُي�َسخَّ

اأثبتت �سدقها يف الك�سف عّمن يعانون ع�سر  اأ�سئلة مقننة  املعّمقة م�سبوقة يف مرحلة اأوىل باختبار فرز عادة ما ي�سمل جمموعة 

 .)Vinegrad, 1994 القراءة )مثل ا�ستبيان
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 Reid &( ويلللرى كللل مللن ريللد وكلللريك

كان  مهما  اأنللله   )Kirk, 2001, p. 23

تعريفنا لع�سر القراءة ال بد من االأخذ بعني 

االإعتبار العوامل التالية يف ت�سخي�ض ع�سر 

اجلامعة  طاب  من  البالغني  لدى  القراءة 

ت�سل�سل  “ترتيب  العمل:  �سوق  يف  هم  ومن 

واجلللوانللب  الللعللمللل،  وتنظيم  املللعلللللومللات، 

التعّلم،  وطللرائللق  الللذاكللرة  مثل  الذهنية 

واجلوانب الب�سرية، واجلوانب احلركية ال 

املعلومات،  معاجلة  و�سرعة  التوازن،  �سيما 

ريد  وي�سيف  واالإماء”.  القراءة  ومهارات 

وكريك )2001( اأن اختبارات القراءة والكتابة ال بد اأن ت�سمل اختبارًا يف: قراءة الكلمات احلقيقية، واآخر يف قراءة الكلمات غري 

احلقيقية، وثالث يف فهم املقروء، ورابع يف فهم امل�سموع؛ ملعرفة التباين بني فهم امل�سموع وفهم املقروء.

العالج واخلدمات:

تظل اخلدمات املقدّمة للطلبة اجلامعيني ممن يعانون ع�سر القراءة حمدودة جدًا يف الدول العربية اإن مل تكن منعدمة. وفيما 

يلي ن�ستعر�ض التجارب العاملية خلدمة هذه الفئة من الطلبة. 

وتنق�سم اخلدمات العاجية املقّدمة للطلبة يف الدول املتقدمة يف هذا املجال اإىل ثاثة اأنواع، وهي:

اأ-  التدري�ض املبا�سر ملهارات القراءة والكتابة.

ب- تدريب الطلبة على مهارات التعّلم االأكادميية.

جل- تكييف حميط التعّلم ليكون اأكرث توافقًا مع طريقة تعّلم هذه الفئة من الطاب. 

التعّلم  ا�سرتاتيجيات  يتعّلم  كاأن  ذاته،  الوقت  تدريب يف  اأكرث من  الطالب على  لو ح�سل  اأف�سل  النتيجة  تكون  اأن  واالأرجح 

التي  االأ�سا�سية  والكتابة  القراءة  مهارات  على  يركز  برنامج  اإىل  باالإ�سافة  ال�سعوبات  مع  التعامل  وطرائق  االأكادميية 

 .)Mcloughlin, Fitzgibbon, & Young, 1994( تنق�سه

التدري�س املبا�سر ملهارات القراءة والكتابة:

اأثبتت الدرا�سات العاملية اأن طريقة التدري�ض املبا�سر املعتمد على تدري�ض اللغة بالطريقة اجلزئية الرتاكمية )تدري�ض احلروف 

واأ�سواتها ثم دجمها وتدري�ض الوحدات ال�سرفية والنحو تدري�سًا مبا�سرًا( املعتمدة مع الطاب �سغار ال�سن واملراهقني تعطي 

تذكر  االإنكليزية  اللغة  الناجحة يف  الربامج  ومن   .)Shaywitz, 2006( القراءة ع�سر  يعانون  البالغني ممن  مع  نتائج جيدة 
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الربامج  وكان تطبيق هذه   .Starting Over وبرنامج   Wilson Reading  System وبرنامج   !Language برنامج  �ساويتز 

الناجحة يف جمموعات �سغرية من م�ستويات متقاربة مبعدل ح�ستني )مّدة احل�سة الواحدة ثاث �ساعات( اأو ثاث ح�س�ض 

االأم ملن يعانون ع�سر  اللغة  املعتمدة لتدري�ض  الفعالة  اأن الطرائق  الدرا�سات  اأكدت  اأ�سبوعيًا. كما  )�ساعة ون�سف لكل ح�سة( 

 .)Schneider, 2009( القراءة اأثبتت جناحها يف تدري�ض اللغة الثانية لهذه الفئة

تذكرهم  وقد  الطالب،  يكت�سبها  مل  كثرية  مهارات  ت�ستهدف  الأنها  وطويلة؛  متعبة  البع�ض  يجدها  الطريقة  هذه  فعالية  ورغم 

بف�سلهم، ويف�سلون الرتكيز على املهارات االأكادميية التي تعطي نتائج اآنية كالتي �سنذكرها يف الفقرات التالية.  ويف راأينا اإذا تعّلق 

لرفع  تراكمي مكثف  برنامج  بد من  ال  اإليها  باالإ�سافة  اأو  االأوىل  لغتهم  غري  درا�ستهم  يف  ثانية  لغة  ي�ستخدمون  االأمر بطاب 

م�ستوى الطاب يف القراءة والكتابة باالإ�سافة اإىل تدريبهم على مهارات التعّلم املتقدّمة.

مهارات التعّلم الأكادميية:

يركز التدريب على املهارات االأكادميية على املهارات التي يحتاج اإليها الطالب اجلامعي اأكرث والتي عادة ما يعاين �سعوبة فيها، 

وت�سمل هذه املهارات: التنظيم )مبا يف ذلك تنظيم الوقت(، وتدوين املاحظات �سواء من املحا�سرات امل�سموعة اأم من الكتب، 

وكتابة التقارير واملقاالت واالأعمال الكتابية االأخرى، واالإعداد لاختبارات واإجراوؤها. 

التنظيم:

القراءة  ع�سر  يعانون  الذين  الطلبة  املخت�سون  ين�سح 

وحتى  وال�سهرية  االأ�سبوعية  لاأعمال  م�سبقة  خّطة  بو�سع 

الوقت  تنظيم  يف  �سعوبة  يجدون  الأنهم  وذلللك  الف�سلية، 

وتقدير اجلهد املطلوب الإمتام االأعمال االأكادميية يف اآجالها. 

للعمل  املخ�س�ض  الللوقللت  على  اليومي  اجللللدول  ويحتوي 

االأكادميي والرتفيه والذي يجب احرتامه. وي�ستح�سن العمل 

فرتات ق�سرية مثا ملّدة خم�سني دقيقة، ثم اأخد ا�سرتاحة ال 

تتجاوز ع�سر دقائق. ويختار الطالب الوقت واملكان املنا�سبني 

للعمل/املراجعة. ال يجب اأن يرغم الطالب نف�سه على العمل 

اإذا اأح�ض اأنه ال ي�ستطيع الرتكيز )Du Pre, Gilroy, & Miles, 2008(. من الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها لتق�سيم الوقت 

جدول اأوقات كبري يعلق يف الغرفة اأو بجانب املكتب يدون فيه الطالب كل التزاماته مع ا�ستخدام األوان خمتلفة لاأعمال والن�ساطات 

املختلفة. كما ميكن ا�ستخدام مذكرات الكمبيوتر، اأو الهاتف املحمول، اأو ا�ستخدام اأكرث من و�سيلة ل�سمان التذكر.
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تدوين املالحظات يف املحا�سرات:

تقدم املحا�سرات غالبًا يف �سكل عر�ض على ال�سا�سة اأو يف �سكل نقاط تكتب على ال�سبورة ال �سيما يف العلوم النظرية والتطبيقية 

)مثل الريا�سيات والفيزياء(. ويجد الطالب الذي يعاين ع�سر القراءة �سعوبة كبرية يف التعامل مع الكم الهائل من املعلومات التي 

يجب اأن ي�ستوعبها ويحفظها منظمة؛ ليدونها. 

 :)Du Pre, Gilroy, & Miles, 2008 اأو Reid & Kirk, 2001 ين�سح بفعل االآتي )راجع مثا

اال�ستعداد للمحا�سرة: يراجع الطالب كل ما يتعلق باملحا�سرة قبل ح�سورها وذلك بقراءة امللخ�سات والقراءة املتعلقة بها التي  1  - 

قد يوفرها املحا�سر م�سبقًا.

يف هذه املحا�سرة �سنناق�ض ثاث نقاط اأ�سا�سية  االنتباه اإىل العبارات التنظيمية التي تاأتي عادة يف بداية املحا�سرة من قبيل “ -  2

تتعلق ب... و هي...”. 

ينظم الطالب دفرت املاحظات تنظيمًا يرتك جمااًل ي�سيف فيه العنوانني الرئي�سة والفرعية الحقًا لينظم االأفكار، كما يرتك  3  - 

جمااًل بني ال�سطور لي�سيف ماحظات اأخرى يف اأثناء مراجعة املاحظات بعد املحا�سرة.

للتقليل من كم الكتابة يجب اأن يبتكر الطالب طريقة يخت�سر بها بع�ض امل�سطلحات والكلمات على اأن يدونها م�سبقا كي ال  4  - 

ين�سى ما ترمز اإليه.

مع  عليها  املاحظات  لتدوين  وا�ستخدامها  املحا�سر  يوفرها  التي  للمحا�سرة  العام  الهيكل  اأو  بامللخ�سات  اال�ستعانة  ميكن  5  - 

احلر�ض على ترك جمال كاف لتدوينها.

ميكن ت�سجيل املحا�سرة لاإ�ستعانة بها يف املراجعة طبعًا بعد موافقة املحا�سر وااللتزام با�ستخدامها بغر�ض املراجعة وعدم  6  - 

توزيعها باأي �سكل من االأ�سكال.
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تدوين املاحظات من الكتب واملقاالت:

ال بد اأن يقراأ الطالب ويف ذهنه هدف وا�سح يريد الو�سول اإليه من خال القراءة. 7  - 

 -  8 ي�ستح�سن اأاّل يبداأ الطالب مبا�سرة بتدوين املاحظات قبل اأن تت�سح الفكرة الرئي�سة والفكر الفرعية.

 -  9 يحر�ض الطالب على و�سع العناوين لاأفكار الرئي�سة والفرعية بلون اأو �سكل مغاير. 

يف اأثناء تدوين املاحظات يربط الطالب ما يدونه مباحظات �سابقة تنظم حتت عنوانني فرعية ورئي�سة ومن ال�سهل تغيري مكان  10  - 

املاحظات اإذا كان التدوين على جهاز اإلكرتوين كما يربط الطالب املاحظات التي يدونها مبعارفه ال�سابقة.

كتابة التقارير واملقالت:

تعّد مهّمة كتابة عمل اأكادميي االأ�سعب فيما يتعلق بالطلبة الذين يعانون ع�سر القراءة  ملا تتطلبه هذه املهمة من مهارات فرعية 

كثرية من اأهمها: القدرة على تذكر االأفكار وا�سرتجاعها وتدوينها، والقدرة على تنظيمها و�سياغتها يف فقرات مرتابطة. ول�سعوبة 

املهمة ين�سح الطالب اأن يق�سمها اإىل مهمات �سغرية. فاإذا تعلق االأمر بكتابة مقال مثًا يبداأ الطالب اأواًل بقراءة ال�سوؤال وفهمه 

وحتديد املطلوب، ثم بعد ذلك يبداأ الطالب باإعداد خمطط اأويل للمقال بناء على املطلوب يف ال�سوؤال، ويف املرحلة الثالثة يجمع 

الطالب املعلومات �سواء من الكتب اإذا كان العمل ي�سمح بذلك اأم من خال ا�سرتجاع االأفكار وبعد ذلك تبويبها، وقد ي�ستخدم 

البع�ض اخلرائط الذهنية التي ت�ساعد على ا�سرتجاع االأفكار وتنظيمها، ويف املرحلة الرابعة يعدل املخطط، ويبداأ الطالب بتحرير 

الن�سخة االأوىل من املقال، ويتطلب ذلك قدرته على كتابة �سليمة ومنظمة يف فقرات كما ي�سمل قدرة على االنتقال من فكرة اإىل 

اأخرى، ويف املرحلة االأخرية يعيد الطالب قراءة ما كتب بغر�ض تعديل ما يراه ال يتاءم مع ال�سياق العام لرتتيب االأفكار ثم ينتقل 

بعد ذلك اإىل مراجعة االإماء واملراجع اإن ا�سُتْخِدَمت.

الإعداد لالختبارات واإجراوؤها:

تن�سح دو بري وزمياها )Du Pre, Gilroy & Miles, 2008( باال�سرتاتيجيات التالية لاعداد لاختبارات واإجرائها: 

يبداأ الطالب االإعداد لاختبارات منذ االأ�سبوع االأول للف�سل الدرا�سي وذلك بالتخطيط واالإعداد املتوا�سل. — 

 — ينظم دفاتر املحا�سرات ويراجعها منذ االأ�سبوع االأول. 

 — ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات تنا�سبه مثل التلوين لتذكر االأفكار الرئي�سة.

بع�سها  املادة  اأجللزاء  وربط  �سيء  كل  فهم  على  التعويد  بد من  ال  ي�ستطيعون احلفظ  ال  القراءة  ع�سر  يعانون  من  اأغلب  الأن   — 

ببع�ض.

 — ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات للتذكر مثل املخت�سرات. 

 — يراجع الطالب بالطريقة املنا�سبة لطريقة تعلمه التي ت�ساعده على التذكر اأكرث، مثًا بع�سنا يتذكر اأكرث اإذا قراأ املاّدة ب�سوت مرتفع 

يف اأثناء مراجعتها، وبع�سنا يتذكر اأكرث اإذا كتب املادة، والبع�ض االآخر يتذكر اأح�سن اإذا ف�ّسر ما فهمه الأحد اآخر. 
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 — ميكن اال�ستعانة ببع�ض الروائح واالأذواق 

اأثناء املراجعة ثم مّرة  التي ت�ستخدم يف 

على  للم�ساعدة  االختبار  وقت  يف  اأخرى 

التذكر. 

 — يللخللتللار الللطللالللب امللللكلللان  واللللزملللان 

املنا�سبني له للمراجعة.

 — يف وقت االختبار يح�ض اأغلب الطاب  

القراءة   ع�سر  يعانون  من  فقط  ولي�ض 

ميكن  عللادي  اأمللر  وهللو  نف�سي  ب�سغط 

لاإمتحان  اجليد  باال�ستعداد  تخطيه 

التنظيم  ذلك  يف  مبا  النواحي  كل  من 

وتوفري كل ما يلزم من اأدوات لكل اختبار، كما ميكن اأن يزور الطالب قاعة االختبار، ويتدرب على التنف�ض العميق، ويركز على 

االختبار، وال يعر انتباهًا ملن حوله، فا يجب اأن يتاأثر الطالب بتعليقات بع�ض الطاب قبل بدء االختبار والتي قد تكون من قبيل 

واقعية.  وغري  �سخ�سية  اأغلبها  االإطاق” الأن  على  �سيئًا  اأتذكر  ال  واحدة” “اأنا  مرة  اإال  اأراجع  “مل  �سيء” اأو  كل  “راجعت 
 — يقراأ الطالب ال�سوؤال بتمعن ويفككه ليعرف املطلوب.

 — يبداأ الطالب باالأ�سئلة االأ�سهل ويق�سم وقته وفق قيمة درجات كل �سوؤال.

 — ال ين�سغل الطالب باجلوانب ال�سكلية مثل االإماء ال�سحيح على االأقل يف اأثناء حترير االإجابة. 

 — يتجنب الطالب  التحدث عن االختبار مع زمائه بعد الفراغ منه ويركز على االختبار التايل.

تكييف حميط التعّلم: 

املق�سود بتكييف حميط التعّلم هو رفع احلواجز التي ميكن اأن تكون حجرة عرثة يف وجه املتعّلمني ممن يعانون ع�سر القراءة. 

ومن احلواجز ما هو مادي مثل: طريقة تنظيم قاعات الدر�ض، وكمية املثريات املوجودة فيها، وحجم الكتابة. 

ومنها ما يتعلق بطرائق التدري�ض. وفيما يلي ن�سرد بع�سها: 

 — توفري القاعات والو�سائل التكنولوجية لتو�سيل املعلومة باأكرث من طريقة.

 — توفري ملخ�سات املحا�سرات قبل بدء املحا�سرة.

 — توعية كل الطاب واملدر�سني مب�سكات ع�سر القراءة.

والكتابة  القراءة  مهارات  اأو  و/  االأكادميية،  التعلم  مهارات  )مثل:  واختياراته  كل طالب  مع حاجات  يتما�سى  تدريب  توفري   — 

االأ�سا�سية(.
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 — التن�سيق مع املكتبات الإعطاء الطاب الذين يعانون ع�سر القراءة اإمكان ا�ستعارة الكتب اأكرث من الفرتة املحددة لغريهم من 

الطاب.

 — ا�ستخدام الكمبيوتر يف اأثناء االختبارات.

 — تنويع طريقة االختبارات مثل: االختبارات ال�سفهية، والدرو�ض العملية، واالأعمال املنزلية.

 — توفري خدمة امل�ساعدة النف�سية. 
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الجامعات العربية وطالب صعوبات التعلم:

 - االأخلللرية  ال�سنوات  يف  العربية  اجلامعات  �ساهمت 

الندوات  واإقامة  والدرا�سات  البحوث  اإجللراء  خال  من 

الوعي بظاهرة �سعوبات  – يف ن�سر  واملوؤمترات اخلا�سة 

اإىل  باالإ�سافة  االنتباه،  وت�ستت  الن�ساط  وفللرط  التعلم، 

م�ساهمة بع�ض اجلامعات العربية بتطوير بع�ض براجمها 

بامليدان  العاملني  تاأهيل  فر�ض  اإتاحة  بغية  ومناهجها 

الدرا�سات  برنامج  طرح  طريق  عن  والتعليمي  الرتبوي 

العليا اأو دبلوم يف الرتبية اخلا�سة وغريها.

اأتاحت هذه اجلامعات فر�ض التدريب  يف اأثناء اخلدمة 

النف�ض  وعلم  اخلا�سة،  الرتبية  تخ�س�ض  من  للعاملني 

لهذه  خللدمللًة  العاقة  ذات  التخ�س�سات  مللن  وغللريهللا 

الفئة.

لكن هذه اجلامعات مل ت�ستطع متكني هذه الفئة من االنت�ساب اإىل الكليات والتخ�س�سات املختلفة، ومل تقبلهم بتخطيط م�سبق ووعي 

تام باإحتياجاتهم وطبيعة هذه الفئة وخ�سائ�سها، ومل تتمكن هذه اجلامعات  من مراجعة اللوائح والنظم ال �سيما �سيا�سة القبول، ومل 

تقدم برامج م�ساندة وداعمة لهذه الفئة، ومل تدرب العاملني من الهيئة التدري�سية يف الكليات واجلامعات العريقة املختلفة اأو تاأهلهم.

يدرك اأولياء االأمور والطاب من هذه الفئة الفجوة بني النظرية والتطبيق يف التعامل مع هذه الفئة، وبتقدمي اخلدمات والربامج 

يف  والتنظيمية  والرتبوية  االأكادميية  والرعاية  العناية  من  امل�ستوى  دون  الطاب  هوؤالء  يزال  وال  الواقع،  اأر�ض  على  الازم  والدعم 

اجلامعات والكليات املختلفة يف العامل العربي، مع االإدراك التام باأن هوؤالء الطاب ي�سكلون ن�سبة كبرية من الطاب الفعليني امل�سجلني 

يف الكليات املختلفة يف اأي جامعة، وقد ي�سكلون الن�سبة االأكرب من  املت�سربني والرا�سبني يف اجلامعات العربية.

  تقت�سر هذه امل�ساهمة للرتكيز على دور الوالدين والطاب اأنف�سهم كطاب �سعوبات تعلم يف تعليمهم اجلامعي ال �سيما يف اجلامعات 

العربية اأو يف اجلامعات االأجنبية التي ُتَعدُّ اأكرث مرونة يف دعم هوؤالء الطاب يف الدرا�سة اجلامعية.

  يهدف الكاتب اإىل توجيه حزمة من احلقائق واحللول التي قد ت�ساهم يف قبول طالب �سعوبات التعلم  وجناحه م�ستقبا يف درا�سته 

 التعليم الجامعي لطالب صعوبات التعلم 
وطالب ذوي فرط النشاط وتشتت االنتباه 
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اجلامعية، ويف ح�سن اختيار الكلية والتخ�س�ض املنا�سب لقدراته واإمكاناته، وي�ساهم الكاتب يف ماهية الن�سائح واالإجراءات واملهام 

التي ميكن اأن يقوم بها اأولياء االأمور، وطالب �سعوبات التعلم ل�سمان جناحهم يف التعليم اجلامعي.

طالب صعوبات التعلم ومبدأ التعليم الجامعي:

يوؤمن  الكاتب اإميانًا را�سخًا يف دور اأولياء االأمور وتاأثريهم يف خطة التعليم اجلامعي الأبنائهم الذين يعانون �سعوبات التعلم اأو فرط 

الن�ساط وت�ستت االنتباه، ويربز الكاتب دور الطاب اأنف�سهم وم�سوؤوليتهم يف م�ساعدة اأنف�سهم، واالنت�ساب اإىل اإحدى اجلامعات العربية 

اأو االأجنبية اأوالكليات واملعاهد املنا�سبة لتوجهات هوؤالء الطاب وقدراتهم.

  هناك فر�ض عديدة وكافية لطاب �سعوبات التعلم يف التعليم اجلامعي، ومع توافر فر�ض بعثة درا�سية من وزارة التعليم العايل 

لهوؤالء الطاب لعدم توافر خدمات لهم يف اجلامعات املحلية والعربية متهيدًا لهم يف االإنخراط يف التعليم اجلامعي.

وتهدف الفقرات التالية اإىل تقدمي بع�ض اخلطوات االإجرائية  والعملية  يف كيفية التخطيط ال�سليم لدخول  طالب �سعوبات التعلم يف 

التعليم اجلامعي ول�سمان ا�ستمراره، وبتقدمي اخلطوات الفعالة ل�سمان جناحه يف املرحلة اجلامعية من دون االإخال مب�ستوى هوؤالء 

الطاب التعليمي، وجودته، واملهارات واملعلومات املكت�سبة يف التخ�س�سات املمتازة.

أوال- مرحلة اإلعداد والتمهيد:

املرحلة لطاب  اأهمية هذه  وتزداد  التعليم كافة،  للطاب يف نظام  التعليم اجلامعي  الثانوية دورًا هامًا يف م�ساألة  املرحلة  توؤدي   

�سعوبات التعلم عن غريهم. اإن فكرة الدخول يف التعليم اجلامعي لي�ست وليدة عند مرحلة اختيار اجلامعة اأو الكلية اأو التخ�س�ض 

بعد االنتهاء من املرحلة الثانوية، وامنا هي فكرة تبداأ مبكرًة يف املرحلة الثانوية فيما يتعلق بطاب �سعوبات التعلم. وال تبداأ فقط يف 

التفكري عند االإنتهاء من املرحلة الثانوية.
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      يرتكب الوالدان خطاأ كبريًا اإذا مل يفكروا ويخططوا مبكرًا منذ وجود 

الطالب يف املرحلة الثانوية، وقد يكون من ال�سهل على االآخرين من الطاب 

جتاوز هذا التخطيط ولن يكون من ال�سهل على طالب �سعوبات التعلم اأن يبداأ 

مرحلة التعليم اجلامعي عند نهاية املرحلة الثانوية.

      هناك حاجه ما�سة اإىل معرفة ما اجلوانب التي ميكن اأن ينجح الطالب 

الثانوية،  املرحلة  يف  املختلفة  الدرا�سية  املللواد  مللع   التعامل  وكيفية  فيها، 

وامل�ستوى الذي يتطلب حتقيقه وال�ساعات املنا�سبة لتحقيق م�ستوى معني يوؤهله 

اإىل دخول اجلامعة. يجب البحث عن الربامج الداعمة الإمكانات الطالب يف 

املرحلة الثانوية، واإبراز اأهمية التن�سيق بني: املدر�سة الثانوية، والطالب، وويل 

اإقناع املدر�سة بهذه  اأمره، ومعلميه يف هذه اخلطة بعد متكن ويل االأمر من 

اخلطوة، ويتطلب معرفة مدى توافر اإمكان م�ساعدة الطالب؛ لتجاوز املرحلة 

قبوله.  و�سمان  املرحلة اجلامعية  وت�سهيل دخوله  امل�ستويات  باأف�سل  الثانوية 

ي�ستطيع الوالدان والطالب معرفة الكلية امل�ستهدفة،  اأو التخ�س�ض املنا�سب، 

والتوجيهات العلمية للطالب، ومدى اإدراك اجلميع لنقاط ال�سعف والقوة لدى 

الطالب قبل االنتهاء من املرحلة الثانوية.

ومواهبه  وقدراته  العلمية،  واإمكاناته  الطالب  قدرات  عن:  حقيقية  ومعرفة  وا�سحة  �سورة  تكوين  اإىل  والوالدان  الطالب  يحتاج 

وتوجهات، وخ�سائ�سه ال�سخ�سية، وعاداته الدرا�سية، واملتوقع لنوع الربامج الداعمة ل�سمان جناحه يف املرحلة اجلامعية.

 يجب اأن تكون االإجابات �سبه وا�سحة وحمددة قبل الو�سول اإىل �سنة الدخول اإىل التعليم اجلامعي. ومن ال�سروري الرتكيز على: 

قدرات الطالب واإمكاناته، ومدى توجيه املناخ االأكادميي املنا�سب الإمكاناته وقدراته، ومعرفة اأ�سلوب التعلم ومقوماته لدى الطالب، 

ونقاط ال�سعف والقوة وال�سعوبات فيما يتعلمه.

اإن اإعداد طالب �سعوبات التعلم للنجاح يف اجلامعة يتطلب اإعداده، وجتهيزه يف املرحلة الثانوية، ويف بدايتها ال نهايتها،  وقبل دخوله 

اإىل اجلامعة ب�سنوات موازنة بغريه من الطاب.

ثانيا- التخطيط واإلعداد للتعليم الجامعي:

هناك اجتاهان رئي�سان يف هذه املرحلة:

 االأول �سرورة البحث والتحري عن اجلامعة اأو الكلية املنا�سبة للطالب، وقد ي�سعب تنفيذ االجتاه االول منف�سًا عن االجتاه الثاين 

وهو معرفة جوانب القوة وال�سعف لدى الطالب، ومعرفة مدى ا�ستعداداته وقدراته يف املناف�سة وتخطي متطلبات املرحلة اجلامعية.
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االتجاه األول: مرحلة البحث عن الجامعة والتخصص:

للطالب:  املنا�سب  والتخ�س�ض  اجلامعة  عللن  البحث  مرحلة  تللبللداأ 

ومنا�سبة  واقعية،  اإجابات  عن  والبحث  االأ�سئلة،  وطرح  باال�ستف�سارات، 

مل�ستوى الطالب وقدراته، ومدى ا�ستعداده للعمل والتخطيط وجتاوز هذه 

املرحلة، اأو االإمكانات لدى الوالدين واالأ�سرة، ومدى توافر اإمكان الدعم 

املايل لدرا�سته اجلامعية. 

      لنكون اأكرث حتديدًا ال بد من معرفة املواد الدرا�سية لكل تخ�س�ض 

ومتطلبات هذا التخ�س�ض، ومدى قدرة الطالب على مواجهة متطلبات 

تلك املواد الدرا�سية يف التخ�س�ض الذي �سُيختار، وال بد من معرفة قدرة الطالب على جتاوز معظمها، وكيفية تلبية متطلبات الربنامج 

و�سمان جناحه، من دون املجازفة اأو الدخول يف تخ�س�ض دون معرفة م�سبقة يف ماهية املواد الدرا�سية لهذا التخ�س�ض.

يرتكز دور الوالدين والطالب على البحث عن اجلامعة والتخ�س�ض املنا�سب من خال الك�سف عن الدعم املقدم لطاب �سعوبات 

التعلم اإذا توافر ذلك، عن طريق ال�سوؤال واال�ستف�سار، وال�سوؤال عن اأي كلية اأو جامعة يف اجلوانب االآتية:

كيف تختار اجلامعة الطالب وتقبله؟ ويف اأي تخ�س�ض؟

ما املتطلبات العلمية املطلوبة؟ 

ما ن�سبة القبول والن�سبة املطلوبة للغة االنكليزية اإذا كانت جامعة اأجنبية؟

كيف ميكن تقدمي طلب االن�سمام؟ وما املعلومات والبيانات املطلوب تقدميها للح�سول على القبول؟

ما اخلدمات والدعم املقدم للطالب، وب�سكل حمدد ولي�ض ب�سورة عامة.

هل يتوافر نظام خدمات التخ�س�ض اأو التعليم الفردي؟

هل هناك متطلبات �سيفية اأو مواد متهيدية يدر�سها الطالب باالإ�سافة اإىل املواد التخ�س�سية؟

هل هناك مرحلة اأو �سنة متهيدية يبداأ فيها الدرا�سة غري مطلوبة يف التخ�س�ض؟ وما املدة؟

ما االإثباتات و�سهادات التقييم العلمي املطلوبة؟ هل يحتاجون اإىل اإثباتات جديدة؟ وم�سدقة؟

وهناك العديد من االأدلة التي ت�ساعد الوالدين والطالب واملعلمني على البحث والتحري عن اجلامعة املنا�سبة، ومعرفة اجلامعات 

التي تقدم برامج دعم لطاب �سعوبات التعلم وفرط الن�ساط وت�ستت االنتباه، مثل هذا امل�سدر:

Peterson’s Colleges With Programs for Students With Learning Disabilities or Attention Deficit •	

Disorders.

Publication Date: October 1997 | Series: Peterson’s Colleges With Programs for Students With Learning Disabilities Or 

Attention Deficit Disorders, 5th edition.Charles T. Mangrum )Editor(, Stephen S. Strichart )Editor(.
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د. عي�صى اجلا�صم

م�������ص���ت�������ص���ار امل�����دي�����ر ال����ع����ام

مركز تقومي وتعليم الطفل

االتجاه الثاني: تحديد القدرات األكاديمية الشخصية للطالب:

ز يف املرحلة الثانوية، وك�سف اإمكاناته يف العديد من اجلوانب حتى يف جمال قدرته  تاأتي هذه اخلطوة نحو تعزيز ما ُجهِّ

الطالب ومعرفة حدود فهمه ومكامن  لدى  التعلم  واأ�سلوب  لديه،  واإدارتلله  الوقت  تنظيم  واإمكان  الدرا�سي  التحدي  على 

العجز التعليمي عند الطالب وتاأثري ذلك على الدرا�سة االأكادميية يف اجلامعة اأو التخ�س�ض. ميكن العودة مرة اأخرى 

اإىل التقرير الت�سخي�سي للطالب اأو اإعادة النظر يف ت�سخي�ض الطالب من حيث: العنا�سر االإدراكية الب�سرية وال�سمعية، 

اأو ق�سرية االأجل، وقدرته على الرتكيز وغريها من مظاهر  وقدرته على اال�ستيعاب، وخ�سائ�ض ذاكرته طويلة االأجل 

ع�سر القراءة وع�سر الريا�سيات، ومظاهر ت�ستت االنتباه وفرط الن�ساط التي ميكن اأن حتد من قدرته على التوجه للتعليم 

اجلامعي. ويتطلب حتديد قائمة االإيجابيات وال�سلبيات، وبيان املهارات ومظاهر القدرات والهوايات واجلوانب االبداعية 

للطالب، وخلق خريطة وا�سحة وواقعية وعلمية الإمكاناته االأكادميية وال�سخ�سية وامليول واالجتاهات لدى الطالب حتى 

اأو الكليات التي  اأو لتحديد اجلامعات  يتمكن الوالدان والطالب من حتديد االختيارات املتعددة للتخ�س�سات املختلفة، 

تنا�سب م�ستوى خريطة قدرات الطالب.

فردية”  تعليم  “خطة  و�للسللع  علللللى  الللقللدرة  لللديللهللم  متخ�س�سون  الللثللانللويللة  املللدار�للض  بع�ض  يف  يللتللوافللر 

)IEP)Individual Education Plan، ميكن اال�ستفادة من هوؤالء عند التعرف اإليهم يف الكويت، وهناك حاجة اأحيانا 

اأخرى فهما تف�سيليًا ومرتبطًا مبائمة التخ�س�سات التي  اإعادة النظر يف تقرير التقييم للطالب وفهمه من جهة  اإىل 

حددت مع توجهاته االأكادميية مع بع�ض املتخ�س�سني يف هذا املجال مثل:

اخت�سا�سي �سعوبات تعلم واخت�سا�سيني نف�سيني وموجهني مر�سدين.

ومن اأهم النقاط املطلوب معرفتها هو اأ�سلوب التعلم ومقوماته لدى الطالب، واالإمكانات واملواهب والقدرات االإيجابية 

والتحدي  التنظيم  على  كقدرته  للطالب  ال�سخ�سية  واخل�سائ�ض  يتعلمه،  فيما  والقوة  ال�سعف  نقاط  وحتديد  لديه، 

وغريها.
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الطــريــــق 
إلـــــــــــــى 
الجــامعـة
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اأكرث املراحل ح�سا�سية يف حياة الطاب وال �سيما  اإىل اجلامعة من  الثانوية  تعد مرحلة االنتقال من املرحلة 

الطاب ذوي �سعوبات التعلم، حيث ينتقلون من غرفة ذات اإ�سراف مبا�سر و�سديد يف النظام التعليمي العام اإىل 

مكان اأو�سع بكثري، تختلف فيه القوانني كثريًا.

ونهايتها،  احل�سة  لبداية  املحددة  االأوقللات  الللدوام،  )اإلزامية  منها:  كثرية  قوانني  حتكمه  املدر�سي  النظام 

مواعيد االمتحانات ونوعيتها، ا�ستقبال املعلومات العلمية بطريقة التلقني، ...(، اأما النظام اجلامعي فتختلف فيه 

القوانني كثريًا من حيث: )حرية الدوام، واختيار مواعيده، تكوين العاقات االجتماعية، ببيئة خمتلفة منفتحة 

حتوي الذكور واالإناث، تلّقي املعلومات بطرائق البحث،...(.

تعريف  عملية النتقال )Transition( من احلياة املدر�سية للحياة اجلامعية:

من  املتوقعة  بللاالأدوار  القيام  افرتا�ض  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سفة  تلميذ  اأنلله  تعرف  من  الفرد  حال  يف  تغري  هي 

الرا�سدين يف املجتمع.
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وتت�سمن هذه الأدوار: 

•اللتحاق باجلامعة. 	

•العمل. 	

•تكوين اأ�صرة.  	

•النغما�س يف املجتمع، وتكوين عالقات اجتماعية و�صخ�صية. 	

وي�سري )هالربون Halpern 1994( اإىل اأن االأ�س�ض واملبادئ اخلا�سة باالنتقال يجب اأن ُتر�سى خال �سنوات املدر�سة 

املجتمعي  الدعم  م�سادر  اإىل  باالإ�سافة  املو�سوع،  لهذا  املخ�س�سة  املدر�سية  الربامج  يف  امل�ساركة  وتت�سمن  الثانوية، 

ع التاميذ اإىل اأق�سى ما ميكن اأن  واجلامعي، ويجب اأال تتاأخر بداياتها عن �سن اخلام�سة ع�سرة من عمر الفرد، واأن ُي�سجَّ

تتحمله طاقاتهم من القدرة على حتمل امل�سوؤولية من خال امل�ساركة يف هذا التخطيط.

مير الطالب ببداية حياته اجلامعية بحاجز نف�سي يتمثل: باملخاوف من معرفة االآخرين، وا�ستيعاب البيئة اجلديدة، 

وفهم اأ�سلوب احلياة اجلامعية، في�سعر الطالب بامل�سوؤولية؛ الأن احلياة الدرا�سية اجلديدة تعتمد عليه وعليه فقط، لذلك 

اجلديد  العامل  الكت�ساف  الأبنائهم  املجال  اإف�ساح  مع  الن�سائح  تقدمي  خال  من  املرحلة  لهذه  تهيئته  االأمللور  اأولياء  على 

والتدخل عند اللزوم فقط، فاحلياة اجلامعية متنح للطالب حرية اأو�سع يف املجاالت كافة، يجب تغيري منط تفكري االأهل 

ومعاملتهم له بناء عليها.

تبداأه  اأن  يجب  اجلامعة  اإىل  للدخول  االإعلللداد  اإن 

باالإ�سافة  ت�سم  اأن  يجب  التي  لانتقال  االإعللداد  جلنة 

اإىل الرتبويني يف املدار�ض واجلامعات اأولياء االأمور قبل 

عام كامل من احلدث، فتقدم الن�سح واالإر�ساد مبينة 

لهذه  والتعليمية  والنف�سية،  االجتماعية،  املتطلبات: 

املرحلة.

ي�ستدعي انتقال الطاب اإىل احلياة اجلامعية تعاون 

املر�سد االأكادميي يف املرحلة الثانوية الكبري يف م�ساعدة 

والفر�ض  واإمكاناته،  وقدراته،  ميوله،  بتعرف:  الطالب 

اختافها،  على  اجلامعة  تخ�س�سات  يف  للله  املتاحة 

وكذلك االإعداد لتحمل تلك االختافات يف منط الدرا�سة 

واأ�ساليب التدري�ض، الذي يعتمد على احلوار وامل�ساركة 

والتفاعل املتبادل بداًل من اأ�سلوب التلقني املبا�سر الذي 

ده الطالب يف املرحلة الثانوية. تعوَّ
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ي�سع التعليم اجلامعي على عاتق الطالب م�سوؤولية البحث والقراءة واالطاع لا�ستزادة يف فهم املقررات الدرا�سية 

املدر�سي  مقعده  يف  اإليه  ت�سل  املعلومة  كانت  اأن  بعد 

و�سواًل يحد من قدراته املعرفية واحلوارية.

التعامل  اجلامعي  الطالب  يح�سن  ال  كثرية  واأحيانًا 

مع حجم احلرية اجلديد املتاح له الذي مل يكن متاحًا له 

يف املرحلة الثانوية، فيت�سم �سلوكه: بعدم املباالة، وعدم 

االهتمام، واالن�سغال باالأمور الهام�سية. )دكتورة: هيفاء 

للتعليم  العامة  الهيئة  امل�ستقبل/  اليو�سف، جملة �سناع 

التطبيقي والتدريب- �سبتمرب 2011(.

حتتاج هذه الأ�سئلة اإىل اإجابة الطالب قبل اأن ينتقل اإىل اجلامعة:

•هل تعلم ما امتحان القدرات؟ وما اأهميته فيما يتعلق بقبولك يف اجلامعة؟ 	
•هل اجتزت امتحان القدرات بدرجات عاليًة جدًا؟ 	

•هل �ستعيد هذا االمتحان مرة اأخرى قبل الت�سجيل باجلامعة؟ 	
•هل تعلم اأن نتيجة هذا االمتحان قد تغري م�ستقبلك الدرا�سي؟   	

•ما التخ�س�ض الذي �ستختاره يف اجلامعة؟ 	
•هل لديك قرار �سابق بالتخ�س�ض املرغوب فيه؟ 	

•هل درجاتك التي �ستح�سل عليها يف نهاية املرحلة الثانوية هي ما �سيقرر تخ�س�سك اأم رغبتك؟ 	

ومن جانب اآخر قد يواجه الطالب هذه الت�ساوؤلت يف الفرتة الأوىل من انتقاله اإىل اجلامعة:

•هل هذا هو الفرع املنا�سب يل الذي �ساأحقق فيه النجاح؟ 	
•كيف اأختار املواد، كم عددها، ما التوقيت املنا�سب لكل مادة؟  	

•هل اأختار مواد للفرتة ال�سباحية اأم امل�سائية؟  	
•اأين قاعات الدرا�سة، من اأين اأ�سرتي الكتب؟ 	

•ما نظام االمتحانات، ما مواعيدها؟ 	
•كيف يتم التدري�ض، كيف يقدم الدكتور املحا�سرات؟ 	
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•هل اأحتاج اإىل كتب اإ�سافية، ما �سروط الدخول اإىل املكتبة؟ 	
•هل كان من االأف�سل اأن اأزور اجلامعة خال العام ال�سابق الأتعرف مرافقها عن قرب؟ 	

•هل كان من الواجب اأن يكون يل مر�سد اأكادميي خال العام املا�سي الإر�سادي عن كل ما واجهته هذا  	
العام؟

اإن اختاف البيئة بكل مكوناتها االجتماعية والنف�سية واالأكادميية بني املدر�سة الثانوية واجلامعة اختافًا 

يعوق  يكاد  ثم  ومن  التعلم،  �سعوبات  ذوي  الطاب  �سيما  وال  العاديني  بالطاب  يتعلق  فيما  متوقعًا  يكن  مل 

جناحهم وتقدمهم وحياتهم القادمة، فيحتاج اإىل خطة وا�سحة تت�سمن العنا�سر االآتية:

•اإ�سراك الطاب يف و�سع خطة االنتقال من املرحلة الثانوية اإىل املرحلة اجلامعية وعلى االأغلب �ستكون  	
.)NCSET(  خطة فردية لكل طالب هدفها زيادة الوعي وتطوير مهارات التوا�سل عند الطاب

•منح الطاب فر�سًا حقيقية لتقرير امل�سري الذاتي، من خال م�ساركتهم يف عملية �سنع القرار ملعرفة  	
املزيد عن اأنف�سهم وحقوقهم وم�سوؤولياتهم.

•التاأكد عند و�سع اخلطط واالأهداف والربامج واملبادئ اأن يكون حمورها الطالب �ساحب اخلطة. 	
•التعاون اأمر رئي�سي بني خمتلف اجلهات واالأفراد املوؤثرين يف عملية االنتقال لتخفيف الفجوات يف عملية  	
املر�سد  االأكادميي،  املر�سد  الثانوية،  املرحلة  معلمي  االأمللور،  اأولياء  )الطاب،  هللوؤالء:  ومن  التخطيط 

النف�سي، موظفي اجلامعة، امل�ست�سارين االأكادمييني باجلامعة، مركز خدمة الطالب واملجتمع باجلامعة 

اإن وجد،...(. 
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•اإعداد ملف يحتوي كل الوثائق اخلا�سة بالطالب ذي �سعوبات التعلم على مدى مراحله الدرا�سية ليقدم للجامعة  	
يف الوقت املنا�سب لا�ستفادة من اخلدمات املقدمة لهذه الفئة اإن وجدت.

لقبوله  االختبارات  هللذه  اأهمية  وبيان  درا�سيني  عامني  مللدى  على  الللقللدرات  الختبارات  مبكرًا  الطالب  •اإعللداد  	
باجلامعة.

•اإعداد جداول باجلامعات والكليات التي تقبل طالب �سعوبات التعلم. 	
•اإعداد فريق دعم للطالب خال حياته اجلامعية التالية، حيث يتابع الطالب يف اجلامعة ويتدخل يف الوقت املنا�سب  	
لتقدمي الدعم مثل: م�ساعدته �سخ�سيًا، تغيري مواده اإذا لزم االأمر، متابعة اجلامعة من خال منحه حقوقه بزيادة 

وقت االمتحانات اأو قراءة االأ�سئلة اأوغريه....

قبل انتقالك عزيزي الطالب اإىل احلياة اجلامعية يجب عليك:

التعرف اإىل نف�سك، اأجِر تقييمًا متعمقًا لقدرتك، تاأكد من نقاط القوة واملهارات لديك. 1  - 

البحث عن اخليارات املختلفة للكليات جميعها. 2  - 

العمل مع مدر�ستك الثانوية بالتخطيط معهم مل�ستقبلك. 3  - 

التما�ض اخلدمة من مكاتب اخلدمات الطابية باملدر�سة واجلامعة. 4  - 

اتخاذ قرار باأي تغيري يف حياتك اجلامعية بعد منت�سف الف�سل االأول. 5  - 

اأخذ بع�ض الدورات التدريبية املائمة ببداية حياتك اجلامعية. 6  - 

طلب امل�ساعدة من مدر�سيك اجلامعيني. 7  - 

لتكوين  فر�سة  �ستكون  ولكنها  اجلديدة،  اجلامعية  االجتماعية  بحياتك  لا�ستمتاع  الوقت  بع�ض  ا�ستغراق  8  - 

�سداقات جديدة.

اإلَم يحتاج الطالب خالل عامه الدرا�سي الأول:

النخراط يف احلياة اجلامعية: 1  - 

وذلك عن طريق  تعليمهم  ن�سطًا يف  انغما�سًا  ينغم�سون  اأو  ينخرطون  الذين  اأولئك  هم  الناجحني  الطلبة  اأكرث  اإن 

ويكونون  اجلامعة،  جمتمع  من  جزءًا  في�سبحون  خمتلفة،  ن�ساطات  يف  وم�ساركتهم  ومعلميهم  زمائهم  مع  تفاعلهم 

جماعات م�ساندة ميكن اأن يلجاأوا اإليها للم�ساعدة، ولكن لي�ض جلوءًا مفرطًا.



 ففي الف�سل االأول على الطالب اجلامعي اأن يركز 

اجلديدة،  االأكادميية  التخطيطات  مع  التاأقلم  على 

للدرا�سة اجلماعية  مع زمائه جمموعات  ي�سكل  واأن 

بحيث ُيلتقى التقاءات منتظمة؛ ملناق�سة مواد الف�سل 

بطلبة  الطالب  ي�ستعني  اأن  اأي�سًا  وميكن  الدرا�سي، 

الطلبة  فللهللوؤالء  وخللللربة،  خلفية  لللهللم  ممللن  قللدامللى 

املقررات  حللول  ن�سائح  يقدموا  اأن  ميكن  القدامى 

والن�ساطات التي ميكن اأن ي�سرتك بها.

اإدارة الوقت: 2  - 

ا�ستغال الوقت ا�ستغااًل جيدًا وعدم ت�سييعه يف 

اأمور تافهة، وهناك الكثري من العوامل التي توؤدي اإىل 

�سياع الوقت، فمثا اأن يلتقي الطالب اجلديد لقاءات 

م�ستمرة باأ�سخا�ض لهم قيم واأولويات خمتلفة عن تلك 

التي تخ�سه، وهناك يجد الطالب نف�سه اأمام مواقف 

وجتعله  حمتارًا،  جتعله  قد  قرارات  ويواجه  م�ستجدة 

يفكر مبا يريده من اجلامعة واأي�سًا من اأ�سدقائه.

اأ�ساليب الدرا�سة: 3  - 

اإن الدرا�سة اجلامعية تتطلب قراءة وتفكريًا اأكرث، 

وحفظًا اأقل مما هو يف املدر�سة. فعند البدء يف درا�سة 

ومن  معانيها  ت�ست�سعر  لكي  امللللادة؛  �ض  تفحَّ امللللادة، 

االأفكار  اكتب  ذلللك  بعد  االأ�سئلة،  من  عللددا  غ  �سُ ثم 

ومن  قراأته،  ما  جوهر  عن  نف�سك  وحللدث  الرئي�سة، 

امتحانات  من  ن�سخ  على  احل�سول  وحاول  راجع،  ثم 

ن فكرة عن منط  قدمية من الطلبة القدامى، لكي تكوِّ

االأ�سئلة التي ميكن اأن تاأتي وطبيعتها يف املقررات التي 

تاأخذها.
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املواظبة على احل�سور:  4  - 

اإن االلتزام باملحا�سرات مهم جدًا للطالب، الأن الكثري من املعلمني يناق�سون املادة التي قد تختلف عن تلك 

اإن الكثري من املعلمني يتوقعون من الطالب  اأنها هي التي يرتكز عليها االمتحان.  التي بني يديه ويظن الطالب 

املادة  يف  باملوجود  التقيد  وعدم  االمتحان،  اأ�سئلة  عن  االإجابة  عند  والتو�سع  املحا�سرة،  يف  املناق�سة  اجلامعي 

املقررة، وهذا ي�ستلزم املطالعة اخلارجية ملادة مرتبطة باملادة املقررة. يجب اأن يعتاد الطالب على الذهاب اإىل 

املكتبة ال�ستعارة الكتب ذات العاقة وهذا يعطي املعلم انطباعًا جيدًا عن الطالب.

البحث عن امل�ساعدة: 5  - 

درجاتهم يف  اأن  يكت�سفون  ولكنهم  اإليهم،  املطلوبة  االأعمال  ويوؤدون  بكل حما�سرة  الطلبة  من  الكثري  يلتزم 

االمتحانات متدنية. يف هذه احلال على الطالب اأن يبحث عن م�ساعدة املعلم، وهناك الكثري من املعلمني ممن 

ن�سف  االمتحان  تنتظر حتى  تائه فا  اأنك  �سعرت  فاإذا  للطالب،  وامل�ساعدة  االإر�ساد  لتقدمي  اال�ستعداد  لديهم 

ال�سنوي. عليك اأن تذهب اإىل املعلم فورًا، وتطرح عليه م�سكلتك. 

وبالعمل اجلاد مع هوؤالء الطاب والتعاون التام بني البيت واملدر�سة واجلامعة من املمكن الو�سول اإىل اأق�سى 

طاقات الطاب ذوي �سعوبات التعلم، وتاأمني م�ستقبل جامعي ناجح لهم، وحياة م�ستقرة يف امل�ستقبل.
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عمليات   اإطللللار  يف  خ�سي�سًا  �سممت 

تدعم  �سابقة،  نتائج  حتكمها  وطللرائللق 

وتعزز بدورها مرحلة االنتقال من مرحلة 

تلي  التي  املرحلة  اإىل  املدر�سي  الن�ساط 

املتكامل، ف�سًا عن  التوظيف  اأومهارات  التدريب املهني  اأو  الثانوية  التعليم ما بعد  اأما مرحلة  فرتة املدر�سة م�ستملة بذلك، 

اإدخال تخطيط هذا االنتقال ودجمه يف اإطار عمليات التخطيط الرتبوي والتعليمي التي تبداأ يف �سن الرابعة ع�سرة.

من ال�سروري اأن نعي اأن هوؤالء املراهقني يعانون جمموعة من ال�سعوبات، وقد يفتقرون عادة اإىل اال�سرتاتيجيات املعرفية 

مل�ساعدة  الازمة  الرعاية  الثانوية �سرورة جتهيز  املرحلة  عليه يجب على معلمي  وبناء  درا�سية معقدة،  الأداء مهام  الازمة 

الطاب يف التغلب على اإعاقتهم اأو تعوي�سها؛ وذلك حتى يتمكنوا من تلبية املتطلبات املتزايدة للتعليم الثانوي واجلامعي.

يجب اأن يتدرب طاب التعليم الثانوي على تنظيم الواجبات وتفهمها واإكمالها، ومن ثم يجب عليهم متابعة كل من التعليم 

اللفظي والكتابي الإكمال عملهم وحدهم، ومن الوارد جدًا اأن يواجه طاب املرحلة الثانوية ذوو امل�سكات التعليمية �سعوبة يف 

إعداد طالب ذوي صعوبات التعلم 
للحياة الجامعية

اإن انتقال الطاب ذوي �سعوبات التعلم 

من املرحلة الثانوية اإىل احلياة اجلامعية 

بنجاح، وخروجهم من البيئة املغلقة التي 

ُتقدم فيها خدمات فردية لهم، قد  كانت 

يجعلهم يواجهون الف�سل نتيجة عدم قدرة 

العديد من الطاب ذوي �سعوبات التعلم 

اإيجابية لتلك  على القيام بخطوات تكيف 

تكون  اأن  يجب  املنطلق  هذا  من  املرحلة، 

خدمات االنتقال اأولوية تربوية.

وتلللعلللرف خلللدملللات االنلللتلللقلللال بللاأنللهللا: 

للطالب،  االأن�سطة  من  من�سقة  جمموعة 



تنظيم املعلومات، وربطها اأو ت�سنيفها ت�سنيفًا �سحيحًا من اأجل ا�سرتجاعها بعد ذلك، ومن ثم فاإنهم يعجزون عادة عن حفظ 

اأخرى مثل �سعف تدوين املاحظات،  اإىل م�سكات  املعلومات املعقدة وجتميعها؛ الأن قدراتهم يف هذه املجاالت �سعيفة، وتوؤدي 

وخو�ض االختبارات واملهارات الدرا�سية، والأن الطاب يدركون ال�سعوبات املوجودة لديهم، ميكن اأن تظهر كذلك �سلوكيات �سلبية 

كردة فعل، مثل: العدوانية، واالإحباط، ونق�ض الدوافع، واالنطوائية، وعدم الرتكيز.

اإذا يجب اأن جنهز برامج انتقالية ذات تاأثري عاٍل ت�صمل النقاط الآتية:

1 - برامج درا�سية الإعداد الطاب لاآداء اأداًء م�ستقًا للدرا�سة اجلامعية )ما بعد الثانوية(.

2 - التعليم املهني.

3 - تدريبات الدفاع الذاتي.

4 - ت�سجيع التعاون امل�سرتك بني املتخ�س�سني والوالدين. 

يجب اأن ت�صارك الفئات التالية يف الربنامج:

1 - معلمو الرتبية اخلا�سة: للعمل مديرين حلالة اأو ق�سية االنتقال.

2 - املر�سدون: تقدمي ا�ست�سارات ب�ساأن توفري وظيفة م�ستقبلية ب�سكل ا�ست�سارات فردية اأو جماعية.

3 - املعلمون املهنيون: اإتاحة تدريبات مهنية للطاب داخل املدر�سة وخارجها.

4 - الوالدان: م�ساعدة اأبنائهم على تطوير اأهدافهم الوظيفية.

5 - الطاب: اكت�ساب اال�سرتاتيجيات واملهارات املطلوبة ملرحلة ما بعد الدرا�سة الثانوية )�سواء تعليم اأم عمل(.

وو�سع   بالكليات  القبول  اإجراءات  ب�ساأن  للطاب  ن�سائح  تقدمي  اجلامعة:  اأو  بالكلية  الطاب  �سوؤون  اخت�سا�سيو   -  6

       خطط دعم الطاب.
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1 - التحدث اإىل املعلمني قبل بدء الدرا�سة.

معينة  �سعوبة  لللديلله  اأن  يللرى  اللللذي  الللطللالللب  اتلل�للسللال   -  2

بالهيئة  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  الطاب  خدمة  مبكتب 

التعليمية.

3 - املحافظة على اأولويات عمل تتنا�سب مع قدرات الطالب، 

وما ي�ستطيع تعلمه.

4 - االحتفاظ مبفكرة واحدة فقط ت�سمل االرتباطات واملواعيد 

كافة: )الواجبات، واالختبارات، وامل�سروعات(.

واالإن�سات  املحا�سرات  خال  ت�سجيل  جهاز  ا�ستخدام   -  5

تنظيم  الإعللللادة  بللعللدهللا  ممللكللن  وقلللت  اأقللللرب  يف  لل�سريط 

االأفكار.

6 - طلب امل�ساعدة حول اأي �سوؤال حتى ُيجاب عنه قبل االختبار 

التايل.

7 - اجللو�ض يف االأ�سطر االأوىل من قاعة املحا�سرة.

وتنظيم  ال�سف،  واجبات  الإكمال  الازمة  املللدة  تقدير   -  8

فرتات راحة يف اأثناء الدرا�سة؛ الأن االإرهاق قد ي�سيع وقت 

ثمني الطالب باأم�ض احلاجة له.

اأهدافه  اأن  والللتللاأكللد  التعليمي  املنهج  عنا�سر  تللعللرف   -  9

وا�سحة.

10 - ا�ستخدام خدمات الدعم يف الهيئة التعليمية التي تدر�ض 

بها )مثل: الت�سجيل مقدمًا، وامل�ساعدة اخلا�سة على الدرا�سة 

الت�سخي�سية،  واال�ست�سارة  االأقلللران،  دعللم  جماعات  من 

ومهارات الدرا�سة، واملهارات التعليمية الدرا�سية(.

يجب اأن يتلقى الطاب تدريباتهم االأولية يف املنهج الدرا�سي اجلامعي الذي مييز مرحلة التعليم الوظيفي والدرا�سي؛ الإعداد 

الطاب النتقال �سل�ض ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي، مما �سيدعم النجاح يف مرحلة التعليم العايل )اجلامعة(.

يلتحقون  الذين  املتفوقون  فالطاب  اجلامعة،  طاب  من  كثري  لدى  التعلم  لعملية  الازمة  املهارات  الطاب  لدى  تتوافر  ال 

اأما نقي�سهم من الطاب  لزيادة خمزونهم اال�سرتاتيجي زيادة �سهلة،  التعلم املائمة  با�سرتاتيجيات  باجلامعة وهم م�ستعدون 

املهم  التعليم. فمن  بعملية  والتحكم  التدوين،  املطلوبة مثل:  االأ�سا�سية  املهارات  يتعلموا  الأنهم مل  اال�سرتاتيجيات؛  تلك  فيجهلون 

ل�سوء احلظ ل يك�سف كثري من طالب اجلامعة ذوي �سعوبات التعلم عن هذه العوائق حتى يكونوا يف اأزمة درا�سية، 

ولت�سهيل مهمتهم يجب عمل الآتي:

موضوع 

العـدد
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تدري�ض ا�سرتاتيجيات التعلم للطاب يف مراحل التعليم: االبتدائية، واالإعدادية، والثانوية )ما قبل اجلامعية(، ليتمكنوا من اإحراز 

جناحات يف عملية التعلم عند دخولهم اجلامعة. 

نظرًا لكون ذكاء الكثري من الطاب ذوي �سعوبات التعلم متو�سطًا اأو فوق املتو�سط فاإن اأوجه القوة درا�سيًا ملحوظة يف املجاالت 

التي يختارونها.

ُوِجَد اأن العديد من الطاب ذوي �سعوبات التعلم يعرفون املعايري الدرا�سية مثل: )املراحل، والتو�سيات، واختبارات التقدم( 

وغري الدرا�سية مثل: )الذكاء، والدافع، واالعتماد على النف�ض( امل�ستخدمة يف التحاق االأفراد ذوي �سعوبات التعلم يف اجلامعات، 

التي ت�سبه املعايري امل�ستخدمة للمتقدمني الذين لي�ض لديهم �سعوبات تعلم.

ودفاتر  املعلمني،  مثل:  التعلم،  �سعوبات  ذوي  اجلامعة  طاب  ت�ساعد  التي  اخلدمات  من  جمموعة  هناك  اأن  اإىل  باالإ�سافة 

والعاج  االأقللران،  ودعللم  ال�سوتية،  والت�سجيات  بديلة،  اأمنللاط  خال  من  واالختبار  �سوتيًا،  امل�سجلة  والكتب  املاحظات، 

والت�سجيل  الت�سخي�سية،  واالأنظمة  املناهج  للربامج وحتليل  الازم  الزمن  والتعديل يف  التنظيمية،  املهارات  الدرا�سي، وعاج 

املبكر، واال�ست�سارة الدرا�سية، واملر�سية، وال�سخ�سية.

اجلدير بالذكر اأن مكتبة �سعوبات التعلم يف مركز تقومي وتعليم الطفل ت�سم جمموعة قيمة من الكتب املتخ�س�سة يف املجال 

باللغتني العربية واالإنكليزية، هذا باال�سافة اإىل: الو�سائل التعليمية، واملواد ال�سمعية والب�سرية، والدوريات واملجات املتخ�س�سة 

تاأ�سي�سها مبركز تقومي وتعليم الطفل اإىل حتقيق جمموعة من  يف جمال �سعوبات التعلم، كما �سعت مكتبة �سعوبات التعلم منذ 

على  جاهدة  املكتبة  فتعمل  والباحثني،  امل�ستفيدين  خدمة  هي  الغايات  هذه  من  االأ�سمى  الغاية  وكانت  والغايات،  االأهللداف 

وال  خارجه،  من  اأم  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  داخل  من  �سواء  الباحثني  لكل  اأبوابها  تفتح  فهي  والللرواد،  الباحثني  م�ساعدة 

تقت�سر خدماتها فقط على اأع�ساء املركز وطابه - كما يظن البع�ض، اإمنا متتد خدماتها لت�سمل كل الباحثني �سواء من داخل 

املركز اأم من خارجه.

امل�ص���ادر:

( تدري�س الطلبة ذوي م�صكالت التعلم/ اآن ر. مري�صر، ترجمة  • مري�صر، �صي�صيل د. )2008	

ابراهيم الزريقات، ر�صا اجلمال. ط1، الأردن، دار الفكر.

( �صعوبات التعلم والتنظيم الذاتي / اأمل عبد املح�صن  • �صامل، حممود عو�س اهلل )2009	

زكي .ط1، القاهرة، مكتبة اإيرتاك.

العالجي/  التعليم  طبيعتها-  مفهومها-  التعلم:  �صعوبات   ) • 	2007( دانيال  هاللهان، 

جون لويد، جيم�س كوفمان، مارجريت وي�س، ترجمة عادل عبد اهلل حممد. ط1، الأردن، 

دار الفكر.

ل���������ول���������وة ال�����رتك�����ي�����ت

م�������������ص������اع������د رئ�������ي���������������س وح����������دة 

العامة وال����ع����الق����ات  الإع���������الم 

الطفل وت��ع��ل��ي��م  ت���ق���ومي  م���رك���ز 
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اإن للمعلم دور اأ�سا�سي يف جناح اأو ف�سل الطاب ذوي �سعوبات 

اخلطوات  يراعي  اأن  عليه  فوجب  الدرا�سية،  حياتهم  يف  التعلم 

االآتية لتنفيذها يف الف�سل الذي ي�سمل ذوي �سعوبات التعلم:

عملية تفريد التعلم: يجب اأن تو�سع خطة تربوية لكل طالب،  1   

نراعي فيها جوانب ق�سوره وجوانب تكامله، وم�ستوى اأدائه 

املنطوقة  واملفردات  القرائية،  القدرة  وخا�سة  اللغوي، 

االنفعايل،  ن�سجه  وم�ستوى  ذكائه،  وم�ستوى  واملكتوبة، 

وتاريخه الرتبوي، فالربنامج البد اأن يكون برناجمًا خا�سًا 

بالطالب.

اأن تكون العملية التعليمية م�ساوية للحد االأدنى ملا ي�ستطيع   2   

اأو  رمزيًا،  اأو  عقليًا  امل�ستوى  هذا  كان  �سواء  اأداوؤه  الطالب 

تخيليًا، اأو ح�سيًا.

احلر�ض على تعليم الطالب وفقًا لنمط م�سكلته حيث تت�سمن  3   

ال�سعوبة جوانب التكامل يف اأداء الوظائف  املختلفة، ولذا 

يجب اأن يكون التدري�ض يف  �سوء منط ال�سعوبة.

مراعاة جميع اأوجه ا�ستعدادات الطالب، واأن يكون التدري�ض  4   

وفقًا مل�ستويات اال�ستعدادات املختلفة لديه. 

فقد  يجب على املدر�ض الربط بني املدخات واملخرجات –    5

تكون �سعوبة الطالب يف املدخات اأو املخرجات اأو كليهما، 

اأي �سعوبات يف املخرجات، يرتتب عليها  اأن  ويف احلقيقة 

�سعوبات يف املدخات.

القدرة على حتمل االإحباط، ففي هذه املرحلة االإحباط �سمة  6   

رئي�سية، وعلينا اأن نتوقع اأن زيادة العبء النف�سي اأمر وارد 

يف حاالت �سعوبات التعلم، واأن بع�ض اأمناط التنبيهات قد 

تكون م�ستتة االنتباه، واأن م�ستويات حتمل االإحباط ع�سبيًا 

ونف�سيًا عادة  تكون غري عادية، وينبغي اأن يكون يف االعتبار 

عند و�سع اأي خطوة تربوية.

دور المعلم في مساعدة التالميذ ذوي صعوبات 
التعلم في الفصل
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مراعاة املداخل املتعددة يف تقدمي مثريات ح�سية وب�سرية  7   

و�سمعية ومل�سية، وح�ض ع�سبية، ولكن يجب تناولها يف �سوء 

على  النف�سي  العبء  وم�ستوى  االإحباط،  حتمل  م�ستويات 

عقل الطالب .

النق�ض  معاجلة  على  الرتبوية  اخلطة  تقت�سر  ال  اأن  8   

والق�سور، فالتدري�ض يف حدود جوانب الق�سور فقط  يعترب 

املختلفة  النتائج   �سوء  يف  مقبول  وغري  حمدودًا  مدخًا 

للدرا�سات .

يجب عدم اقت�سار اخلطة الرتبوية على جوانب التكامل،  9   

فهو اأ�سلوب غري كاف، اإن ا�ستخدمناه مبفرده، الأن اأ�سا�ض 

ال�سعوبات هو ق�سور يف اجلوانب احل�سية الع�سبية، ومن 

ثم يجب تنمية التكامل بينهما .

ال ينبغي اأن نفرت�ض اأن احلاجة االأ�سا�سية يف كل برامج  10   

العاج هي حت�سني اجلوانب االإدراكية، وكاأن �سعوبة التعلم 

هي بالدرجة االأوىل م�سكلة اإدراكية.

املدر�ض  من  يتطلب  وهذا  املهمة،  املتغريات  �سبط  11   

خال  من  االنتباه،  مثل:  رئي�سية  متغريات  يف  التحكم 

ال�سيطرة على امل�ستتات، والتحكم يف درجة القرب والبعد 

املادة  واختفاء  ظهور  ن�سبة  على  وال�سيطرة  التاميذ،  مع 

اأو  املكتوبة  للكلمات  بالن�سبة  احلجم  و�سبط  التعليمية، 

االأ�سياء املادية .

اأنه  مبعنى  اللفظي،  وغري  اللفظي  بالتعليم  االهتمام  12   

ينبغي الرتكيز على املكونات اللفظية يف م�سكلة التعلم مع 

ميكن  وبحيث  اجلانبني،  ربط  يتم  بحيث  اجلهد  تخطيط 

املزاوجة بينهما .

ينبغي مراعاة اجلوانب النف�سية والع�سبية: فاملدر�ض  13   

الناحية  من  �سواء  العاجية  باالحتياجات  يهتم  اأن  يجب 

دمج  يتم  بحيث  اجل�سمية،  اجلوانب  واأي�سا  ال�سلوكية، 

االثنني يف خطه عاجية تربوية واحدة .

امل�صدر

اأ.د. حممود عو�س  والعالج،  الت�صخي�س  التعلم  - �صعوبات 

اأح���م���د ح�صن  د.  ال�����ص��ح��ات،  ����ص���امل، د.جم�����دي حم��م��د  اهلل 

عا�صور.   

اإعداد: تامر عبد العزيز

�صابط عالقات عامة- وحدة الإعالم والعالقات العامة

مركز تقومي وتعليم الطفل



ما هي ميولك: علمي/ اأدبي؟

•علمي 	
ما املادة الدرا�سية املف�سلة وملاذا؟

•الريا�سيات- وتعترب مادتي املف�سلة الأن معلم الريا�سيات  	
كان يدر�سها يل بطريقة حببتني يف املادة.

اأين ترين نف�سك بعد 10 ع�سر �سنوات ؟

•اأود اأن اأعمل يف �سركة، وبعدها اأعمل م�سروع خا�ض بي  	
يف جمال التجارة.

كيف ترين املرحلة الثانوية؟

•هي مرحلة لي�ست �سعبة اأكرث من اإن املدر�سني ال يدركون  	
ما هي �سعوبة التعلم. يف مواد �سعبة لكن املعلم ي�سعبها 

اأكرث.

مع من ممكن تق�سي يوم وملاذا؟

•اللي مو موجود خايل اهلل يرحمه، الأنه كان قريب مني. 	
 ” • واملوجود اأحب اأن اأق�سي يوم مع اأختي الكبرية  “�سارة	

الأنها اأقرب لعمري.

ما هي اأكرب العقبات يف املرحلة الثانوية؟ وكيفية تخطيها 

والتعامل معها؟

•كرثة املواد، واأتخطاها اأن اأدر�ض يوم بيوم، كل مادة يف  	
وقتها.

ما هي اأهم املهارات التي �ساعدتك يف املرحلة الثانوية؟

•الربنامج امل�سائي يف  مركز تقومي وتعليم الطفل، وتفوقي  	
يف الريا�سيات واللغة االجنليزية.

ب
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ط
ع 

م
ة 
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قا

م

اال�صــم : دانة ال�صطي

العمـــر: 17 �صنة

املرحلة الدرا�سية:  ال�سف احلادي ع�سر 
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هل تعمل على ا�ستعدادات معينة للمرحلة اجلامعية؟

اأدر�ض  تخ�س�ض التجارة يف اجلامعة،  اأن  اأرغب يف  •اأنا  	
اأغري  ممكن  اجلامعة  تخ�س�سات  جملة   اأراجللع  لكني 

راأيي يف اختيار التخ�س�ض.

هل البيئة املحيطة بك ت�ساعدك على التفوق؟

•نعم:  حتفيز االأ�سرة واملركز يل �ساعدين كثريًا. 	
ن�سيحة لطاب املتو�سط املتجهون للثانوية؟

•البد من الدرا�سة واملراجعة يوم بيوم. 	
اكرث �سيء يقلقك يف اجلامعة؟ كيف ترى احلل؟

•اأخاف اإن ن�سبتي ما اتدخلني املجال الذي اأريده، واأخاف  	
من طريقة التعامل مع الدكاترة يف اجلامعة.

•واحلل اأن ا�ساأل الطاب ال�سابقني يف اجلامعة على طرق  	
التعامل والدرا�سة.

 – اإيجابية ي�سفها االآخرون لك )اأ�سدقاء  ثاث �سفات 

معلمني – اأهل(.....؟

•االأهل : ي�سفوين باالجتهاد. 	
•املعلمني: ي�سفوين بالدقة وااللتزام. 	

•االأ�سدقاء: باملرح. 	
اإىل  يقودك  املتفوق  الطالب  مازمة  اأن  �سحيح  هل     

النجاح والتفوق حتى يف اجلامعة ؟

تفوق،  مني  اأقللل  اأحللد  اأ�سادق  الأين ممكن  �سرط،  مو  •ال  	
واأكون متفوقة اي�سًا.

 من هي اليد البي�ساء التي �ساعدتك يف التفوق يف املرحلة 

الثانوية ؟

•والدتي ووالدي. 	
ما هي عوامل التهيئة التي اتبعتها لدخولك اجلامعة ؟

•اخلللذ كتيبات مللن اجلللامللعللة واأعللللرف مللا املللطلللللوب يف  	
التخ�س�ض واملواد.

دخولك  عللنللد  عليه  وحتللافللظ  تللفللوقللك  تللرعللى  كلليللف   

اجلامعة؟

•عدم اال�ستهتار باجلامعة والدرا�سة اجلدية. 	
 ماهي هواياتك ؟ وهل اأثر التفوق على ممار�ستك لها  

وهل تتوقعني اأنها �ستفيد يف الدرا�سة اجلامعية؟

•القراءة واجللو�ض مع االطفال. 	
•هوايتي زادت من تفوقي الأين �سرت اأقراأ كثري. 	

 من هم االأ�سخا�ض املوؤثرين يف حياتك؟

•والدتي هي املوؤثرة يف حياتي. 	
ماهي ن�ساطاتك املف�سلة؟

•   مبا اأين اأحب �سحبة االأطفال واالعتناء بهم، اأود اأن  	
اأ�سع م�سروع ح�سانة يف قائمة م�ساريعي امل�ستقبلية.

 جملة اأو مثل ت�ستخدمها يف حياتك؟

اأجل  من  للما�سي  اأنظر  ال  يعني  ورا(  ت�سوفني  •)ال  	
اإكمال حياتي. 

هل تودين اإ�سافة �سيء معني مل نتطرق له؟

املركز، الن  الأنى دخلت  املحظوظني  النا�ض  •انني من  	
اأهلي  تعبوا ودوروا  ليما وجدنا املركز، واملركز فهم 

حالتي ودرجاتي حت�سنت ب�سكل  كبري.

اإعداد وت�صوير: تامر عبد العزيز
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اال�صم :   عمر املكيمي

العمر:  18 عامًا

املرحلة الدرا�سية: ال�سف الثاين ع�سر

اخر �سنة يف املرحلة الثانوية

ما هي ميولك: علمي/ ادبي؟ 

•علمي 	
ما املادة الدرا�سية املف�سلة وملاذا؟

والأن  وفكر  وت�سل�سل،  منطق  بها  الأن  الريا�سيات   •مللادة  	
الريا�سيات حوالينا يف كل مكان باحلياة.

اأين ترى نف�سك بعد 10 ع�سر �سنوات ؟

•ان �ساء اهلل دكتور جامعي يف االخت�سا�ض اللي راح اأختاره  	
اأو دكتور باحث.

كيف ترى املرحلة الثانوية؟

•مرحلة حلوة  ب�ض بها  توتر، و فيها حتديد امل�ستقبل، ولكن  	
يتفوق  مل  اإن  امل�ستقبل  لتحديد  النهائية  املرحلة  لي�ست 

املمكن  من  اأخللرى  اجتللاهللات  هناك  ولكن  فيها،  الطالب 

احل�سول على دبلوم ومن ثم  البكالريو�ض واملاج�ستري .

مع من ممكن تق�سي يوم وملاذا؟

اأق�سي يوم مع االأهل. وخ�سو�سًا جدتي  اأن  اأود  •يف احلياة  	
الأنها كبرية بالعمر.

بن  عمر  مع  يوم  اأق�سي  اأن  اأحللب  موجود  مو  �سخ�ض   •اما  	
اخلطاب ر�سي اهلل عنه، الأنه �سخ�سية عظيمة يف اأخاقه 

ومت�سكه باحلق وعدله مع النا�ض.

تخطيها  وكيفية  الثانوية؟  املرحلة  العقبات يف  اأكرب  هي  ما 

والتعامل معها؟

ب�سفة  تتغري  التي  الرتبية  وزارة  اأنظمة  هي  العقبات  •اأهم  	
وتكون  م�سغوط،  و  جللدًا  طويل  املنهج  واأي�سًا  م�ستمرة، 

�سعبة على جميع الطاب فما بالك بذوي �سعوبات التعلم، 

اىل  باالإ�سافة  املنهج.  �سرح  ي�ستطيع  ال  بال�سف  واملدر�ض 

واأتخطى  املنا�سب،  املجال  الختيار  املرحلة  هذه  يف  التوتر 

تلك العقبات بدعم املركز يل وبالدرا�سة الواعية واملثابرة 

كي اأدخل الكلية التي اأحبها.

ما هي اأهم املهارات التي �ساعدتك يف املرحلة الثانوية؟

وعمل  ال�سف،  املدر�ض يف  املهارات هي: احرتام  اأهم  •من  	
ال�سعور  وعلللدم  الللدرا�للسللة،   وقللت  لتنظيم  يللوملليللة   خطة 

باالإحباط.

هل تعمل على ا�ستعدادات معينة للمرحلة اجلامعية؟

اأقابل  اأن  واأحلللاول  اأريلللده،  الللذي  التخ�س�ض  اأدور  •احللاول  	
كي  مثًا  مهند�سني  التخ�س�ض،  نف�ض  دخلوا  اأ�سخا�ض 

اأ�ستفيد من جتربتهم واأفهم جمال عملهم، وكيفية الدرا�سة 

يف اجلامعة. 

مقابلة مع طالب
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هل البيئة املحيطة بك ت�ساعدك على التفوق؟

يكونون  الأنهم  التفوق،   على  �ساعدتني  االأ�سرية  •البيئة  	
من  مزيد  على  حافزًا  فيعطوين  بدرجاتي  �سعداء  دائمًا 

كطالب  ودعللم  حافز  يعطيني  املللركللز  واأيلل�للسللًا  التفوق، 

ال  املدر�سة  يف  ال�سباحية  الدرا�سة  لكن  تعلم.  �سعوبات 

ت�ساعدين على التفوق.

ن�سيحة لطاب املتو�سط املتجهون للثانوية؟

•البد ان يعرف طالب املتو�سط ان هناك فرق بني مرحلة  	
والتغيري  الرتكيز  من  والبللد  الثانوي  ومرحلة  املتو�سط، 

والدرا�سة اجلادة، والدرا�سة اليومية الأن املرحلة الثانوية 

مهمة جدًا، واحلر�ض على احرتام املعلمني. 

اأكرث �سيء يقلقك يف اجلامعة؟ كيف ترى احلل؟

•اول �سيء اأين ما اأقدر اأدخل التخ�س�ض الذي اأريده، واأكرث  	
�سيء يقلقني اإين ما اأقدر اأح�سل املادة العلمية من الدكتور 

اأن  اأختارها، واحلل  املحا�سر املوجود يف اجلامعة اللي راح 

اآخذ الدرا�سة  بجدية، واأن يكون هناك  توعية ودعم لطالب 

�سعوبات التعلم يف اجلامعة التي اأختارها، واأن يكون الوقت 

اأطول يف ال�سرح.

 – )اأ�سدقاء  لك  االآخلللرون  ي�سفها  ايجابية   �سفات  ثللاث 

معلمني – اأهل.....؟

•احرتام االخرين. 	
•املرح، وروح الدعابة. 	

•املثابرة. 	
   هل �سحيح ان مازمة الطالب املتفوق يقودك اإىل النجاح 

والتفوق حتى يف اجلامعة ؟

•ال�ساحب �ساحب، واأهم  �سيء م�سادقة النا�ض التي تقودين  	
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  الب�سرية  �سيد  اأو�سى  كما  للنجاح، 

و�سلم يف تخري االأ�سدقاء.

املرحلة  التفوق يف  �ساعدتك يف  التي  البي�ساء  اليد   من هي 

الثانوية ؟

•    املركز والعائلة. 	
ما هي عوامل التهيئة التي اتبعتها لدخولك اجلامعة ؟

•البحث عن التخ�س�ض الذي اأريده، ومقابلة نا�ض دخلوا نف�ض  	
اليه،  واطمح  اأريده  الذي  املجال  اأدخل  والتفوق كي  املجال، 

واأنا اأتدرب حاليًا على مهارات الدرا�سة اجلامعية مثل اأخذ 

املاحظات وكتابة التعبري االإن�سائي.

 كيف ترعى تفوقك وحتافظ عليه عند دخولك اجلامعة ؟

اأولوياتي،  من  الدرا�سة  اأجعل  بللاأن  تفوقي  على  •اأحافظ  	
كل   بعد  واملللراجللعللة  اليومية   الللدرا�للسللة  اىل  بللاالإ�للسللافللة 

حما�سرة، ولو هناك اأ�سياء ال اأفهمها اأ�ساأل فيها الدكتور 

املحا�سر، واأدر�ض يف هذه املرحلة بجدية.

ماهي هواياتك ؟ وهل اأثر التفوق على ممار�ستك لها  وهل 

تتوقع انها �ستفيد يف الدرا�سة اجلامعية؟

•ال�سباحة والرك�ض.  	
الدرا�سة،  ب�سبب  الثانوية  املرحلة  يف  الريا�سة  من  •قللت  	
�سح  واإذا  اأمار�سها،  اأن  اأ�ستطيع  الوقت  بتنظيم  ولكن 

البدن �سح العقل.

 من هم اال�سخا�ض املوؤثرين يف حياتك؟

ب�سكل  كان  لو  حتى  االآخرين  حياة  يف  ياأثرون  النا�ض  •كل  	
غري مبا�سر.

ماهي ن�ساطاتك املف�سلة؟ 

•     �سلة الرحم. 	
تريد اأن ت�سيف �سيء ما تكلمنا فيه؟

•اأحب اأن اأ�سكر القائمني على املركز ملجهوداتهم واأمتنى اأن   	
تعم التوعية عن �سعوبات التعلم يف الكويت باأكملها، واأن 

يح�سل طالب �سعوبات على حقوقه كلها، مثلما يح�سل 

يف الدول املتقدمة االأخرى.

اإعداد: تامر عبد العزيز

مجلة مركز تقويم وتعليم الطفل

www.ccetkuwait.org

العدد العا�صر: يونيو 2012

50



ذوي  للطاب  مقدم  القراءة  �سهل  عملي  دليل  الكتاب  هذا 

الع�سر القرائي )الد�سلك�سيا(، وذوي ا�سطراب احلركة النمائي 

باأ�سلوب  املوؤلفة  �ساغته  وقد    Dyspraxia )الد�سرباك�سيا(  

�سل�ض و�سياغة �سديقة لذوي الع�سر القرائي، وال يتناول الكتاب 

متطلبات  اإىل  يتطرق  بل  االأكادميية  الدرا�سة  مهارات  فقط 

من  ينتهون  عندما  القرائي  الع�سر  ذوو  يواجهها  التي  احلياة 

الدرا�سة، ويخرجون اإىل احلياة العملية.

موؤلفة الكتاب �سيلفيا مودي كاتبة غري متفرغة واخت�سا�سية 

نف�سية يف جمال الع�سر القرائي )الد�سلك�سيا( لدى الكبار وترى 

عن  اأهمية  يقل  ال  عامة  ب�سفة  احلياة  مع  التكيف  حتقيق  اأن 

م�ساعدة  اإىل  الكتاب  يتطرق  حيث  الدرا�سة،  مهارات  تطوير 

يقوي  وكيف  اجلامعة،  به يف حرم  يحيط   ما  لتعرف  الطالب؛ 

االنفعايل  تللوازنلله  على  ي�سيطر  وكلليللف  باملعلمني،  عللاقللاتلله 

له  الازمة  احلياة  مهارات  يكت�سب  كيف  واإجماال  والعاطفي، 

فيما بعد خلو�ض معرتك احلياة العملية.        

يلللتلللنلللاول اللللكلللتلللاب يف فلل�للسللوللله املللخللتلللللفللة اخللللطلللوات 

الللتللفلل�للسلليللللليللة اللللتلللي ميلللكلللن تللطللبلليللقللهللا ومملللار�لللسلللتلللهلللا منذ 

الللطللالللب ذي  واإر�لللسلللاد  للللللدرا�للسللة يف اجلللامللعللة،  االأول  اللليللوم 

: االآتللللي  عللمللل  كيفية  اإىل  الللد�للسللرباكلل�للسلليللا  اأو  الد�سلك�سيا 

	•القراءة ال�سريعة وال�سحيحة مع الفهم واال�ستيعاب.

اأثناء  ويف  الللكللتللب  مللن  وامللللذكلللرات  امللللللحللوظللات  	•كللتللابللة 
املحا�سرات وحلقات النقا�ض.

	•تطوير مهارات حت�سني عمل الذاكرة واكت�سابها من اأجل 
احلياة  حتديات  مواجهة  اأجل  ومن  االأكادميية  الدرا�سة 

العملية.

العسر القرائي :
الصمود والنجاح في الكلية
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املعلمني واالخت�سا�سيني الذين يرغبون يف معرفة املزيد عن الع�سر القرائي واإ�سداء الن�سح واالإر�ساد للطاب الذين يعانون الع�سر 

القرائي.

ومدى  باجلامعة،  االلللتللحللاق  عند  الد�سرباك�سيا  مللن  يللعللاين  اللللذي  اأو  الد�سلك�سيا  ذي  الطالب  حللال  املللوؤلللفللة  ت�ستعر�ض 

قراءتها  مطلوب  واملللحللا�للسللرات  واملللقللاالت  واملللراجللع  الكتب  مللن  اأكللدا�للض  فهناك  حتللديللات:  مللن  الللطللاب  هلللوؤالء  يواجهه  مللا 

بللل حتللتللاج اإىل اإجللللادة الللقللراءة واإىل الللذاكللرة ذات امللللدى االأو�للسللع، وهللي مللهللارات غللري مللتللوفللرة لللدى هلللوؤالء الللطللاب، كما 

معقودًا  "ل�سانه  يكون  واأال  اخلجل  من  الطالب  يتخل�ض  اأن  و�للسللرورة  املناق�سات  يف  االإيجابية  امل�ساركة  حتديات  �ستواجههم 

املحا�سرات. اأثناء  يف  عنها  االإجابة  اأو  االأ�سئلة  طرح  من  يتمكن  وال  النقا�سية  احللقات  يف  بفاعلية  ي�سارك  فا  ومنطويًا   "

درا�سة حالة

يف الف�سل االأول من الكتاب ت�سف املوؤلفة الد�سلك�سيا والد�سرباك�سيا وكيفية تاأثريهما على حياة الفرد وحت�سيله االأكادميي، 

وتركت املجال للطالبة "كلري" لكي تعر�ض بنف�سها حالها، وكانت تعاين الع�سر القرائي حيث كانت مُتنح وقتًا اإ�سافيًا يف االمتحانات 

قبل التحاقها بالكلية، وكيف كانت تعتمد على ا�سرتاتيجيات خا�سة بها وت�ستند اإىل حد�سها اخلا�ض لكي تتغلب على الد�سلك�سيا، 

وعندما قبلتها جامعة لندن لدرا�سة علم النف�ض افرت�ست اأنها �ستعتمد على اال�سرتاتيجيات ذاتها لكي توا�سل م�سريتها اجلامعية، 

وكيف بداأت تتح�س�ض طريقها لت�ستك�سف بنف�سها يف احلرم اجلامعي االأماكن املختلفة واالجتاهات، مع اأنها تاقي �سعوبة يف قراءة 

اخلرائط، وفهمها، وكيف متكنت يف النهاية من حتديد مكان املكتبة، وقاعات املحا�سرات، وحلقات النقا�ض.

وت�سرح " كلري" بداية تعرفها على اأول املواد الدرا�سية وهو اأنها علم نف�ض االأع�ساب Neuro psychology وتعرتف باأنها مل 

تفهم الكلمة، كما تنطقها ب�سعوبة، ويف خ�سم املناق�سات كانت "كلري" ال ت�سارك يف النقا�ض بفاعلية، ويف نهاية املحا�سرة مل تكن 

تفهم �سيئا اأو اأن تتابع التقدم مع الطاب االآخرين.

عليها  �سعب  مما  التذكر  م�سكلة  وواجهتها  اجلامعة   مكتبة  يف  الع�سبي  النف�ض  علم  عن  املقاالت  قللراءة  كلري"    " بللداأت 

ي�سهل  مبا  وتنظيمه  الوقت  	•اإدارة 
عملية التخطيط امل�سبق لاأعمال.

ميتلئ الكتاب با�سرتاتيجيات امل�ساعدة 

  Self  help Strategies الللذاتلليللة 

الع�سر  ذي  الطالب  متكني  اإىل  وي�سعى 

القرائي من حت�سني مهاراته يف املجاالت 

كافة.

على  الكتاب  هللذا  فللوائللد  تقت�سر  ال 

الطاب وحدهم، لكنه ي�ستهدف م�ساعدة 
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اآليات  حول  املراجع  من  املزيد  قللراءة  ي�ستوجب  مقال  بكتابة  الطاب  االأ�ستاذ  كلف  النهاية  ويف  بفاعلية،  املناق�سات  متابعة 

واالكتئاب،  والبكاء،  احلللزن  اإىل  بها  انتهى  الللذي  االأمللر  لكلري!!  حقيقيًا  عللذابللًا  التكليف  هللذا  كللان  وكللم  الللدمللاغ،  يف  الللقللراءة 

باجلامعة. الدرا�سة  ملوا�سلة  املطلوبة  العقلية  بالوظائف  يقوم  ال  دماغها  اأن  و�سعرت  اجلامعية،  املدينة  يف  غرفتها  ومازمة 

كان احلل من خال "ديبورا" املوجهة امل�سرفة على الطاب الذين يعانون الد�سلك�سيا، والتي متكنت من انت�سال كلري من هوة 

الياأ�ض، من خال تهدئة روعها وم�ساعدتها بهدوء، واأخذت ت�سرح لها اأنها لن ت�سبح بني ع�سية و�سحاها طالبة ممتازة ولكن من 

خال انتهاج ا�سرتاتيجيات لتح�سني املوقف االأكادميي تدريجيًا  ووا�سلت " كلري" حت�سني مهاراتها يف القراءة من جديد.

تقول "كلري" اإن امل�سكلة كانت يف عدم جلوئها اإىل طلب امل�ساعدة والدعم من اأي �سخ�ض اآخر واالعتماد على نف�سها فقط، 

مما زاد اإح�سا�سها بالف�سل، وعندما طلبت امل�ساعدة والدعم متكنت من متابعة املحا�سرات وحلقات النقا�ض، ومن خال االإ�سرار 

والعزمية متكنت من التخرج، وهي االآن ت�ستعد للبدء يف مقررات الدرا�سات العليا يف جمال علم نف�ض االأع�ساب.

ما الد�سلك�سيا والد�سرباك�سيا ؟

اإن االأ�سخا�ض يختلفون يف قدراتهم اختافًا غريبًا: فقد ال يتمكن �سخ�ض من كتابة ر�سالة لكنه بارع يف بناء املنازل، والبع�ض 

االآخر قد يكون متفوقًا درا�سيًا، لكنه ال ي�ستطيع تكوين �سداقات اأو عاقات، وقد جند فنانًا موهوبًا يف النحت اأو الت�سوير بيد اأنه 

غري قادر على قراءة كتاب.

ْكفاء يف جماالت معينة، وال�سعف لديهم ميكن قيا�سه تدريجيًا من الد�سلك�سيا 
َ
االأفراد ذوو الد�سلك�سيا اأو الد�سرباك�سيا غري اأ

املكانية،  املهارات  الب�سري،  املجال  والرتتيب،  التتابع  الذاكرة،  اال�ستماع،  ال�سوتيات،  االآتية:  املجاالت  يف  الد�سرباك�سيا  وحتى 

املهارات احلركية.

ت�سرح املوؤلفة تفا�سيل هذه املجاالت، وتهتم مبجال التنظيم والرتتيب اللذين ينطويان على �سعوبات تنظيم جدول العمل، اأو 

التخطيط امل�سبق، اأو فهم الن�ض املكتوب، والعاقة بني �سعف املهارات احلركية، و�سعف الكتابة بخط اليد، كما تو�سح االأ�ساليب 

التي ميكن التغلب بها على هذه ال�سعوبات.
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الدعم وامل�ساندة

ذوي  للطاب  وامل�ساعدة  العون  تقدمي  الذين ميكنهم  االخت�سا�سيني  وامل�ساندة وحتديد  للدعم  اأ�ساليب  هناك 

الد�سلك�سيا والد�سرباك�سيا من خال تدريبات معينة ، مثل ا�ستخدام ال�سفافيات لت�سهيل قراءة الن�سو�ض املكتوبة، 

وتعر�ض   التاآزر.  عدم  م�سكات  مظاهر  لتح�سني    Occupational Therapy بالعمل  العاج  على  واالعتماد 

للقوانني  وفقا  وعاواتهم  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من  الطاب  امتيازات  من  اال�ستفادة  كيفية  وعمليًا  تف�سيليًا 

واللوائح املعمول بها يف اململكة املتحدة . 

 وهناك اأ�ساليب لتح�سني املهارات ال�سيما جماالت التنظيم وكيفية اال�ستفادة باالأدوات املختلفة التي ت�ساعد على 

التخل�ض من  اأ�ساليب  الكمبيوتر، جداول املراجعة،  امل�ستندات، االنرتنت،  اآالت ت�سوير  التعلم مثل: قوائم املكتبة، 

ال�سغوط والقلق من خال مترينات اال�سرتخاء والتنف�ض العميق...الخ. 

وهناك اأ�ساليب عديدة لروؤية الكلمات واجلمل والتتبع الب�سري للن�سو�ض املقروءة، وتنمية املهارات الب�سرية 

واملكانية، والتعامل مع الريا�سيات واالإح�ساءات، وكيفية كتابة املذكرات والتفرقة بني ال�سكل واملحتوى، وا�ستخدام 

الذاكرة  تقوية  واأ�ساليب  االخت�سارات،  معرفة  وكذلك  واال�سطاحات  املهمة  الكلمات  لتحديد  والتظليل  اخلطوط 

واال�ستعانة بالر�سوم واجلداول.

كما اأن  هناك اأ�ساليب كتابة املقال وكيفية التعامل مع االمتحانات، وكذلك التمرينات اخلا�سة بتنمية املهارات 

الدرا�سية واالجتماعية، كما تناولت موؤلفة الكتاب النواحي العاطفية وامل�ساعر، وحتدثت عن دور املعلمني واملوجهني، 

واحلياة بعد التخرج واختيار املهن والعون يف جمال العمل. 

املنظمات  عناوين  وكذلك  بها،  لا�سرت�ساد  املختلفة  لل�سعوبات  فح�ض  قوائم  الكتاب  نهاية  يف  املوؤلفة  اأوردت 

والهيئات واملراكز التي تقدم العون وامل�ساعدة لهذه الفئة حتى يتمكن الطالب ذو الد�سلك�سيا اأو الد�سرباك�سيا من 

النجاح الدرا�سي، واللحاق بزمائه، والقدرة على جمابهة حتديات احلياة العملية؛ ليكون قد تغلب على ال�سعوبات، 

وا�ستطاع حتقيق كل اإمكاناته ومواهبه خلدمة ذاته وجمتمعه!

اإعداد: اأحمد عبد العزيز 

مرتجم بوحدة الإعالم والعالقات العامة
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وللعائق  يعانونها،  الذين  االأفللراد  لكرثة  نظرًا  واأ�سهرها  التعلم  اإعاقات  اأهم  من  اخلا�سة  التعلم  �سعوبات 

الذي ت�سكله اأمام تلقي خدمات الرتبية والتعليم التي جتتهد الدول قاطبة يف توفريها ملواطنيها. ورغم حداثة 

التعلم اخلا�سة على  القراءة )اأهم �سعوبات  اأن ع�سر  اإال  املا�سي(  القرن  ن�سبيًا )ظهر يف �ستينيات  امل�سطلح 

االإطاق واأ�سهرها( بداأ البحث والتق�سي فيه منذ ما يقرب من مائة عام. 

وب�سبب كرثة من يعانون �سعوبات التعلم اخلا�سة، وب�سبب الفائدة الكبرية التي تعود عليهم وعلى جمتمعهم 

عند توفري التدخل العاجي لهم، وب�سبب �سهولة توفري ذلك التدخل العاجي مقارنة ببع�ض االإعاقات االأخرى 

التي رمبا حتتاج اإىل اإجراءات تكيفية اأعمق واأطول ملراعاة الذين يعانونها، وب�سبب الفائدة امل�سافة التي تعود 

على بقية االأطفال الطبيعيني عند ا�ستخدام طرائق تدري�ض �سديقة ملن يعانوا �سعوبات تعلم، فقد ازداد االهتمام 

بها وازداد البحث العلمي الذي يتناول جوانبها املختلفة وكيفية تعرفها وت�سخي�سها باالإ�سافة اإىل اأجنح الطرائق 

ملواجهة اآثارها ال�سلبية. ولكن نظرًا الأن غالبية البحث العلمي فيها قد ظهر يف الدول التي تتخذ من االإنكليزية 

لغة اأوىل لها، هناك دائمًا حاجة اإىل قامو�ض يتناول امل�سطلحات والتعريفات واملفردات املتخ�س�سة يف جمال 

�سعوبات التعلم اخلا�سة وهو القامو�ض احلايل الذي ارتاأى موؤلفوه توفري هذه اخللفية للقارئ بحيث يتمكن من 

متابعة اأدبيات �سعوبات التعلم اخلا�سة �سواء يف جمال التدريب اأم الت�سخي�ض اأم العاج من دون معاناة من قلة 

امل�سطلحات وتخ�س�سها و�سعوبتها. 

وطبع هذا الكتاب بدعم م�سكور من االأمانة العامة لاأوقاف، اإميانًا من القائمني عليها باأهمية ما يتم تقدميه 

من قبل مركز تقومي وتعليم الطفل لذوي �سعوبات التعلم على م�ستوى ال�سرق االأو�سط، وتطلعه الدائم على اأن تكون 

اإ�سداراته �سباقة وم�ساوية ملا يتم تقدميه يف ال�ساحة العاملية يف جمال �سعوبات التعلم.

قاموس مصطلحات

صعوبات التعلم ومفرداتها

من إصدارات المركز

 د.مسعد أبو الديار
د.جاد البحيري

د.عبد الستار محفوظي

تاريخ الن�شر: 2011

ملخ�س الكتاب:
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م�شروع 

مدار�س الدمج التعليمي

تستفيد الجهات التالية
مــن مــشــروع مــدارس
التعـلـيـمـي الــــدمـــج 

على  التعليمي  الدمج  مدار�ض  م�سروع  تنفيذ  البدء يف  تقرر 

مع  بالتعاون  التعليمية  الكبري  مبارك  التجربة يف منطقة  �سبيل 

لاأوقاف،  العامة  االأمانة  من  وبدعم  الكويتية،  الرتبية  وزارة 

وجمموعة من اخلرباء واال�ست�ساريني املحليني والدوليني، حيث 

�سي�ستمر امل�سروع ملدة ثاث �سنوات من تاريخ بدء اأوىل مراحله 

االأربع يف مار�ض 2010.

 وذلك مت�سيًا مع االأهداف اال�سرتاتيجية ملركز تقومي وتعليم 

الطفل اخلا�سة بتوفري الدعم وامل�ساندة للطاب ذوي �سعوبات 

التعلم اخلا�سة يف الكويت، من خال توفري اخلدمات املختلفة 

نهم من التغلب على امل�سكات التي تقابلهم يف حياتهم  التي مُتِكّ

مع  والبّناء  امل�ستمر  التعاون  على  املركز  من  وحر�سًا  املدر�سية، 

وزارة الرتبية الكويتية خلدمة الطاب والطالبات يف كافة مراحل 

التعليم العام بدولة الكويت، وال�سيما الذين يعانون �سعوبات يف 

التعلم، ورغبة من املركز يف نقل اخلربة وتدريب الكوادر الكويتية 

ذوي  مع  التعامل  كيفية  على  العام  التعليم  مبدار�ض  الوطنية 

�سعوبات التعلم اخلا�سة يف الف�سول الدرا�سية العادية واملدار�ض 

التعلم  �سعوبات  ذوي  دمج  مبداأ  تطبيق  خال  من  احلكومية، 

اخلا�سة الب�سيطة واملتو�سطة قدر االإمكان.

•طالب املرحلة البتدائية مبدار�س التعليم  	
العام امل�ساركة واأولياء اأمورهم. 

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

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

امل�ساركة. 
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