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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
اأ�سعدن� كثريًا بداية م�سروع "مدار�س الدمج التعليمي" يف ع�م 2010م، وهو امل�سروع الطموح والرائد الذي ي�أتي 
حتقيقً� لأحد الأهداف الإ�سرتاتيجية ملركز تقومي وتعليم الطفل، وهو الهدف اخل��س ب�ل�سعي نحو دمج ومتكني الأفراد 

الذين يع�نون اإع�ق�ت تعليمية قدر الإمك�ن. 
اإن م�سروع�ت وفع�لي�ت وخدم�ت مركز تقومي وتعليم الطفل، �سواء التي ظل يقدمه� على مدار الـ 26 ع�مً� امل��سية، 
املبكر،  والتدخل  التوعية،  من خالل  التعليمية  الع�ق�ت  ذوي  دمج  م�سلحة  ت�سب يف  كله�  حديثً�،  طوره�  التي  اأو 
والت�سخي�س، والربامج العالجية، والتدريب. كلن� جميعً� يف مركز تقومي وتعليم الطفل م�سرورين للغ�ية بهذا امل�سروع 

لعدة اأ�سب�ب، منه�: 
اأن هذا امل�سروع هو اأكرب م�سروع على الإطالق يجمع بينن� وبني وزارة الرتبية، التي نحر�س على التع�ون معه�    1

منذ بداية عمل املركز،  والتي نطبق معه� برن�جمً� تربويً� �سب�حيً� لتدري�س طالب وزارة الرتبية، الذين 
يع�نون �سعوب�ت خ��سة يف التعلم منذ الع�م 1996م. 

اأن هذا امل�سروع املطبق يف منطقة مب�رك الكبري التعليمية، يخدم 28 مدر�سة ابتدائية، هي جممل املدار�س    2
البتدائية مبنطقة مب�رك الكبري التعليمية، وهو م�سروع مدعوم من قبل الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، ال�سندوق 
الوقفي للتنمية ال�سحية، وهي اجلهة املتميزة والداعمة لأن�سطة وم�سروع�ت مركز تقومي وتعليم الطفل، 
ال�س�خن  الوطني  اخلط  ن�حية  من  �سواء  التعليمي،  الدمج  مدار�س  م�سروع  مل�سلحة  جميعه�  ت�سب  والتي 
ل�سعوب�ت التعلم، اأو املكتبة املتخ�س�سة يف �سعوب�ت التعلم، اأو الفيلم الوث�ئقي اخل��س ب�سعوب�ت التعلم 
يع�نون  الذين  للطالب  العرببة  ب�للغة  املتخ�س�س  العالجي  الربن�مج  اأو  خمتلفة(،  بطريقة  اأتعلم  )اأنــ� 

�سعوب�ت خ��سة يف التعلم، وهو برن�مج: "اأن� اأقراأ واأكتب!". 
اأن �سرك�ئن� اخل�رجيني )موؤ�س�سة جودة الدمج التعليمي: "اآي كيو اإم" وموؤ�س�سة وكرييتيف اإديوكي�سني( هم�    3

التعليمي، وقد ق�مت�  والدمج  التدريبية  امل�سروع�ت  تنفيذ  واملتخ�س�سة يف  امللتزمة،  املوؤ�س�س�ت  اأف�سل  من 
بتنفيذ املرحلتني الأوىل والث�نية ب�سكل ممت�ز حتى الآن.    

منطقة  يف  متخ�س�سني  متميزين  مركزين  بن�ء  اإىل  �سيوؤدي  كبريًا،  م�سروعً�  التعليمي  الدمج  مدار�س  م�سروع 
البتدائية  ال�سدمي  مدر�سة  وهي  منهم�،  الأول  على  النه�ئية  اللم�س�ت  و�سع  ب�لفعل  ج�ري  التعليمية،  الكبري  مب�رك 
النموذجية للبنني. وامل�سروع ق�ئم على التع�مل مع املدر�سة كوحدة متك�ملة، ويتبنى النظرة الجتم�عية لق�سية دمج 
اإىل جعل املدر�سة ككل وحدة م�س�در متك�ملة، للطالب الذين يختلفون يف  التعلم اخل��سة، ويهدف  ذوي �سعوب�ت 

قدراتهم واإمك�ن�تهم. 
عن��سر وفل�سفة م�سروع مدار�س الدمج التعليمي جميعه�، تهدف لدمج الطالب من خالل ثالثة حم�ور رئي�سة: هي 

الط�لب نف�سه، والبيئة املجتمعية التي يعي�س فيه�، والبيئة املدر�سية التي يدر�س فيه�.      
جميعن� ن�سعر ب�لفخر من هذا امل�سروع الرائد، ون�أمل اأن ينجح ويتم تعميمه على بقية املن�طق التعليمية مبختلف 

اأنح�ء الكويت، ل�سم�ن و�سول جهود الدمج الرامية اإىل دمج ذوي �سعوب�ت التعلم اخل��سة قدر الإمك�ن. 

            عبد اهلل ال�شرهان 
رئي�س جمل�س الإدارة            

جمل�س الإدارة
كلمة رئي�س 
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لمحة عن المركز

بداأ مركز تقومي وتعليم الطفل مزاولة اأعم�له واأن�سطته كجمعية نفع ع�م �سنة 1984 يف 
منطقة ال�سويخ وملدة 23 ع�مً� تقريبً� اإىل اأن انتقل املركز اإىل مبن�ه اجلديد يف قلب منطقة 

ال�سرة مع بداية الع�م الدرا�سي 2006 / 2007.
 يقدم املركز اخلدم�ت الت�سخي�سية والعالجية لالأفراد ذوي �سعوب�ت التعلم ب�لإ�س�فة 
اإىل توفري التدريب املتخ�س�س وزي�دة الوعي ب�سعوب�ت التعلم يف الو�سط املحلي والإقليمي.
اإذ ك�ن يوفر، يف البداية، خدم�ت الت�سخي�س  قطع املركز دربً� طوياًل يف هذه امل�سرية، 
برن�مج  اأثره�  على  يبنى  وتربويني،  نف�سيني  اخت�س��سيني  اأيــدي  على  والرتبوي  النف�سي 
عالجي فردي للتدخل يطبق يف املدر�سة، اإل اأن املركز ك�ن يقدم خدم�ت التدري�س اخل��سة 
لتنمية امله�رات ال�سعيفة لدى هوؤلء الأطف�ل على اأ�س��س فردي يف الفرتة امل�س�ئية. و�سرع�ن 
م� اأ�سبح وا�سحً� اأن هن�ك ح�جة كبرية اإىل برن�مج �سب�حي لتقدمي اخلدم�ت العالجية.

 تع�ونت وزارة الرتبية مع املركز يف اأن ي�سبح الربن�مج الرتبوي ال�سب�حي حقيقة واقعة، 
ب�سعوب�ت  اأكرب  ووعي  دراية  على  بدورهم  اأ�سبحوا  الذين  املعلمني  بتدريب  املركز  بقي�م 
التعلم، ومل يكن مق�سودًا على الإطالق اأن ي�ستمر الأطف�ل يف هذا الربن�مج طوال م�سريتهم 
التعليمية، بل العمل معهم فقط لعالج ال�سعوب�ت التي يواجهونه�، وتعليمهم ا�سرتاتيجي�ت 
التعلم. وك�ن بع�سهم يعود اإىل مدر�سته بعد ع�م واحد بينم� يق�سي اآخرون ع�مني اأو اأكرث يف 

الربن�مج الرتبوي ال�سب�حي.
الآن، يقدم املركز، ب�لإ�س�فة اإىل اخلدم�ت الت�سخي�سية والعالجية والتدريبية لالأفراد 
التي  التحدي�ت  ملواجهة  الظ�هرة  بهذه  املجتمعية  التوعية  خدم�ت  التعلم،  �سعوب�ت  ذوي 

تواجه ذوي �سعوب�ت التعلم واأولي�ء اأمورهم �سواًء يف الكويت اأو يف الع�مل العربي.

ملحة عن املركز
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البرنامج التربوي الصباحي
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يدر�س طالب الربن�مج الرتبوي ال�سب�حي يف مركز تقومي وتعليم الطفل من�هج وزارة الرتبية يف دولة  
التعلم تدري�س� فرديً� ويف جمموع�ت �سفية  الكويت على يد متخ�س�سني يف خمتلف جوانب �سعوب�ت 

�سغرية العدد.
تقّيم ح�لة كل طفل قبل الت�سجيل يف الربن�مج  واإذا تبني مالئمة هذه البيئة التعليمية للطفل، يجرى 

للطفل اختب�ر اآخر ل�سم�ن اإعداد خطة تعليمية فردية )IEP(  تن��سب احتي�ج�ته واإمك�ن�ته. 
للط�لب، وحم�ولة  الكلية  النظرة  على  تعتمد  التدري�س  فل�سفة يف  ال�سب�حي  الرتبوي  الربن�مج  يتبع 
رفع م�ستواه التعليمي، و�سقل �سخ�سيته، ومراع�ة احتي�ج�ته اخل��سة من خالل الرتكيز على اجلوانب 
التح�سيلية الدرا�سية جنبً� اإىل جنب مع اجلوانب الفنية )املو�سيقى والر�سم( وكذلك اجلوانب الري��سية 
واجلوانب  النفع�يل،  النمو  على:  ال�سب�حي  الرتبوي  الربن�مج  يركز  كم�  والتكنولوجي�.  والتغذية 
الإجتم�عية والنف�سية للطالب من خالل خدم�ت الإر�س�د النف�سي املقدمة لطلبته على يد متخ�س�سني 
اجتم�عيني ونف�سيني لرفع م�ستوى تقدير الطفل لذاته وزي�دة دافعيته نحو التعلم وتعليمه اإ�سرتاتيجي�ت 

ومه�رات ت�س�عده على التغلب على التحدي�ت التي قد تواجهه يف حي�ته اليومية وامل�ستقبلية.

اإجنازاتنا للعام 2010م 
م�شروع التدري�س املتعدد احلوا�س

• تطوير وتنفيذ برن�مج متعدد احلوا�س للغة العربية:	
  اإنت�ج مكون�ت برن�مج »اأن� اأقراأ واأكتب!« و هو برن�مج لعالج �سعوب�ت القراءة والكت�بة والإمالء 

ي�ستخدم يف درو�س فردية اأو يف جمموع�ت �سغرية متج�ن�سة. 
  النته�ء من اجلزء الأول من تدريب مدر�سين� يف مركز تقومي وتعليم الطفل على برن�مج »اأن� 
الرئي�سة والبحوث  واأ�س��سي�ته  الأول مقدمة نظرية عن الربن�مج  واأكتب!« وت�سمن اجلزء  اأقراأ 

التي تدعمه.
• كل 	 تدري�س  املتعددة يف  برن�مج احلوا�س  تقني�ت  ا�ستخدام  اأ�س�ليب  على  املعلمني  تدريب جميع 

املواد )ولي�س فقط منهج اللغة العربية والإنكليزية واإمن� اأي�س� العلوم، والري��سي�ت والدرا�س�ت 
الجتم�عية، والفنون(.

• تقدمي دورات تدريبية مكثفة ملعلمي الري��سي�ت لدين� على ا�ستخدام مب�دئ التدري�س املتعددة 	
احلوا�س يف تدري�س الري��سي�ت.

الربن�مج الرتبوي ال�سب�حي
البرنامج التربوي الصباحي
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• ازدي�د عدد الطلبة حيث و�سل العدد 130 ط�لب، اأي مبعدل زي�دة ع�سرة طلبة عن الع�م ال�س�بق .	
• اأنــواع 	 مع  للتع�مل  احلديثة  الأ�س�ليب  على  املعلمني  لتدريب  اخلــرباء  من  جمموعة  ا�ستقط�ب 

�سعوب�ت التعلم .
• للتعليم اللكرتوين مل� له من ف�ئدة يف تعليم 	 تزويد  بع�س الف�سول الدرا�سية ب�ل�سبورة الذكية 

الطلبة.
• اإ�سدار دليل املعلم لالختب�رات املدر�سية، حيث يت�سمن م�هية الجراءات اله�مة التي تفيد يف 	

�سري الختب�رات اجليد ب�لن�سبة للط�لب اأو املعلم .
• ح�سور موؤمتر منظمة �سعوب�ت التعلم يف الولي�ت املتحدة تخلله زي�رات لعدد 4 مدرا�س تتع�مل 	

مع �سعوب�ت التعلم للوقوف على امل�ستجدات الرتبوية احلديثة.
• املعلمني  حلل 	 مع  اليومي  التوا�سل  منه  الربن�مج  الهدف  معلمي  مع  يومي  لق�ء  ا�ستحداث 

امل�سكالت التي تواجههم �سريعً� بدون عرقلة العملية الرتبوية .
• اإق�مة اليوم  الع�ملي املفتوح  ب�لتن�سيق مع بع�س ال�سف�رات.	
• خالل 	 من  الطلبة  على  توزيعه�  و  لئق  ب�سكل  اإخراجه�  و  املن�هج  لبع�س  طلبة  كرا�س�ت  عمل 

ا�ستحداث ا�سطون�ت ذات و�س�ئط متعددة  تربوية مل�دتي اللغة العربية و الري��سي�ت للطلبة و ملن 
يرغب من الأه�يل .

تطلعاتنا لعام 2011
• ا�ستكم�ل تنفيذ وتقييم برن�مج »اأن� اأقراأ واأكتب!«	
• املزيد من التدريب ملعلمي العلوم والدرا�س�ت الجتم�عية، واللغة الإنكليزية عن كيفية دمج مب�دئ 	

التقني�ت متعددة احلوا�س يف الف�سول الدرا�سية الع�دية.
• تطوير طريقة منهجية لتدري�س الري��سي�ت لكي ت�ستخدم يف ب�لأ�سلوب الفردي اأو يف جمموع�ت 	

على  املركز  خ�رج  من  اآخرين  معلمني  �سندرب  ثم  الطفل،ومن  وتعليم  تقومي  مركز  �سغرية يف 
الربن�مج.

الربن�مج الرتبوي ال�سب�حي
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البرنامج التربوي المسائي
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يعد الربن�مج الرتبوي امل�س�ئي جزًءا ل يتجزاأ من املركز، ويتبنى اأهدافه ويعمل على حتقيقه�، فهو 
يوؤِّمن بيئة تربوية متك�ملة، متكن التالميذ من الو�سول اإىل اأق�سى ط�ق�تهم. ويخدم الربن�مج الرتبوي 
امل�س�ئي طلبة مدار�س التعليم الع�م والتعليم اخل��س، مبراحلهم الدرا�سية املختلفة )ابتدائي، متو�سط، 
على  للح�سول  فر�سة  التعلم  �سعوب�ت  يع�ين  الذي  للط�لب  ويتيح  جميعه�،  اجلن�سي�ت  ومن  ث�نوي(، 
تدري�س متخ�س�س ملع�جلة نواحي ال�سعف املحددة لديه من بداية حي�ته الدرا�سية من ال�سف الأول 

حتى نه�ية املرحلة الث�نوية.

اإجنازتنا للعام 2010م 
• قدم الربن�مج خدم�ت تعليمية متك�ملة لأكرث من مئتني وخم�سني ط�لب بزي�دة 25% عن الع�م 	

ال�س�بق. 
• حتى 	 دوامه  الربن�مج  مّد  فقد  املك�ن  وحمدودية  الربن�مج  ي�سهده  الذي  الكبري  لالإقب�ل  نظرًا 

ال�س�عة الث�منة م�س�ًء بعد اأن ك�ن ينتهي ال�س�عة ال�س�بعة م�س�ًء. 
• داوم الربن�مج على تقدمي خدم�ت الإر�س�د النف�سي، للطالب الذين يع�نون �سعوب�ت تعلم، من 	

عالج فردي، وجم�عي، واإر�س�د اأ�سري وا�ست�س�رات نف�سية.
• قدم الربن�مج خدمة عالج النطق لعدد من الطالب الذين يع�نون هذه امل�سكلة اإىل ج�نب م�سكلة 	

�سعوب�ت التعلم.
• حر�س الربن�مج الرتبوي امل�س�ئي على اإق�مة دورات تدريبية للمعلمني الذين يعملون فيه، ويعد 	

هذا الأمر �سرطً� للعمل يف الربن�مج، حر�سً� من الربن�مج على ت�أهيل هوؤلء املعلمني للتع�مل مع 
هذه الفئة من الطالب.

• ت�بع الربن�مج الرتبوي امل�س�ئي الطالب الذين يع�نون �سعوب�ت تعلم �سواء يف الربن�مج نف�سه من 	
خالل توفري اخلدم�ت التعليمية التي �سبق ذكره�، اأم من خالل مت�بعتهم يف مدار�سهم.

الربن�مج الرتبوي امل�س�ئي
البرنامج التربوي المسائي
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• �س�رك الربن�مج الرتبوي امل�س�ئي الربن�مج الرتبوي ال�سب�حي يف تهيئة طالبه واأولي�ء اأمورهم، 	
ول �سيم� طالب ال�سف الت��سع للعودة اإىل مدار�س التعليم الع�م يف املرحلة الث�نوية، من خالل 
اإق�مة الندوات التي ت�سرح لهم اخلدم�ت التعليمية التي يقدمه� الربن�مج الرتبوي امل�س�ئي لهم 

م�س�ًء.
• اأجرى اختب�رات ت�سخي�سية تربوية جديدة؛ للبن�ء على نت�ئجه� اخلطة الرتبوية الفردية الالزمة 	

للط�لب قبل البدء يف تعليمه.

• املركز 	 يف  الع�ملني  ب�أن  منه  اإمي�نً�  ب�ملركز  عديدة  امل�س�ئي يف جل�ن  الرتبوي  الربن�مج  �س�رك 
يعملون بروح الفريق الواحد واإن انف�سلت وحداته.

تطلعاتنا لعام 2011
• يتطلع الربن�مج اإىل التو�سع يف اخلدم�ت التي يقدمه�، لت�سل اإىل اأكرب عدد من الطالب الذين 	

يع�نون �سعوب�ت تعلم، واإىل الو�سول اإىل اأكرب �سريحة من اأولي�ء الأمور الذين ت�سيبهم احلرية 
اأن  ميكن  التي  الرتبوية  والطرائق  احللول  واأف�سل  اأبن�ئهم،  م�سكالت  فهم  على  قدرتهم  لعدم 

ي�سلوا به� اإىل م� ينفع اأبن�ءهم.

الربن�مج الرتبوي امل�س�ئي
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ت�سهم وحدة التدريب يف حتقيق العديد من اأهداف مركز تقومي وتعليم الطفل من خالل ن�سر الوعي يف 
جم�ل �سعوب�ت التعلم، وتوفري التدريب للمعلمني والخت�س��سيني النف�سيني والرتبويني والخت�س��سيني 
دعمً�  امل�سكالت  هذه  يع�نون  الذين  دعم  وكيفية  التعلم  �سعوب�ت  لتعرف  الأمور؛  واأولي�ء  الجتم�عيني 

فع�ًل.
يزور فريق التدريب العديد من املدار�س احلكومية وغريه� من الهيئ�ت التعليمية الع�مة واخل��سة يف 
دولة الكويت؛ لتقدمي التدريب للمعلمني والرتبويني، كم� تقدم الوحدة ال�ست�س�رات واخلدم�ت والربامج 
التدريبية الرتبوية التي ت�س�عد يف بن�ء القدرات املحلية والوطنية يف جم�ل �سعوب�ت التعلم اخل��سة.

كم� ي�سعى اأع�س�ء فريق وحدة التدريب اإىل تعرف اآخر التطورات والأبح�ث يف جم�ل �سعوب�ت التعلم، 
ول تقت�سر اأن�سطة الوحدة على دولة الكويت وحده�، بل تقدم الوحدة دورات تدريبية لهيئ�ت م�س�بهة 
العربي، من خالل م�سروع�ت تدعمه� جه�ت عديدة داخل دولة  الع�مل  ملركز تقومي وتعليم الطفل يف 

الكويت.

اإجنازتنا للعام 2010م 
• يف 	 تدريبية  دوره  الجتم�عي   لالإمن�ء  العربي  ال�سندوق  من  بدعم  التدريب   وحدة  اأق�مت 

برن�مج  النف�سيني �سمن  اأخرى لالخت�س��سيني  للمعلمني ودورة  ين�ير  �سلطنة عم�ن يف �سهر 
�سرك�ء يف الدمج.

• وع�سر 	 التعلم  �سعوب�ت  تتن�ول  التي  والور�س  املح��سرات  من  العديد  التدريب  فريق  األقى 
احل�س�ب واللغة العربية غطت جميع حم�فظ�ت دولة الكويت.

• اأمتت الوحدة العمل علي اجلزء الث�ين من م�سروع الدورات التدريبية مع موؤ�س�سة الكويت للتقدم 	
الرتبية،  وزارة  مدار�س  واملت�سمن )40( حم��سرة يف  للع�م 2010م.،  الكويت  بدولة  العلمي 

و)5( دورات تدريبية لأولي�ء الأمور واملعلمني والخت�س��سيني النف�سيني والجتم�عيني.

وحـــدة التــدريــب
وحدة التدريب
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• متدرب 	  )20( لعدد  الدمج  يف  �سرك�ء  م�سروع  �سمن  تدريبية  دورة  التدريب  وحــدة  اأق�مت 
ومتدربة من كل من الدول الت�لية )اململكة العربية ال�سعودية، اجلمهورية التون�سية، اجلمهورية 
اليمينية، �سلطنة عم�ن، جمهورية م�سر العربية، اجلمهورية العربية ال�سورية( التي اأقيمت به� 

دوراتن� ال�س�بقة يف دولة الكويت.
• يف �سهر دي�سمرب 2010م اأقيمت دورة اأورتن وغلينغه�م للري��سي�ت )التعليم من خالل احلوا�س 	

املتعددة( للع�ملني مبركز تقومي وتعليم الطفل.
• م�سروع 	 �سمن  مدر�سة   )28( يف  التعلم  �سعوب�ت  جم�ل  يف  للتوعية  حم��سرة   )56( اإق�مة 

مدار�س الدمج التعليمي مبنطقة مب�رك الكبري التعليمية.

تطلعاتنا لعام 2011
• التو�سعة يف امل�س�ركة يف م�سروع مدار�س الدمج التعليمي من خالل اإق�مة دورات وحم��سرات 	

والب�لغ عدده�  التعليمية  الكبري  مب�رك  البتدائية مبنطقة  املدار�س  للع�ملني يف  عمل  وور�س 
)28( مدر�سة.

• يف 	 املتخ�س�سني  الع�مليني  اخلرباء  ا�ست�س�فة  خالل  من  الع�مة  املح��سرات  من  عدد  اق�مة 
جم�ل �سعوب�ت التعلم.

وحـــدة التــدريــب
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مت�سيً� مع الأهداف الإ�سرتاتيجية ملركز تقومي وتعليم الطفل اخل��سة بتوفري الدعم وامل�س�ندة لطالب ذوي �سعوب�ت 
التعلم اخل��سة يف الكويت، من خالل توفري اخلدم�ت املختلفة التي ت�س�عدهم على التغلب على امل�سكالت التي تق�بلهم يف 
حي�تهم املدر�سية، وحر�سً� من املركز على التع�ون امل�ستمر والبّن�ء مع وزارة الرتبية الكويتية خلدمة الطالب والط�لب�ت 
يف ك�فة مراحل التعليم الع�م بدولة الكويت، ول�سيم� الذين يع�نون �سعوب�ت يف التعلم، ورغبة من املركز يف نقل اخلربة 
وتدريب الكوادر الكويتية الوطنية مبدار�س التعليم الع�م يف كيفية التع�مل مع ذوي �سعوب�ت التعلم اخل��سة يف الف�سول 
الدرا�سية الع�دية واملدار�س احلكومية، من خالل تطبيق مبداأ دمج ذوي �سعوب�ت التعلم اخل��سة الب�سيطة واملتو�سطة 
قدر الإمك�ن، تقرر البدء يف تنفيذ م�سروع مدار�س الدمج التعليمي على �سبيل التجربة يف منطقة مب�رك الكبري التعليمية 
ب�لتع�ون مع وزارة الرتبية الكويتية، وبدعم من الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، وجمموعة من اخلرباء وال�ست�س�ريني املحليني 

والدوليني، حيث �سي�ستمر امل�سروع ملدة ثالث �سنوات ويبداأ يف م�ر�س 2010.
اأهداف امل�شروع:

خف�س معدلت الر�سوب والت�سرب يف ال�سنوات الأوىل من التعليم الأ�س��سي، وزي�دة معدلت اللتح�ق ب�ملرحلة    1
املتو�سطة، مع احرتام تنوع الأطف�ل وت�سجيعهم داخل املدر�سة كطريقة لتحقيق املزيد من الدمج.

اأ�سك�ل وم�س�مني مريحة ووا�سحة تغذي عملية الدمج وتقل�س الإق�س�ء الجتم�عي والرتبوي، والتنوع يف    2 تبني 
عالقة املنهج الق�ئم على تبني وجه�ت نظر متعددة ومع�جلة وجهة النظر الأح�دية.

التع�ون مع قط�ع التعليم الع�م )منطقة مب�رك الكبري التعليمية كمرحلة اأولية( من خالل تدريب اأع�س�ء الهيئة    3
الإدارية والتدري�سية مبدار�س املرحلة البتدائية على كيفية تقدمي امل�س�عدة والدعم لالأطف�ل ذوي �سعوب�ت التعلم 

اخل��سة. 
تدريب فريق العمل ب�إدارة منطقة مب�رك الكبري التعليمية على اأن�سب واأحدث طرائق فرز ح�لت �سعوب�ت التعلم    4

اخل��سة ل�ستخدامه� يف التعرف مبكرًا على طالب املرحلة البتدائية الذين يع�نون �سعوب�ت خ��سة يف التعلم. 
م�س�عدة الطالب الذين يع�نون �سعوب�ت تعلم خ��سة، من خالل توفري ن�س�ئح واإر�س�دات ودورات وور�س عمل    5

ولق�ءات ومواد توعوية واإر�س�دية خ��سة بكيفية تدري�سهم وعالجهم يف الف�سل الدرا�سي الع�دي ويف البيت. 
توفري دورات وحم��سرات متخ�س�سة يف    6 امل�سروع من خالل  امل�س�ركة يف  املدار�س  اأمور طالب  اأولي�ء  م�س�عدة 

اأبن�ئهم من الطلبة  الإدارة املدر�سية يف م�س�عدة  التع�ون مع  كيفية تقدمي امل�س�عدة والدعم يف املنزل، وكيفية 
والط�لب�ت.

نقل اخلربة العملية التي اكت�سبه� مركز تقومي وتعليم الطفل يف الت�سدي ل�سعوب�ت التعلم اخل��سة على مدار    7
على  والتعرف  تعليميً�  اخل��سة  التعلم  �سعوب�ت  ذوي  لدمج  الرتبية  وزارة  اإىل  امل��سية  ع�مً�  وع�سرين  اخلم�سة 

م�سكالتهم لعالجه� مبكرًا قدر الإمك�ن.
اإجنازات امل�شروع:

اأواًل: مرحلة جتميع املعلومات:
ت�سكيل اللجنة العلي� لإدارة امل�سروع.   1
تعيني �س�بطة ارتب�ط من كل مدر�سة.   2
اإق�مة موؤمتر الدمج ب�لفرتة 5 2010/4/6، )ح�سره جميع اأع�س�ء اللجنة العلي� للم�سروع، والفريق ال�ست�س�ري    3

الربيط�ين، واملديرات، واملديرات امل�س�عدات مبدار�س املرحلة البتدائية(.

م�سروع مدار�س الدمج التعليمي
مشروع مدارس الدمج التعليمي
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زي�رة جميع مدار�س الدمج والب�لغ عدده� 28 مدر�سة ب�لفرتة من 2010/4/7 اإىل 2010/5/26، )حيث زار كل    4
مدر�سة الفريق ال�ست�س�ري الربيط�ين من موؤ�س�سة IQM، ووفد من مركز تقومي وتعليم الطفل، وا�ستمرت كل 
زي�رة على مدى اليوم الدرا�سي، و�سع بنتيجته� تقرير مف�سل عن اإيج�بي�ت املدر�سة والأمور التي حتت�ج تعدياًل 

وتطويرًا(.
املوافق    5 اخلمي�س  يوم  امل�سروع  عن  مف�سل  �سرح  وتقدمي  الدرا�سية  املــواد  وموجهي  ــل  الأوائ املوجهني  اجتم�ع 

.2010/5/24
والربط    6 امل�سروع،  على  املدار�س  تلك  تعرف  بهدف  املتو�سطة  واملدار�س  الأطف�ل،  ري��س  مدار�س  بع�س  زي�رة 

والتوا�سل بني املدار�س التي ينتقل الطالب منه� واإليه� يف كل منطقة.
ثانياً: مرحلة التوعية:

من    1 ووافقت  املدار�س  زي�رة  تق�رير  على  اطلعت خالله�  اجتم�ع�ت،  عدة  امل�سروع  لإدارة  العلي�  اللجنة  عقدت 
خالله� على خطة التوعية.

اجتم�ع اللجنة العلي� للم�سروع مع جميع مديرات املدار�س امل�س�ركة يوم الأحد املوافق 2010/9/8، ل�سرح خطة    2
التوعية.

لزي�رة    3 املف�سل  التقرير  ل�سرح  على حدى،  كل  املدار�س  مديرات  جميع  مع  للم�سروع  التنفيذية  اللجنة  اجتم�ع 
املدر�سة وخطوات العمل على تطويره�، وامل�س�عدة يف مرحلة التوعية، وا�ستمرت هذه الجتم�ع�ت من يوم الأحد 

املوافق 2010/10/3، وحتى نه�ية يوم الثالث�ء 2010/10/19. 
عقدت عدة زي�رات لرو�سة ال�سدمي، متهيدَا لإعداده� ل�ستقب�ل طالب �سعوب�ت التعلم ال�سديدة ببداية مرحلة    4

العالج يف �سبتمرب 2011.
اإق�مة ور�س عمل وحم��سرات ودورات خ��سة ب�ملح�ور الت�لية:   5

• حم��سرتني لأمين�ت مكتب�ت مدار�س امل�سروع ب�ملركز يومي 29 و2010/11/30.	
• حم��سرات لرئي�س�ت ق�سم اللغة الإنكليزية، وبع�س معلم�ت املدار�س امل�س�ركة امل�سروع للدكتورة: درديرا 	

روزنربغ، يوم الأربع�ء 2010/12/8.
• اإق�مة )5( دورات تدريبية، وور�س العمل ملديرات املدار�س واملوجهني الأوائل لك�فة املدار�س امل�س�ركة يف 	

امل�سروع من الفرتة 2010/12/5، وحتى 2011/3/17، يلقيه� فريق بريط�ين متخ�س�س من معهد الإدارة 
امللكي الربيط�ين.

• اإق�مة )5( دورات التدريبية وور�س العمل ملديرات املدار�س واملديرات امل�س�عدات لك�فة مدار�س امل�سروع 	
من الفرتة 2010/12/19، وحتى 2011/1/27، يلقيه� فريق كويتي متخ�س�س .

كل    6 يف  ومبتو�سط حم��سرتني  مدر�سة   )28( عدده�  الب�لغ  امل�سروع  مدار�س  جميع  يف  )56( حم��سرة  اإق�مة 
مدر�سة جلميع الع�ملني فيه�، من اإداري�ت ومعلم�ت ورئي�س�ت اأق�س�م بهدف التوعية ب�سعوب�ت التعلم يف الفرتة 

من يوم الأحد املوافق 2010/10/24، وحتى يوم اخلمي�س املوافق 2010/12/30.

تطلعاتنا لعام 2011
وكيفية    اخل��سة  التعلم  و�سعوب�ت  حتقيقه  وكيفية  واآلي�ته  التعليمي  ب�لدمج  التوعية  ن�سر  مرحلة  من  النته�ء 

مواجهته�.
النته�ء من مرحلة تطبيق اختب�رات الفرز للتعرف اإىل ذوي �سعوب�ت التعلم وحتديد م�ستوي�ت ال�سعوب�ت التي   

يواجهونه� متهيدًا لتوفري برامج  التدخل العالجي املن��سبة لهم يف مدر�سة ال�سدمي النموذجية للدمج التعليمي .
النته�ء من جتهيز برامج التدخل العالجي من خالل تدريب املدار�س امل�س�ركة يف امل�سروع على توفري برامج   

التدخل العالجي لذوي �سعوب�ت التعلم اخل��سة كل وفق م�ستوى ال�سعوبة التي يع�نيه�، جتهيزًا للبدء ب�ملرحلة 
الرابعة من امل�سروع.

م�سروع مدار�س الدمج التعليمي
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يوؤمن مركز تقومي وتعليم الطفل ب�أهمية التدخل العالجي املبكر، لذا يجد معظم اأولي�ء الأمور واملعلمني 
اأن عملية الت�سخي�س املبكر ت�سهم اإىل حد كبري يف اإعط�ء الن�س�ئح وال�سرتاتيجي�ت العالجية املن��سبة 
للتع�مل مع م�سكالت الطفل. عالوة على اأنه� تعزز التع�ون بني البيت واملدر�سة مب� فيه م�سلحة الطفل. 
م له تف�سري واقعي وحقيقي لل�سعوب�ت التي  هذا ب�لنه�ية يحقق للطفل نف�سه ال�سعور ب�لراحة حينم� ُيَقدَّ
ن�س�ئح  يعقبه  الطفل،  يواجهه�  التي  لل�سعوب�ت  مو�سوعيً�  الت�سخي�س حتلياًل  وحدة  وتقدم  يواجهه�. 
عملية مفيدة للم�سكلة مو�سوع ال�سكوى. وُتَعدُّ وحدة الت�سخي�س من اأوائل الوحدات يف املركز، اإذ ك�نت 

بداية عمله� مع بداية اإن�س�ء املركز.
اإجنازاتنا للعام 2010م.

• التي 	 العلمية  واملح��سرات  التدريبية  الدورات  خالل  من  لالخت�س��سيني  الفنية  القدرات  رفع 
اأقيمت لهم ب�ل�ستع�نة بخرباء عرب واأج�نب.

• البدء ب��ستخدام اختب�ر وك�سلر الكويت الث�لث للذك�ء والذي ُقنن حديثً� يف دولة الكويت.	
• ال�ستمرارية يف العمل على م�سروعني ه�مني للوحدة، هم�:	

م�شروع جمل�س احلالة:- 1

وهو جمل�س يتكون من الخت�س��سيني النف�سيني والرتبويني، يعقد عند طلب الخت�س��سي الذي يواجه 
فيه ح�لة متعرثة، اأو م�ستجدات توؤثر على ت�سخي�س تلك احل�لة، وي�سعب عليه اإ�سدار حكم ت�سخي�سي 
عليه�. يتم من خالل املجل�س تب�دل اخلربات لإ�سدار قرار ت�سخي�سي �سليم، ويكون لهذه احل�لت بنك 

معلوم�ت خ��س فيه� للرجوع اإليه� عند احل�جة.  
م�شروع الدليل الت�شخي�شي:- 2

اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذات  الفئ�ت  وي�سم  الوحدة،  يف  املتََّبعة  الت�سخي�س  اأ�س�ليب  يبني  دليل  وهو 
املراجع  على  الدليل  هذا  وي�ستند  ت�سخي�سهم.  وكيفية  م�سكالتهم،  واأعرا�س  وا�سطراب�تهم  جميعه�، 
العربية والع�ملية لت�سهيل العملية الت�سخي�سية وتوحيده�، وي�سرتك ب�لعمل على هذا الدليل اخت�س��سيي 

الوحدة جميعهم.
• املركز، فقد 	 اأ�سوار  الت�سخي�س داخل  اإط�ر  الفع�لة خ�رج  امل�س�رك�ت  العديد من  للوحدة  ك�نت 

�س�ركت يف اجتم�ع�ت الخت�س��سيني النف�سيني للمدار�س الأجنبية، وحر�ست على امل�س�ركة يف 
جل�ن املجل�س الأعلى ل�سئون املع�قني �س�بقً�، و�سل�سلة من ور�س العمل يف املوؤمترات الرتبوية منه� 

موؤمتر الرتبويني الع�ملي يف الكويت.
• ر العمل يف الوحدة لي�سمل م�س�ركة فريقه� يف الدورات التعريفية ب�سعوب�ت التعلم خ�رج 	  تطوَّ

دولة الكويت، ف�س�رك الفريق هذا الع�م يف اإق�مة دورات تدريبية يف �سلطنة ُعم�ن.

وحـــدة التـ�سخي�س
وحدة التشخيص
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• عدد 	 اأكرب  بت�سخي�س  اأهدافه  لتحقيق  الت�سخي�س  وحدة  لفريق  ملحوظً�  منوًا  الع�م  هذا  �سهد 
الخت�س��سيني  عدد  زي�دة  بعد  وذلك  اأقل،  انتظ�ر  وبفرتة  دقيق  ب�أ�سلوب  احل�لت  من  ممكن 

النف�سيني يف الوحدة وان�سم�م كف�ءات جديدة للعمل.
بي�ن�ت اإح�س�ئية للوحدة

عدد احل�لت التي متت مق�بلته�  1200

عدد ح�لت التقييم النف�سي الرتبوي  204

عدد ح�لت التقييم النف�سي  177

عدد ح�لت التقييم الرتبوي فقط  50
عدد ح�لت ال�ست�س�رات ال�سفهية 

وال�ست�س�رات عرب اله�تف  50

عدد احل�لت التي مل ت�ستمر  30

عدد احل�لت امل�ستمرة الآن  60

عدد احل�لت على ق�ئمة النتظ�ر  90
عدد اأولي�ء الأمور الذين زاروا املركز وق�موا 
مبلء طلب�ت لالختب�ر ومل يعيدوا ال�ستبي�ن  600

تطلعاتنا لعام 2011
ت�أمل الوحدة يف الع�م اجلديد اإ�س�فة الكثري اإىل م�س�ريعه� احل�لية ومنه�: 

تدريب الخت�س��سيني اجلدد الذين ان�سموا للوحدة ودخولهم جم�ل العمل.. 1
و�سع اآلية جديدة واإ�سرتاتيجية متطورة للتع�مل مع احل�لت.. 2
اإ�س�فة اختب�رات جديدة للوحدة تخدم العمل.. 3
زي�دة عدد احل�لت التي �سيتم اختب�ره� مع احلف�ظ على الدقة والكف�ءة.. 4
م�س�ركة فريق التدريب يف دوراته الداخلية واخل�رجية.. 5
ا�ستمرار العمل يف م�سروعي:. 6

    اأ  الدليل الت�سخي�سي.
    ب  جمل�س احل�لة.

وحـــدة التـ�سخي�س
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة
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الدع�ية عن  ، متحور حول  الع�مة جمهود كبري يف ع�م 2010  والعالق�ت  الإعــالم  لوحدة  ك�ن  لقد 
التعلم،  �سعوب�ت  حــول  الوعي  ون�سر  الطفل،  وتعليم  تقومي  مركز  يقدمه�  التي  اجلديدة  اخلدم�ت 
للتفوق والمتي�ز يف جم�ل الأبح�ث، وبرامج التدخل  واإبراز �سورة مركز تقومي وتعليم الطفل كمركز 
العالجية، وتوفري التدريب وامل�س�در الالزمة  لذوي �سعوب�ت التعلم. كم� امتد هذا الدور اإىل احلف�ظ 
على الروابط القوية مع املوؤ�س�س�ت املم�ثلة على امل�ستوى املحلي والع�ملي من خالل امل�س�ركة الفع�لة يف 

املع�ر�س واملوؤمترات. 

اإجنازاتنا للعام 2010م 

الأف�سل    ال�سورة  تعك�س  لكي  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  جملة  على  جذرية  تغيريات  اإجــراء   
ملركزن� ومتثل ذلك يف العتم�د على املزيد من مو�سوع�ت التي �س�هم به� اخلرباء املوجودون 
مبركز تقومي وتعليم الطفل، ف�ساًل عن ذلك اأ�سبح مبقدورن� الآن القي�م بكل اأعم�ل الت�سميم 

واجلرافيك على يد م�سمم متخ�س�س. 
اجلديدة    امل�س�ريع  عن  والإنكليزية  العربية  ب�للغتني  املتنوعة  املطبوع�ت  من  �سل�سلة  اإ�سدار 

واملوا�سيع املتنوعة تخ�س ذوي �سعوب�ت التعلم. 
بن�ء ج�سور للتع�ون والعالق�ت مع املوؤ�س�س�ت الإعالمية املختلفة، ليتع�ونوا معن� يف تغطية ك�فة   

املح��سرات وور�س العمل والفع�لي�ت وغريه� من اأخب�ر مركز تقومي وتعليم الطفل.
يغطي    اأ�سبح  حيث  جديدة،  بحلة  الطفل  وتعليم  تقومي  ملركز  الإلكرتوين  املوقع  اإطــالق  اإعــ�دة 

اأف�سل، وبف�سل ذلك ف�ز موقع مركز تقومي  اأكرثعمقً�، ويعر�س خدم�ت املركز ب�سكل  موا�سيع 
وتعليم الطفل بج�ئزة ال�سيخ �س�مل العلي ال�سب�ح ك�أف�سل موقع ملنظم�ت املجتمع املدين لع�م 2010.

من    لفيف  ح�سره  ــذي  وال الطفل،  وتعليم  تقومي  ملركز  الف�سي  اليوبيل  حفل  الــوحــدة  نظمت 
ال�سخ�سي�ت الع�مة والرتبوية،  وحظي بتغطية اإعالمية متميزة.

اأ�سبحت للوحدة اآلية تلق�ئية يف تنظيم املح��سرات الع�مة والفع�لي�ت ذات احل�سور اجلم�هريي،   
ب�لإ�س�فة اإىل خربته� ب�أ�س�ليب ال�سي�فة لل�سخ�سي�ت العلمية الع�ملية الزائرة.

وحدة الإعالم والعالق�ت الع�مة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة
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تطلعاتنا لعام 2011
نهدف اإىل الت�أكد من اأن ن�سبة كبرية من اأولي�ء اأمور الأطف�ل ذوي �سعوب�ت التعلم لديهم الوعي   

ب�خلط الوطني ال�س�خن ومكتبة �سعوب�ت التعلم، وكيفية ال�ستف�دة من خدم�تهم�.
العمل على تطوير الع�ملني يف الوحدة، حيث يتحمل على ع�تقه� م�سوؤولي�ت اأكرب مع منو فريقه�.  
التوا�سل مع ال�سرك�ت واملنظم�ت املحلية، لتوفري الدعم امل�يل والفني للم�س�ريع الق�دمة.  
اإنت�ج املزيد من املطبوع�ت املتنوعة والفع�لة، ل�سم�ن تعمقن� يف �سرائح املجتمع املحلي والدويل.  

وحدة الإعالم والعالق�ت الع�مة
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الخط الساخن
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التعلم  �سعوب�ت  عن  نف�سية جم�نية  تربوية  ا�ست�س�رية  ه�تفية  خدمة  ال�س�خن  الوطني  اخلط  يقدم 
الأم�نة  من  بدعم  ال�س�خن  الوطني  اخلط  وافتتح  اأن�سئ  ع�مة.  اخل��سة  الحتي�ج�ت  وذوي  خ��سة 
الع�مة لالأوق�ف، للو�سول لأكرب عدد ممكن من اأولي�ء الأمور واملعلمني واملهتمني بهذه الفئ�ت للرد على 

ت�س�وؤلتهم وا�ستف�س�راتهم. 

اإجنازتنا للعام 2010م 
• احلكومية 	 وغري  احلكومية  اجله�ت  جميع  ت�سمل  بي�ن�ت  ق�عدة  ال�س�خن  الوطني  اخلط  يوفر 

)مدار�س ومراكز، وموؤ�س�س�ت معنية، وجمعي�ت نفع ع�م( التي تعني ب�لحتي�ج�ت اخل��سة ب�سكل 
ع�م وذوي �سعوب�ت التعلم ب�سكل خ��س �سواء داخل الكويت اأو خ�رجه� وعدده� حتى الآن )501( 

جهة، حيث اأ�سيف منهم عدد )50( جهة خالل ع�م 2010. 
• عالوة على ذلك قدم فريق اخلط الوطني ال�س�خن عدد )1500( ا�ست�س�رة ه�تفية خالل هذا 	

الع�م.
• مت اإ�سدار الطبعة الث�نية من  »دليل خدمة ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة« وم�س�ف اإليه ف�سل جديد 	

يت�سمن )احل�س�ن�ت( لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة وعدة مراكز اأخرى . 
• اأو�سع 	 ب�سكل  خدم�ته  لتقدمي  اليومية  ب�ل�سحف  اأ�سبوعية  اإعالمية  حمالت  الفريق  نظم  قد 

للمجتمع. 
• واجت�ز الفريق �سل�سلة من املح��سرات اخل��سة ب�سعوب�ت التعلم التي نظمه� املركز مع العديد 	

من خرباء �سعوب�ت التعلم من خ�رج الكويت على مدار ع�م 2010. 
• اأخريًا �س�رك الفريق يف عدة مع�ر�س حملية ذات عالقة بذوي الحتي�ج�ت اخل��سة للتوا�سل مع 	

املجتمع ون�سر الوعي عن �سعوب�ت التعلم وتعريف اجلمهور ب�ملركز وخدم�ته.

خلط ال�س�خن
ا

الخط الساخن



35التقرير ال�سنوي  2010

تطلعاتنا لعام 2011
• اإن فريق اخلط الوطني ال�س�خن ب�سدد النته�ء من اإجن�ز )كتيب بنك الأ�سئلة( والذي يطرح 	

100 �سوؤال واإج�بة الأكرث �سيوعً� عن ذوي �سعوب�ت التعلم مع الإج�بة عليه� والتي مت جتميعه� من 
م�س�در علمية موثقة. 

• ق�عدة 	 على  لإ�س�فته�  التعلم  ب�سعوب�ت  تهتم  وحديثة  البحث عن جه�ت جديدة  ال�ستمرار يف 
بي�ن�ت اخلط  الوطني ال�س�خن ودليل خدمة ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة. 

• التي 	 والور�س  املح��سرات  اإىل ح�سورهم  ب�لإ�س�فة  الفريق  تدريب  ال�ستمرار يف  احلر�س على 
�ستق�م ب�ملركز،  وذلك لزي�دة خرباتهم يف جم�ل الإر�س�د النف�سي وتقدمي خدم�تهم ب�سكل اأف�سل، 

• ال�ستمرار يف تنظيم حمالت اإعالمية يف ال�سحف اليومية . 	
• احلر�س على م�س�ركة الفريق يف املع�ر�س املحلية املتعلقة ب�سعوب�ت التعلم وذوي الحتي�ج�ت 	

اخل��سة. اإ�سدار الطبعة الث�لثة من )دليل خدمة ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة( مع احلر�س على 
اإ�س�فة بي�ن�ت ومراكز جديدة معنية. 

خلط ال�س�خن
ا
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مكتبة صعوبات التعلم
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الوقفي  – ال�سندوق  لالأوق�ف  الع�مة  الأم�نة  من  بدعم   2008 يف  التعلم  �سعوب�ت  مكتبة  افتتحت 
والإنكليزية   العربية  ب�للغتني  التعلم  �سعوب�ت  علمية يف جم�ل  تقدم م�س�در  املكتبة  ال�سحية.  للتنمية 

لأولي�ء الأمور، واملعلمني، والب�حثني، وطالب الدرا�س�ت العلي� وكل مهتم مبج�ل �سعوب�ت التعلم.

اإجنازتنا للعام 2010م 
• مكتبة �سعوب�ت التعلم يف مركز تقومي وتعليم الطفل هي الأوىل من نوعه� يف الع�مل العربي لكونه� 	

�سعوب�ت  علمية يف جم�ل  ومن�سورات وجمالت  بكتب،  املتخ�س�سة  املنطقة  الوحيدة يف  املكتبة 
الإنكليزية  ب�للغتني  تقريبً�  كت�ب  اآلف  �ستة  اإىل  املكتبة  جمموع�ت  اإجم�يل  و�سل  فقد  التعلم؛ 
واملجالت  والدوري�ت  والب�سرية،  ال�سمعية  واملواد  التعليمية،  الو�س�ئل  ي�سمل  ل  هذا  والعربية، 

املتخ�س�سة يف جم�ل �سعوب�ت التعلم. 
• ا�سرتكت املكتبة يف عدة قواعد بي�ن�ت علمية متخ�س�سة ب�لرتبية وعلم النف�س و �سعوب�ت التعلم؛ 	

هذه اخلدمة تقدم جم�نً� جلميع الأع�س�ء وكل املرتددين للمكتبة. عالوة على ذلك، بداأت املكتبة 
العلي�  الدرا�س�ت  الب�حثني وطالب  لي�ستفيد منه�  بتوفري ر�س�ئل ج�معية )م�ج�ستري ودكتوراه( 

املبتدئني. 
• و�سل عدد اأع�س�ء املكتبة اإىل )66( ع�سوًا، كم� ا�ستقبلت املكتبة عدد )45( زي�رة ملجموعة من 	

ال�سخ�سي�ت اله�مة والوفود التي تعرفت على املكتبة ومقتني�ته� وخدم�ته�. 
• قمن� بت�سجيل الإع�رة والرد لعدد )1400( كت�ب وتقدمي اخلدمة املرجعية لعدد )1350( زائر. 	

مكتبة �سعوب�ت التعلم
مكتبة صعوبات التعلم
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• اأ�سفن� ق�سم خ��س مبكتبة �سعوب�ت التعلم ب�ملوقع اللكرتوين ملركز تقومي وتعليم الطفل ي�سم 	
معلوم�ت ك�ملة عن املكتبة ومقتني�ته� وخدم�ته� ومواعيد العمل والفهر�س اللكرتوين الذي يتيح 
عملي�ت البحث يف مقتني�ت املكتبة وكت�ب ال�سهر وقوائم ب�أحدث الأوعية التي ت�سل اإىل املكتبة. 

• اإن�س�ء ق�سم خ��س ب�لدوري�ت يف املكتبة ي�سم )785( عدد ب�للغة النكليزية، و)111( عدد 	 مت 
ب�للغة العربية.

تطلعاتنا لعام 2011
• ن�ستعد ح�ليً� لإعداد معر�س كت�ب يف مركز تقومي وتعليم الطفل لن�ست�سيف من خالله مكتب�ت 	

اأم تربوية ودور ن�سر لكي يعر�سوا م� لديهم من امل�س�در العلمية الرتبوية  اأخرى جت�رية ك�نت 
ولعمل ربط مب��سر بينن� وبينهم للتوا�سل مع اأمن�ء مكتب�ت اآخرين و من هم مهتمني يف جم�ل 

�سعوب�ت التعلم والرتبية والتعليم. 
• نهدف اأي�سً� للم�س�ركة يف مع�ر�س الكتب الوطنية للع�م الق�دم، لن�سر الوعي عن �سعوب�ت التعلم 	

وتعريف الن��س ب�ملكتبة وخدم�ته�.  
• وب�لطبع �سوف ن�ستمر يف طلب وتوفري كل م� هو جديد يف جم�ل �سعوب�ت التعلم من كتب ودوري�ت 	

وجمالت علمية وو�س�ئل تعليمية واملواد ال�سمعية والب�سرية. 

مكتبة �سعوب�ت التعلم
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وحدتي تطوير االختبارات واألبحاث
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النف�سية  ت�أليف الختب�رات  والهدف منه�  التقومي،  لق�سم  ت�بعة  وحدة تطوير الختب�رات هي وحدة 
التعرف على  الت�سخي�س يف  وحدة  ت�ستخدمه�  والتي  وتقنينه�،  وبن�وؤه�  تطويره�  و  املختلفة  والرتبوية 
التعلم عملية دقيقة  الأفراد ذوي �سعوب�ت  ت�سخي�س  اأن عملية  التعلم اخل��سة. ومب�  ح�لت �سعوب�ت 
التعلم،  �سعوب�ت  جم�ل  يف  املتخ�س�سة  الختب�رات  من  ت�سميم جمموعة  من  لبد  فك�ن  وح�س��سة، 
والتغلب  العالجي  التدخل  للتمكن من  التعلم اخل��سة  يواجهه� ذوو �سعوب�ت  التي  ال�سعوب�ت  لتحديد 

عليه� فيم� بعد.

اإجنازتنا للعام 2010م 
اأواًل م�شروع تطوير االختبارات الت�شخي�شية ) معيارية املرجع( 

اأ( تطبيق العينة التجريبية الأوىل من:

اختب�ر الذاكرة الع�ملة املقنن لالأطف�ل 	 
اختب�ر القراءة  والإمالء املقنن لالأطف�ل 	 

ب(تطبيق العينة التجريبية الث�نية من:

اختب�ر ال�ستق�ق والر�سم الكت�بي املقنن لالأطف�ل	 
ج( مرحلة التقنني لكل من: 

اختب�ر مع�جلة الأ�سوات وو�سع مع�يري له.	 
اختب�ر ال�ستق�ق والر�سم الكت�بي املقنن لالأطف�ل.	 

ثانياً: م�شروع تطوير االختبارات الت�شخي�شية )حمكية املرجع(

وتهدف اإىل تقييم �س�مل للط�لب يف م�دة اللغة العربية ويف �ستى فروعه�، واإعط�ء �سورة حقيقة 
للمه�رات التي ينق�سه� يف كل فرع من فروعه� على حدة، ابتداء من فهم امل�سموع، والقراءة ال�سفوية، 
وفهم املقروء، والتحدث، وامله�رات اللغوية، والإمالء، واخلط، وال�سالمة اللغوية ، ومت تطوير عدد من 

الختب�رات ، والتي تخت�س ب�ل�سفوف من الأول حتى الت��سع .

وحـــدة تطوير الختب�رات
وحدة تطوير االختبارات
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تطلعاتنا لعام 2011
اأواًل: م�شروع تطوير االختبارات الت�شخي�شية ) معيارية املرجع(

اأ( تطبيق العينة التجريبية الث�نية من:

اختب�ر الذاكرة الع�ملة املقنن لالأطف�ل 	 
اختب�ر القراءة  والإمالء املقنن لالأطف�ل 	 

ب( مرحلة التقنني لكل من:

اختب�ر الذاكرة الع�ملة لالأطف�ل	 
اختب�ر القراءة والإمالء لالأطف�ل	 

ثانياً: م�شروع تطوير االختبارات الت�شخي�شية )حمكية املرجع(

�سيتم العمل على ت�سميم عدد من الختب�رات الت�سخي�سية يف اللغة العربية) ك�ختب�رات موازية( 
من ال�سف الأول اإىل ال�سف الع��سر .

ثالثاً: الدورات التدريبية 

دورة تدريبية يف تدري�س املع�سرين قرائيً�.	 
دورة تدريبية يف تعديل ال�سلوك التنمري لدى طالب �سعوب�ت التعلم.	 
دورة تدريبية يف التقومي القي��س والت�سخي�س النف�سي والرتبوي واإمك�نية تف�سري النت�ئج 	 

وحتليله�

وحـــدة تطوير الختب�رات
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ي�سعى مركز تقومي وتعليم الطفل ليكون مركزًا اإقليميً� رائدًا لالأبح�ث التطبيقية يف جم�ل �سعوب�ت 
التعلم، اإذ يدرك املركز اأهمية الأبح�ث العلمية التطبيقية يف دعم اأن�سطة املركز ويف معرفة اآخر 

امل�ستجدات والأ�س�ليب الفع�لة لبلوغ الأهداف الرامية مل�س�عدة الأفراد ذوي �سعوب�ت التعلم.

اجنازاتنا للعام 2010م

• اإ�سدار كت�ب تدري�س الأطف�ل املع�سرين قرائيً�: دليل املعلم	

• اإ�سدار كت�ب التنمر لدى ذوي �سعوب�ت التعلم	

• اإ�سدار كت�ب ا�سرتاتيجي�ت منوذجية لتدري�س مه�رات القراءة وفق طريقة اأورتن وغيلنه�م.	

تطلعاتنا لعام 2011

• النته�ء من اجن�ز واإ�سدار ق�مو�س �سعوب�ت التعلم.	

وحـــدة الأبح�ث
وحدة األبحاث




