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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ت�سرف مركز تقومي وتعليم الطفل بخدمة الأفراد ذوي �سعوبات التعلم من خالل العديد من 

الأن�سطة والفعاليات والربامج املتميزة خالل عام 2011م اإذ �سادف هذا العام عقد اأول موؤمتر 

دويل متخ�س�س يف الكويت لذوي �سعوبات التعلم اإ�سطراب ت�ستت النتباه وفرط الن�ساط الذى 

ال�سمو  التعلم وحظي برعاية �ساحب  الكويتية لإختالفات  بالتعاون مع اجلمعية  املركز  اأمامه 

اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه.

كما �سهد هذا العام اأي�سًا اإنتاج اإختبار معاجلة الأ�سوات املقنن لالأطفال الذي قننه املركز 

بالتعاون مع مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة بالريا�س, اململكة العربية ال�سعودية.

اإىل النتهاء من العام الثاين على م�سروع مدار�س الدمج التعليمي الرائد املقام  بالإ�سافة 

بالتعاون مع ال�سادة/ وزارة الرتبية والذي �سهد اإفتتاح اأول مدر�سة متخ�س�سة لذوي �سعوبات 

التعلم ال�سديدة يف منطقة مبارك الكبري التعليمية »مدر�سة ال�سدمي النموذجية بنني«.

الرتبوي  الربنامج  العالجية من خالل  �سواء  املتميزة  توفري خدماته  املركز يف  ا�ستمر  وقد 

ال�سباحي والربنامج الرتبوي امل�سائي اأو الت�سخ�سية من خالل وحدة الت�سخي�س اأو التدريبية 

من خالل وحدة التدريب اأو البحثية من خالل وحدة البحاث وتطوير الختبارات.

لنا  وتربع  �ساعدنا  من  لكل  والتقدير  بال�سكر  نتوجه  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  يف  ونحن 

وعمل معنا و�ساركنا فرحة العطاء ونعمة م�ساعدة ذوي �سعوبات التعلم اخلا�سة ليندجموا يف 

جمتمعهم وي�ساركوا فيه باإيجابية وي�ساهموا يف رقّيه وتقدمه.

اأ.عبد اهلل ال�شرهان         

رئي�س جمل�س الإدارة          



6

التقرير ال�سنوي  2011ملحة عن املركز مركز تقومي وتعليم الطفل

info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org



7

لمحة عن المركز

بداأ مركز تقومي وتعليم الطفل مزاولة اأعماله واأن�سطته كجمعية نفع عام �سنة 1984 يف 

منطقة ال�سويخ وملدة 23 عامًا تقريبًا اإىل اأن انتقل املركز اإىل مبناه اجلديد يف قلب منطقة 

ال�سرة مع بداية العام الدرا�سي 2006 / 2007.

 يقدم املركز اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية لالأفراد ذوي �سعوبات التعلم بالإ�سافة 

اإىل توفري التدريب املتخ�س�س وزيادة الوعي ب�سعوبات التعلم يف الو�سط املحلي والإقليمي.

اإذ كان يوفر, يف البداية, خدمات الت�سخي�س  قطع املركز دربًا طوياًل يف هذه امل�سرية, 

برنامج  اأثرها  على  يبنى  وتربويني,  نف�سيني  اخت�سا�سيني  اأي��دي  على  والرتبوي  النف�سي 

عالجي فردي للتدخل يطبق يف املدر�سة, اإل اأن املركز كان يقدم خدمات التدري�س اخلا�سة 

لتنمية املهارات ال�سعيفة لدى هوؤلء الأطفال على اأ�سا�س فردي يف الفرتة امل�سائية. و�سرعان 

ما اأ�سبح وا�سحًا اأن هناك حاجة كبرية اإىل برنامج �سباحي لتقدمي اخلدمات العالجية.

 تعاونت وزارة الرتبية مع املركز يف اأن ي�سبح الربنامج الرتبوي ال�سباحي حقيقة واقعة, 

ب�سعوبات  اأكرب  ووعي  دراية  على  بدورهم  اأ�سبحوا  الذين  املعلمني  بتدريب  املركز  بقيام 

التعلم, ومل يكن مق�سودًا على الإطالق اأن ي�ستمر الأطفال يف هذا الربنامج طوال م�سريتهم 

التعليمية, بل العمل معهم فقط لعالج ال�سعوبات التي يواجهونها, وتعليمهم ا�سرتاتيجيات 

التعلم. وكان بع�سهم يعود اإىل مدر�سته بعد عام واحد بينما يق�سي اآخرون عامني اأو اأكرث يف 

الربنامج الرتبوي ال�سباحي.

الآن, يقدم املركز, بالإ�سافة اإىل اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية والتدريبية لالأفراد 

التي  التحديات  ملواجهة  الظاهرة  بهذه  املجتمعية  التوعية  خدمات  التعلم,  �سعوبات  ذوي 

تواجه ذوي �سعوبات التعلم واأولياء اأمورهم �سواًء يف الكويت اأو يف العامل العربي.
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البرنامج التربوي الصباحي



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  102011

يدرس طالب البرنامج التربوي الصباحي في مركز تقويم وتعليم الطفل مناهج وزارة التربية في دولة  
الكويت على يد متخصصين في مختلف جوانب صعوبات التعلم تدريسًا فرديًا وفي مجموعات صفية 

صغيرة العدد.

تقّيم حالة كل طفل قبل التسجيل في البرنامج ، وإذا تبين مالءمة هذه البيئة التعليمية للطفل، يجرى 
للطفل اختبار آخر لضمان إعداد خطة تعليمية فردية )IEP(  تناسب احتياجاته وإمكاناته.

الكلية للطالب، ومحاولة  النظرة  التدريس تعتمد على  الصباحي فلسفة في  التربوي  البرنامج  يتبع 
الجوانب  على  التركيز  خالل  من  الخاصة  احتياجاته  ومراعاة  شخصيته،  وصقل  التعليمي،  مستواه  رفع 
التحصيلية الدراسية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية )الموسيقى والرسم( وكذلك الجوانب الرياضية 
والتغذية والتكنولوجيا. كما يركز البرنامج التربوي الصباحي على: النمو االنفعالي، والجوانب اإلجتماعية 
اجتماعيين  متخصصين  يد  على  لطلبته  المقدمة  النفسي  اإلرشاد  خدمات  خالل  من  للطالب  والنفسية 
ونفسيين لرفع مستوى تقدير الطفل لذاته وزيادة دافعيته نحو التعلم وتعليمه إستراتيجيات ومهارات 

تساعده  للتغلب على التحديات التي قد تواجهه في حياته اليومية والمستقبلية.

•  تطبيق ا�سرتاتيجيات تعلم جديدة تخت�س بامل�ساركة الفعالة للطالب.	

• تطبيق خطة الرتقاء بامل�ستوى التح�سيلي و هي كالآتي:	

ابتكار ا�ساليب وطرائق جديدة تهدف اىل الرتقاء التح�سيلي. -

اإ�سراك الآباء بفاعلية مبتابعة م�ستويات الطلبة . -

حب امل�ساركة و اجلراأة لدى الطالب من خالل الأن�سطة. -

 التو�سل اىل الأ�سباب احلقيقة املوؤدية لنخفا�س امل�ستوى التح�سيلي. -

اجناز ت�سوير فيلم  ن�سف يوم يف حياة طالب. -

التدريب

• تدريب جمموعة اأوىل من املعلمني على برنامج »اأنا اأقراأ واأكتب!«.	

•  تدريب مدربي وحدة التدريب على برنامج »اأنا اأقراأ واأكتب!«.	

• يف 	 ال��ط��الب  اأداء  تقييم  وق��ع  الخ��ت��ب��ارات  تطوير  وح��دة  م��ع  بالتعاون 

اختبارات عديدة لتقييم مدى جناح ا�ستخدام برنامج »اأنا اأقراأ واأكتب!« 

ب�سفة اأولية يف تدري�س ح�س�س اللغة العربية الفردية.

النشر

• ال�سراف على حترير عدد خا�س من جملة عاملية تعنى بالقراءة والكتابة يف 	

اللغة العربية:

Mahfoudhi, A., Everatt, J. & Elbeheri, G. (2011). Special Issue of 

البرنامج التربوي الصباحي

البرنامج التربوي الصباحي

�إجنازتنا لعام 2011 
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البرنامج التربوي الصباحي

�إجنازتنا لعام 2011 

Reading & Writing: An Interdisciplinary Journal on “Literacy in 

Arabic.” Springer.

• امل�ساركة يف ن�سر الكتب اأو الختبارات الآتية:	

Taibah, N., Elbeheri, G., Abu-Diar, M., Mahfoudhi, A., Everatt, J., & 

Haynes, C. (2010). Test of Phonological Processing for Children (in 

Arabic - Standardized in Kuwait and Jedda, Saudi Arabia). Center 

for Child Evaluation & Teaching, Kuwait and Prince Salman Center 

for Disability Research. (87 pages)

ISBN: 978 - 9996660023.

Abu-Diar, M., Elbeheri, G., Mahfoudhi, A., & Hattab, S. 

(2011). A guide to the curriculum-based tests of Arabic. 

Center for Child Evaluation & Teaching, Kuwait. (based on 

the Kuwaiti Arabic language curricula). (208 pages)

ISBN: 978 - 9996660009.

• امل�ساركة يف ن�سر املقالت العلمية الآتية:	

Mahfoudhi, A., Everatt, J., & Elbeheri, G. (2011). Introduction to 

the Special Issue of Reading and Writing: “Litearcy in Arabic”. 

Reading & Writing, 24(9), 1011 - 1018.

Elbeheri, G., Everatt, J., Mahfoudhi, A., Abu-Diyar, M. & 

Taibah, N. (2011). Orthographic processing and reading 

comprehension among Arabic speaking mainstream and 

LD children. Dyslexia, 17(2), 123 - 142.



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  122011

تطوير االختبارات

• مع 	 بالتعاون  والبحوث  امل�ستوى  تقييم  بغر�س  عربية  اللغة  اختبارات  تطوير 

وحدة تطوير الختبارات و وحدة التدريب ومدير الربنامج امل�سائي.

• بالتعاون مع وحدة تطوير الختبارات انتهي من تقنني اختبار املعاجلة ال�سوتية 	

وطباعته وهي بطارية اختبارات فريدة من نوعها يف العامل العربي.

• بالتعاون مع وحدة تطوير الختبارات انتهى من تقنني اختبار معاجلة الر�سم 	

اأي�سًا بطارية اختبارات فريدة من نوعها يف  ال�سريف وهي  والوعي  الإمالئي 

العامل العربي.

• مع 	 بالتعاون  الريا�سيات  مل��ادة  امل�ستوى  حتديد  اختبارات  تطوير  يف  �سرعنا 

وحدة الت�سخي�س.

المؤتمرات )تنظيم ومشاركة(

• دوليًا 	 موؤمترًا  املركز  نظم  التعّلم  لختالفات  الكويتية  اجلمعية  مع  بالتعاون 

ل�سعوبات التعّلم وت�ستت النتباه وفرط الن�ساط مب�ساهمة فعالة من الربنامج 

ال�سباحي.

• �سارك الربنامج ال�سباحي يف املوؤمترات بالأوراق الآتية:	

Mahfoudhi, A. (2011). Developing a multi-sensory structured language 
program to teach students with reading and writing disabilities. 
Carnegie Mellon University in Qatar conference: The Challenges of 
Teaching Arabic in the 21st Century, Doha, Feb. 9 - 10, 2011.

Mahfoudhi, A. (2010). Teaching students with a reading difficulty: 
Research-based methods. Partners in Inclusion Project, funded by the 
Arab Fund, Kuwait, December 21st, 2010 (invited talk).

Sadeghi, A., Everatt, J., Tehrani, L.G., Al-Menaye, N., Elbeheri, G., 
Mahfoudhi, A. & McNeill, B. (2010) Text reading across languages: 
the influence of underlying cognitive-linguistic abilities. University of 
Canterbury, Christchurch, New Zealand: 3rd Educational Psychology 
Forum, 1 - 2 Nov 2010.

البرنامج التربوي الصباحي

�إجنازتنا لعام 2011 
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Taibah, N., Everatt, J., Elbeheri, G., Mahfoudhi, A. & Abu Al-Diyar, M. 
(2010) Word decoding and reading comprehension in Arabic speaking 
children. Berlin, Germany: 17th Annual Meeting of the Society for 
the Scientific Study of Reading (2010 SSSR), 7 - 10 Jul 2010. (Poster 
presentation).

• ل�سعوبات 	 عالجي  ت�سخي�سي  برنامج  لتطوير  �سخم  م�سروع  يف  ال�سروع   

ل��الأوق��اف,  العامة  الأم��ان��ة  من  بتمويل  املعادلة«  من  ج��زء  »اأن��ا  الريا�سيات 

ال�سندوق الوقفي للتنمية ال�سحّية.

• ا�ستكمال تنفيذ برنامج »اأنا اأقراأ واأكتب!« وتقييمه.	

املزيد من التدريب ملعلمي العلوم والدرا�سات الجتماعية, واللغة الإنكليزية على 	•

كيفية دمج مبادئ التقنيات متعددة احلوا�س يف الف�سول الدرا�سية العادية.

تطوير طريقة منهجية لتدري�س الريا�سيات لكي ت�ستخدم يف احل�س�س الفردية 	•

اأو يف جمموعات �سغرية يف مركز تقومي وتعليم الطفل,ومن ثم �سندرب معلمني 

اآخرين من خارج املركز على الربنامج.

اعداد درا�سة من قبل وحدة اخلدمة الجتماعية بعنوان عالقة الذكاء الجتماعي 	•

بالناحية النفعالية للطلبة.

تطبيق مبادئ اجلودة بالربنامج )طلبة – معلمني – منهج(.	•

ال�سرتاك يف ندوات و موؤمترات متخ�س�سة حملية وعاملية(.	•

موا�سلة ما مت العمل به يف خطة الرتقاء بامل�ستوى التح�سيلي.	•

البرنامج التربوي الصباحي

تطلعاتنا لعام 2011 
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البرنامج التربوي المسائي



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  162011

أهدافه ويعمل على تحقيقها،  المركز، ويتبنى  يتجزأ من  المسائي جزًءا ال  التربوي  البرنامج  يعد 
من بيئة تربوية متكاملة، تمكن التالميذ من الوصول إلى أقصى طاقاتهم. ويخدم البرنامج  فهو يؤِّ
المختلفة  الدراسية  بمراحلهم  الخاص،  والتعليم  العام  التعليم  مدارس  طلبة  المسائي  التربوي 
)ابتدائي، متوسط، ثانوي(، ومن الجنسيات جميعها، ويتيح للطالب الذي يعاني صعوبات التعلم 
حياته  بداية  من  لديه  المحددة  الضعف  نواحي  لمعالجة  متخصص  تدريس  على  للحصول  فرصة 

الدراسية من الصف األول حتى نهاية المرحلة الثانوية.

• قدم الربنامج خدمات تعليمية متكاملة يف املواد الآتية: اللغة العربية, واللغة 	

والكيمياء,  الفيزياء,  والعلوم:  والريا�سيات,  الفرن�سية,  واللغة  الإنكليزية, 

التعامل مع ذوي  اأكفاء مدربني على  يد معلمني  والأحياء, واجليولوجيا, على 

�سعوبات التعلم باإ�سراف روؤ�ساء الأق�سام, وقدمت اخلدمة التعليمية لأكرث من 

مئتني وخم�سني طالبًا.

• قدم الربنامج خدمات الإر�ساد النف�سي, للطالب الذين يعانون �سعوبات تعلم  	

اإىل جانب م�سكلة  امل�سكلة  الذين يعانون هذه  النطق للطالب  وخدمات عالج 

�سعوبات التعلم.

• التي يتواجد فيها 	 اإدارات املدار�س واملعلمني والخت�سا�سيني ول �سيما  توعية 

طالب من ذوي �سعوبات التعلم املدموجني يف هذه املدار�س عند زيارة جلنة 

متابعة الطالب لهذه املدار�س لإبالغها بحالة هوؤلء الطالب بناء على رغبة 

اأولياء اأمورهم, وتو�سيح م�سكالتهم, وعر�س ما لهم من حقوق, وما عليهم من 

واجبات اأقرتها وزارة الرتبية من خالل ن�سراتها اإىل مدار�س التعليم العام.

• متابعة الطالب الذين يعانون �سعوبات تعلم يف مدار�سهم.	

• ي�سارك الربنامج الرتبوي امل�سائي الربنامج الرتبوي ال�سباحي يف تهيئة طالبه 	

املرحلة  العام يف  التعليم  اإىل مدار�س  للعودة  التا�سع  ال�سف  �سيما طالب  ول 

التي  التعليمية  اخلدمات  لهم  ت�سرح  التي  الندوات  اإقامة  خالل  من  الثانوية 

يقدمها الربنامج الرتبوي امل�سائي لهم م�ساء, ومن خالل دعوة متخ�س�سني يف 

املرحلة الثانوية لتو�سيح متطلبات الدرا�سة يف املرحلة الثانوية والنظم املعمول 

بها يف هذه املدار�س, ودعوة اأولياء الأمور ل�سرح ما ميكن تقدميه من م�ساعدة 

الربنامج  يف  �سواء  ال�سباحي  الرتبوي  الربنامج  من  تخرجهم  بعد  لأبنائهم 

الرتبوي امل�سائي اأم يف مدار�سهم التي �سيعودون اإليها.

البرنامج التربوي المسائي

البرنامج التربوي المسائي

�إجنازتنا لعام 2011 
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البرنامج التربوي المسائي

تطلعاتنا لعام 2012

• امل�ساركة يف جلان تطوير الختبارات الت�سخي�سية التي يوفرها املركز لوحدة 	

التقومي للم�ساهمة يف فح�س الطالب وحتديد اإن كانوا يعانون �سعوبات تعلم اأم 

ل, وقد  كون الربنامج جلنة اإعداد اختبارات ت�سخي�سية ملادة اللغة الإنكليزية 

وع�سوية  امل�سائي  الرتبوي  بالربنامج  الإنكليزية  اللغة  ق�سم  رئي�س  من  مكونة 

جمموعة من معلمي اللغة الإنكليزية الأكفاء بالربنامج.

•  م�ساركة وحدة البحوث يف مراجعة ما ي�سدر عنها من اإ�سدارات املركز واإبداء 	

الراأي.

• يتطلع الربنامج اإىل التو�سع يف اخلدمات التي يقدمها, لت�سل اإىل اأكرب عدد 	

�سريحة  اأك��رب  اإىل  الو�سول  واإىل  تعلم,  �سعوبات  يعانون  الذين  الطالب  من 

م�سكالت  فهم  على  قدرتهم  لعدم  احلرية  ت�سيبهم  الذين  الأم��ور  اأولياء  من 

اأبنائهم, واأف�سل احللول والطرائق الرتبوية التي ميكن اأن ي�سلوا بها اإىل ما 

ينفع اأبناءهم.

• كما يتطلع اإىل توعية كل مدر�سة من مدار�س التعليم العام واخلا�س بالكويت 	

وكل بيت بامل�سكلة, ليت�سنى لهم التدخل املبكر قبل اأن ت�ستفحل امل�سكلة, وي�سري 

من الع�سري مواجهتها.
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وحدة التدريب



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  202011

نشر  خالل  من  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  أه��داف  من  العديد  تحقيق  في  التدريب  وح��دة  تسهم 
والتربويين  النفسيين  واالختصاصيين  للمعلمين  التدريب  وتوفير  التعلم،  صعوبات  مجال  في  الوعي 
هذه  يعانون  الذين  دعم  وكيفية  التعلم  صعوبات  لتعرف  األمور؛  وأولياء  االجتماعيين  واالختصاصيين 

المشكالت دعمًا فعااًل.

يزور فريق التدريب العديد من المدارس الحكومية وغيرها من الهيئات التعليمية العامة والخاصة في 
دولة الكويت؛ لتقديم التدريب للمعلمين والتربويين، كما تقدم الوحدة االستشارات والخدمات والبرامج 
التدريبية التربوية التي تساعد في بناء القدرات المحلية والوطنية في مجال صعوبات التعلم الخاصة.

كما يسعى أعضاء فريق وحدة التدريب إلى تعرف آخر التطورات واألبحاث في مجال صعوبات التعلم، 
وال تقتصر أنشطة الوحدة على دولة الكويت وحدها، بل تقدم الوحدة دورات تدريبية لهيئات مشابهة 
لمركز تقويم وتعليم الطفل في العالم العربي، من خالل مشروعات تدعمها جهات عديدة داخل دولة 

الكويت.

• �سعوبات 	 تتناول  التي  والور�س  املحا�سرات  من  العديد  التدريب  فريق  األقى 

الكويت  دولة  حمافظات  جميع  غطت  العربية  واللغة  احل�ساب  وع�سر  التعلم 

بدعم من موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

• اأجنزت وحدة التدريب العمل على اجلزء الأول والثاين من م�سروع الدورات 	

2011م.,  للعام  الكويت  بدولة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  مع  التدريبية 

واملت�سمن )40( حما�سرة يف مدار�س وزارة الرتبية, و9 دورات تدريبية لأولياء 

ب��وزارة  العاملني  والجتماعيني  النف�سيني  والخت�سا�سيني  واملعلمني  الأم��ور 

الرتبية.

• اإقامة دورات تدريبية متخ�س�سة ملدر�سة ال�سدمي النموذجية – �سمن م�سروع 	

الدمج التعليمي.

• اإقامة )41( حما�سرة �سمن املرحلة الأخرية مل�سروع الدمج التعليمي واخلا�سة 	

بالعالج الرتبوي للمواد الأ�سا�سية :اللغة العربية والريا�سيات واللغة الإنكليزية  

الدمج  مدار�س  م�سروع  �سمن  مدر�سة   )28( يف  التعلم  �سعوبات  جمال  يف 

التعليمي مبنطقة مبارك الكبري التعليمية.

• لقاء خا�س مع رئي�سات الأق�سام للمواد الأ�سا�سية :اللغة العربية والريا�سيات 	

الرتبوي(  )العالج  التدريبية  الور�س  نتائج  تقييم  بهدف  الإنكليزية  واللغة 

على  والتعرف  التعليمية  الكبري  مبارك  منطقة  يف  مدر�سة  ب28  اخلا�سة 

اجنازات املدار�س وتبادل اخلربات.

• اإنهاء الرتتيبات اخلا�سة لطرح الدورات التدريبية املوجهة لكافة 	 العمل على 

اأفراد املجتمع واملخت�سني واملهتمني مبجال �سعوبات التعلم.

وحدة التدريب

وحدة التدريب

�إجنازتنا لعام 2011 
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وحدة التدريب

تطلعاتنا لعام 2012

• مل�سروع 	 ال��ث��اين(  )اجل��زء  الأخ���رية   املرحلة  �سمن  حما�سرة   )41( اإق��ام��ة   

العربية  اللغة  الأ�سا�سية:  للمواد  الرتبوي  بالعالج  واخلا�سة  التعليمي  الدمج 

مدر�سة   )28( يف  التعلم  �سعوبات  جمال  يف  الإنكليزية   واللغة  والريا�سيات 

�سمن م�سروع مدار�س الدمج التعليمي مبنطقة مبارك الكبري التعليمية.

• - تنفيذ فكرة اإقامة دورات تدريبية متخ�س�سة للعاملني مع ذوي الحتياجات 	

ار�سم  عنوان  حتت  �ساعة   100 ال��واح��دة  ال��دورة  م��دة  تكون  بحيث  اخلا�سة 

الفئة  لهذه  التخ�س�سات  خمتلف  يف  تدريبية  ودورات  ور�س  تت�سمن  طريقك 

مثل:-

 دورة �سعوبات التعلم –م�ستوى اأول. -

دورة اخلرائط الذهنية وا�ستخداماتها مع ذوي �سعوبات التعلم- م�ستوى  -

ثان.

دورة الذكاءات املتعددة وا�ستخداماتها مع ذوي �سعوبات التعلم- م�ستوى  -

ثان.

دورة اأنا اأقراأ واكتب- م�ستوى ثان. -

دورة الد�سغرافيا »�سعوبات الكتابة«- م�ستوى ثان. -

دورة تدريب املع�سرين قرائيا – م�ستوى ثان. -

تطبيق اختبار معاجلة الأ�سوات املقنن لالأطفال. -

•  متابعة اإقامة دورات تدريبية متخ�س�سة ملدر�سة ال�سدمي النموذجية – �سمن 	

م�سروع الدمج التعليمي.

• العامليني 	 اخل��رباء  ا�ست�سافة  خالل  من  العامة  املحا�سرات  من  عدد  اإقامة 

املتخ�س�سني يف جمال �سعوبات التعلم.

• طرح م�سروع جديد مع موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي لتنفيذ م�سروع دورات 	

تدريبية للعام امليالدي 2012.
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مشروع مدارس الدمج التعليمي



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  242011

الدعم والمساندة  بتوفير  الخاصة  الطفل  تمشيًا مع األهداف اإلستراتيجية لمركز تقويم وتعليم 
التي  المختلفة  الخدمات  توفير  خالل  من  الكويت،  في  الخاصة  التعلم  صعوبات  ذوي  للطالب 
تساعدهم على التغلب على المشكالت التي تقابلهم في حياتهم المدرسية، وحرصًا من المركز 
مراحل  في  والطالبات  الطالب  لخدمة  الكويتية  التربية  وزارة  مع  والبّناء  المستمر  التعاون  على 
التعليم العام كافة بدولة الكويت، والسيما الذين يعانون صعوبات في التعلم، ورغبة من المركز 
في نقل الخبرة وتدريب الكوادر الكويتية الوطنية بمدارس التعليم العام في كيفية التعامل مع 
ذوي صعوبات التعلم الخاصة في الفصول الدراسية العادية والمدارس الحكومية، من خالل تطبيق 
مبدأ دمج ذوي صعوبات التعلم الخاصة البسيطة والمتوسطة قدر اإلمكان، تقرر البدء في تنفيذ 
مشروع مدارس الدمج التعليمي على سبيل التجربة في منطقة مبارك الكبير التعليمية بالتعاون 
مع وزارة التربية الكويتية، وبدعم من األمانة العامة لألوقاف، ومجموعة من الخبراء واالستشاريين 

المحليين والدوليين، حيث سيستمر المشروع ثالث سنوات وبدأ في مارس 2010.

أهداف المشروع:

• الأ�سا�سي, 	 التعليم  ال�سنوات الأوىل من  الر�سوب والت�سرب يف  خف�س معدلت 

الأط��ف��ال  تنوع  اح���رتام  م��ع  املتو�سطة,  باملرحلة  اللتحاق  م��ع��دلت  وزي���ادة 

وت�سجيعهم داخل املدر�سة كطريقة لتحقيق املزيد من الدمج.

• تبني اأ�سكاًل وم�سامني مريحة ووا�سحة تغذي عملية الدمج وتقل�س الإق�ساء 	

الجتماعي والرتبوي, والتنوع يف عالقة املنهج القائم على تبني وجهات نظر 

متعددة ومعاجلة وجهة النظر الأحادية.

• كمرحلة 	 التعليمية  الكبري  مبارك  )منطقة  العام  التعليم  قطاع  مع  التعاون 

اأولية( من خالل تدريب اأع�ساء الهيئة الإدارية والتدري�سية مبدار�س املرحلة 

البتدائية على كيفية تقدمي امل�ساعدة والدعم لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم 

اخلا�سة.

• تدريب فريق العمل باإدارة منطقة مبارك الكبري التعليمية على اأن�سب واأحدث 	

طرائق فرز حالت �سعوبات التعلم اخلا�سة ل�ستخدامها يف التعرف مبكرًا اإىل 

طالب املرحلة البتدائية الذين يعانون �سعوبات خا�سة يف التعلم.

• م�ساعدة الطالب الذين يعانون �سعوبات تعلم خا�سة, من خالل توفري ن�سائح 	

واإر�سادات ودورات وور�س عمل ولقاءات ومواد توعوية واإر�سادية خا�سة بكيفية 

تدري�سهم وعالجهم يف الف�سل الدرا�سي العادي ويف البيت.

• توفري 	 خالل  من  امل�سروع  يف  امل�ساركة  املدار�س  طالب  اأم��ور  اأولياء  م�ساعدة 

دورات وحما�سرات متخ�س�سة يف كيفية تقدمي امل�ساعدة والدعم يف املنزل, 

وكيفية التعاون مع الإدارة املدر�سية يف م�ساعدة اأبنائهم من الطلبة والطالبات.

مشروع مدارس الدمج التعليمي
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مشروع مدارس الدمج التعليمي

�إجنازتنا لعام 2012

اإقامة املوؤمتر الأول ملدار�س الدمج التعليمي يومي 5 و 2010/4/6, حيث حا�سر -  1

يف املوؤمتر نخبة من اخلرباء الربيطانيني والكويتيني والعرب.

زيارات ميدانية من فريق موؤ�س�سة )IQM( ومركز تقومي وتعليم الطفل جلميع -  2

للم�سروع  الأوىل  املرحلة  �سمن  و2010/5,   4 �سهري  خالل  امل�سروع  مدار�س 

بهدف جمع املعلومات وتقييم الو�سع الراهن للمدار�س.

لقاءات فردية مع جميع مديرات املدار�س خالل �سهر 2010/9, ل�سرح الواقع -  3

التعليمي  الدمج  لتحقيق معايري  توفريها  الواجب  وال�سروط  للمدار�س  الراهن 

الدمج  يف  اجل��ودة  �سهادة  على  للح�سول  مدر�سة  كل  يف  حتقيقها  يجب  التي 

.)IQM(

اإقامة 8 دورات تدريبية مدة كل واحدة منها اأ�سبوع للموجهني الأوائل ومديرات -  4

املدار�س واملديرات امل�ساعدات على مدى اأربعة اأ�سهر من �سهر 2010/12, اإىل 

�سهر 2011/3, قام بها فريقني اأحدهما بريطاين متخ�س�س والأخر كويتي يف 

الإدارة والتخطيط و�سعوبات التعلم.

اإقامة 56 ور�سة عمل يف جميع مدار�س امل�سروع ومبتو�سط ور�ستني يف كل مدر�سة -  5

يف الفرتة من 2010/10/24 اإىل 2010/12/31.

تدريب جميع الخت�سا�سيات النف�سيات مبدار�س امل�سروع على اختبار رافن على -  6

مدى اأ�سبوعني.

10 متدربات من -  7 امل�سروع �سمت كل دورة  تدريبية يف مدار�س  28 دورة  اإقامة 

على  املدر�سات  وبع�س  واحلا�سوب  العربية  واللغة  الريا�سيات  اأق�سام  رئي�سات 

الطالب  فرز  بهدف  العربية  واللغة  الريا�سيات  الفرز يف  اختبارات  ا�ستخدام 

ذوي �سعوبات التعلم.

• الت�سدي 	 يف  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اكت�سبها  التي  العملية  اخل��ربة  نقل 

اإىل  املا�سية  عامًا  وع�سرين  اخلم�سة  م��دار  على  اخلا�سة  التعلم  ل�سعوبات 

وزارة الرتبية لدمج ذوي �سعوبات التعلم اخلا�سة تعليميًا وتعرف م�سكالتهم 

لعالجها مبكرًا قدر الإمكان.

مراحل المشروع 

اأوًل:  مرحلة جتميع املعلومات ملدة 7 اأ�سهر

ثانيًا: مرحلة التوعية ملدة 5 اأ�سهر

ثالثًا: مرحلة الفرز ملدة 7 اأ�سهر

رابعًا: مرحلة العالج الرتبوي ملدة 17 �سهر.
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مشروع مدارس الدمج التعليمي

�إجنازتنا لعام 2011 

اإجراء عمليات فرز الطالب من جميع املدار�س حيث متت املراحل التالية:-  8

• الثاين 	 ال�سفوف  طالب  من  املدار�س  جميع  من  وطالبة  طالب   1500 حتويل 

والثالث والرابع البتدائي.

• تقل�س عدد الطالب اإىل 1050 بناًء على ال�ستبيانني الذين طبقا على الطالب.	

• اإجراء اختبار الذكاء رافن على 1050 طالب وطالبة.	

• اإجراء اختبارات الفرز اللكرتونية على 1050 طالب وطالبة.	

• حتديد الطالب الذين لديهم موؤ�سرات �سعوبات التعلم من خالل نتائج الفرز 	

وتقدمي  للبنني,  النموذجية  البتدائية  ال�سدمي  ملدر�سة  طالب   100 وحتويل 

�سمن  �سعوباتهم  م�ستوى  وف��ق  على  لالآخرين  املنا�سبة  العالجية  الربامج 

مدار�سهم.

اإعداد مدر�سة ال�سدمي خالل فرتة ال�سيف و�سهر �سبتمرب 2010:-  9

• لل�سدمي 	 املر�سحني  اأولده��م  لنقل  الأم��ور  اأولياء  مع  فردية  متوا�سلة  لقاءات 

ببداية العام.

• جتهيز املدر�سة بالكوادر الب�سرية.	

• لل�سدمي 	 املر�سحني  اأولده��م  لنقل  الأم��ور  اأولياء  مع  فردية  متوا�سلة  لقاءات 

ببداية العام.

• جتهيز املدر�سة بالأدوات والأجهزة املنا�سبة.	

• تدريب فريق العمل بدورات �سباحية يومية مكثفة خالل �سهر �سبتمرب.	

• افتتاح املدر�سة يوم الأحد 2011/10/2.	

البالغ -  10 الكبري  مبارك  منطقة  مدار�س  يف  الرتبوي  العالج  مبرحلة  البدء 

نهاية �سهر  2011 وي�ستمر حتى  عددها )28( مدر�سة منت�سف �سهر �سبتمرب 

يونيو 2012 ويت�سمن:

• مدى 	 على  تدريجيًا  للتقييم  املدار�س  جميع  اإع��داد  على  الربيطاين  التدريب 

العام الدرا�سي احلايل مت�سمنًا دورات تدريبية متوا�سلة للمديرات واملعلمات 

وزيارات ميدانية تدريبية للمدار�س على )6( مراحل.

• لقاء تدريبي جلميع املديرات باملدار�س امل�ساركة يوم 2011/10/3.	

• لقاء تدريبي جلميع �سابطات الرتباط باملدار�س امل�ساركة يوم 2011/10/4.	

• العربية 	 واللغة  للريا�سيات  البتدائية  املرحلة  موجهي  جلميع  تدريبية  دورة 

واللغة الإنكليزية  يومي 4 و 2011/10/5.
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مشروع مدارس الدمج التعليمي

تطلعاتنا لعام 2012

• ور�س عمل جلميع مدر�سات ورئي�سات اأق�سام الريا�سيات واللغة العربية واللغة 	

الإنكليزية على اأ�ساليب الدمج والعالج الرتبوي للطالب ذوي �سعوبات التعلم 

�سمن ال�سف العادي على مدى العام الدرا�سي احلايل بحيث �سيبلغ عددها:

56 ور�سة عمل يف الريا�سيات. -

56 ور�سة عمل يف اللغة العربية. -

56 ور�سة عمل يف اللغة الإنكليزية. -

• الدرا�سي 	 العام  ال�سدمي على مدى  العامالت يف مدر�سة  متابعة تدريب جميع 

احلايل بهدف:

مراكز  - مع  تتعاون  متميزة  تدريب  وحدة  بناء  خالل  من  املعلمات  تدريب 

التدريب املنا�سبة لتقدمي جميع اأنواع التدريب املنا�سبة للمعلمني.

الت�سخي�س النف�سي والرتبوي من خالل بناء وحدة ت�سخي�س متميزة تتعاون  -

مع مراكز الت�سخي�س املنا�سبة لتقدمي جميع اأنواع الت�سخي�س.

عالج حالت �سعوبات التعلم ال�سديدة من خالل برنامج العالج الرتبوي  -

ال�سباحية وامل�سائية اإن لزم يف وقت لحق.

تقدمي منوذج ح�ساري عن املدار�س املتميزة التي تقدم اخلدمات املتكاملة  -

جمال  يف  والجتماعيني  النف�سيني  والخت�سا�سيني  واملعلمني  للطلبة 

�سعوبات التعلم.

احل�سول على العتماد الأكادميي الربيطاين للمدر�سة من خالل عمليات  -

تدريب وتقييم على مدى العام.
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وحدة التشخيص



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  302011

األمور  أولياء  معظم  يجد  لذا  المبكر،  العالجي  التدخل  بأهمية  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  يؤمن 
واالستراتيجيات  النصائح  إعطاء  في  كبير  حد  إلى  تسهم  المبكر  التشخيص  عملية  أن  والمعلمين 
البيت والمدرسة  التعاون بين  العالجية المناسبة للتعامل مع مشكالت الطفل. عالوة على أنها تعزز 
م له تفسير واقعي  بما فيه مصلحة الطفل. هذا بالنهاية يحقق للطفل نفسه الشعور بالراحة حينما يَُقدَّ
وحقيقي للصعوبات التي يواجهها. وتقدم وحدة التشخيص تحلياًل موضوعيًا للصعوبات التي يواجهها 
أوائل  من  التشخيص  وحدة  وتَُعدُّ  الشكوى.  موضوع  للمشكلة  مفيدة  عملية  نصائح  يعقبه  الطفل، 

الوحدات في المركز، إذ كانت بداية عملها مع بداية إنشاء المركز في عام 1984.

• اأتيح لوحدة الت�سخي�س خالل عام 2011 زيادة عدد الخت�سا�سيني النف�سيني والرتبويني, وكذلك 	

الأفراد العاملني يف ق�سم ال�سكرتارية, مما اأدى لزيادة عدد احلالت التي مت ت�سخي�سها, كما و�سعت 

القوانني والأنظمة املنا�سبة التي يعمل عليها كل فريق العمل مما اأدى لتطوير الأداء الإداري والفني.

• تقوم اإدارة الوحدة بالعمل على رفع القدرات الفنية لالخت�سا�سيني من خالل الدورات التدريبية 	

واملحا�سرات العلمية بال�ستعانة بخرباء عرب واأجانب ب�سكل م�ستمر.

•  بداأ الخت�سا�سيون يف الوحدة با�ستخدام اختبار وك�سلر الكويت الثالث للذكاء والذي قنن حديثًا يف 	

دولة الكويت, وهذا ي�سيف للعمل ويجدد يف الأداء.

• املقنن 	 الأ���س��وات  معاجلة  اختبار-  على  وعملي  نظري  تدريب  الوحدة  يف  الخت�سا�سيون  تلقى 

لالأطفال- الذي مت تقنينه يف وحدة تطوير الختبارات يف مركز تقومي وتعليم الطفل حديثًا- وقد 

بداأ العمل به بالفعل وهذا اأ�ساف بعدًا جديدًا على العملية الت�سخي�سية يف الوحدة.

• الختبارات 	 من  املطورة  اجلديدة  الن�سخة  با�ستخدام  الوحدة,  يف  الرتبويني  الخت�سا�سيون  بداأ 

الت�سخي�سية يف اللغة العربية, والذي عك�س بدوره تطوير مميز للعمل ب�سكل عام.

وذلك   2010 عام  منذ  بهما  البدء  قد مت  مل�شروعني هامني  امل�شتمر  التجديد  على  الوحدة  تعمل    -

لتطوير الأداء وهما:

م�سروع جمل�س احلالة:-  1

وهو جمل�س يتكون من الخت�سا�سيني النف�سيني والرتبويني, يعقد عند طلب اأحد الخت�سا�سيني لذلك, 

والأ�سباب عادة متنوعة, اإما لعر�س حالة حتتاج لتبادل اخلربات واإ�سدار قرار ت�سخي�سي �سليم, اأو لعر�س 

حالة كان فيها �سيء جديد, ويف�سل اطالع الخت�سا�سيني عليها وال�ستفادة من تفا�سيلها مع الحتفاظ 

فيها  بنك معلومات خا�س  لهذه احلالت  ويكون  لكل حالة مدرو�سة,  ال�سخ�سية  املعلومات  ب�سرية  دائمًا 

للرجوع اإليها عند احلاجة.

2-م�سروع الدليل الت�سخي�سي:

وهو دليل يبني اأ�ساليب الت�سخي�س املتََّبعة يف الوحدة, وي�سم الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة جميعها , 

وا�سطراباتهم واأعرا�س م�سكالتهم, وكيفية ت�سخي�سهم. وي�ستند هذا الدليل على املراجع العاملية لت�سهيل 

العملية الت�سخي�سية وتوحيدها, وي�سرتك بالعمل على هذا الدليل اخت�سا�سيي الوحدة جميعهم.

• �سخ�ست الوحدة العديد من احلالت من خارج دولة الكويت, وخ�سو�سًا الدول اخلليجية املجاورة, 	

وذلك بناًء على موعد م�سبق ولغر�س الت�سخي�س وحتديد م�سكلة الطفل وال�ستفادة من التو�سيات 

املنا�سبة.

وحدة التشخيص

وحدة التشخيص

�إجنازتنا للعام 2011 
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وحدة التشخيص

تطلعاتنا لعام 2012

• يف 	 �ساركت  فقد  الت�سخي�س,  اإط��ار  خارج  الفعاليات  من  بالعديد  الوحدة  ت�سارك 

اجتماعات الخت�سا�سيني النف�سيني للمدار�س الأجنبية على مدار العام, وحر�ست 

على امل�ساركة يف العديد من املوؤمترات النف�سية والرتبوية املقامة يف دولة الكويت, 

كما قدمت الوحدة �سل�سلة من املحا�سرات حول ت�سخي�س حالت �سعوبات التعلم يف 

املدار�س  ويف جامعة الكويت ويف م�ست�سفى الطب الطبيعي .

• كذلك ي�سارك فريق من الوحدة با�ستمرار يف الدورات التعريفية ب�سعوبات التعلم 	

وت�سخي�سها داخل دولة الكويت وخارجها, التي يقيمها املركز.

• لدينا 	 امل�سخ�سني  الأطفال  حالت  مدار�س  الوحدة  من  تربوي  نف�سي  فريق  يزور 

وذلك يف املدار�س احلكومية واخلا�سة, بناًء على طلب الأهل, ل�سرح حالتهم وتقدمي 

التو�سيات املنا�سبة ملدر�سيهم.

بيانات اإح�شائية للوحدة

عدد احلالت التي متت مقابلتها لفتح ملفات 1647

عدد حالت التقييم النف�سي الرتبوي 308

عدد حالت التقييم النف�سي 306

عدد حالت التقييم الرتبوي فقط 53

عدد حالت ال�ست�سارات ال�سفهية وال�ست�سارات 

عرب الهاتف 

50

عدد احلالت على قائمة النتظار  89

• الت�سخي�س 	 بتقدمي  الأط��ف��ال,  م��ن  اأك���رب  ع��دد  بخدمة  الت�سخي�س  وح���دة  ت��اأم��ل 

عدد  ازدياد  بعد  وذلك  املنا�سبة,  التو�سيات  مع  ال�سامل  الرتبوي  والنف�سي  النف�سي 

الخت�سا�سيني النف�سيني والرتبويني, والعاملني يف ق�سم ال�ستقبال وال�سكرتارية يف 

الوحدة.

• من 	 حديث  هو  ما  كل  على  واحل�سول  الأدوات  لتطوير  الت�سخي�س  وح��دة  ت�سعى 

الختبارات املطروحة عربيًا وعامليًا, وذلك لتطوير الأداء وتقدمي خدمات اأكرث نوعية 

ومتيز.

• ت�سعى وحدة الت�سخي�س ل�ست�سافة بع�س املخت�سني يف جمال الرتبية وعلم النف�س 	

لإقامة ور�سات عمل للعاملني يف الوحدة �سمن اإطار التطوير الوظيفي ورفع الكفاءة, 

وتو�سيع اخلربات مما �سينعك�س بدوره على تطوير العمل ب�سكل عام.   
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  342011

عن  الدعاية  حول  تمحور   ،2011 عام  في  كبير  مجهود  العامة  والعالقات  اإلع��الم  لوحدة  كان  لقد 
الخدمات الجديدة التي يقدمها مركز تقويم وتعليم الطفل، ونشر الوعي حول صعوبات التعلم، وإبراز 
صورة مركز تقويم وتعليم الطفل كمركز للتفوق واالمتياز في مجال األبحاث، وبرامج التدخل العالجية، 
وتوفير التدريب والمصادر الالزمة  لذوي صعوبات التعلم. كما امتد هذا الدور إلى الحفاظ على الروابط 
القوية مع المؤسسات المماثلة على المستوى المحلي والعالمي من خالل المشاركة الفعالة في 

المعارض والمؤتمرات.

• حتديث جملة مركز تقومي وتعليم الطفل وتعديلها بحيث اأ�سيفت اأبواب جديدة 	

لها.

• الدويل 	 املوؤمتر  اأعمال جتهيز  على  العامة  والعالقات  الإعالم  وحدة  م�ساركة 

الكويتية  اجلمعية  مع  بالتعاون  املركز  ينظمه  ال��ذي  التعلم  ل�سعوبات  الأول 

لإختالفات التعلم )كالد(.

• املختلفة, 	 الإعالمية  املوؤ�س�سات  مع  والعالقات  التعاون  ج�سور  من  املزيد  بناء 

من  وغريها  والفعاليات  العمل  وور���س  املحا�سرات  تغطية  يف  معنا  ليتعاونوا 

اأخبار مركز تقومي وتعليم الطفل كافة.

• مع 	 بالتعاون  الرتبوية  واملنا�سبات  الأن�سطة  ختام  حفالت  من  العديد  نظمت 

باقي وحدات املركز.

• ا�ستحدثت الوحدة ق�سم خا�س بالت�سميم الغرافيكي, ليقدم خدماته جلميع 	

وحدات املركز ومتابعة مطبوعاته.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة

وحدة اإلعالم والعالقات العامة

�إجنازتنا للعام 2011 
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة

تطلعاتنا لعام 2012

• �سعوبات 	 ذوي  الأطفال  اأم��ور  اأولياء  من  ن�سبة  اأكرب  اإىل  الو�سول  اإىل  نهدف 

التعلم ليكون لديهم وعي اأكرب ب�سعوبات التعلم.

• العمل على تطوير العاملني يف الوحدة.	

• التوا�سل مع ال�سركات واملنظمات املحلية, لتوفري الدعم املايل والفني للم�ساريع 	

القادمة.

• �سرائح 	 يف  تعمقنا  ل�سمان  والفعالة,  املتنوعة  املطبوعات  من  املزيد  اإنتاج 

املجتمع املحلي والدويل.
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الخط الساخن



مركز تقومي وتعليم الطفل  -  التق��ري�ر ال�سن����وي  382011

يقدم الخط الوطني الساخن خدمة هاتفية استشارية تربوية نفسية مجانية عن صعوبات التعلم 
خاصة وذوي االحتياجات الخاصة عامة. أنشئ وافتتح الخط الوطني الساخن بدعم من األمانة العامة 
لألوقاف، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أولياء األمور والمعلمين والمهتمين بهذه الفئات للرد 

على تساؤالتهم واستفساراتهم.

يحتوي الخط الوطني الساخن على قاعدة بيانات تشمل الجهات والمؤسسات التي تهتم باالحتياجات 
الخاصة بشكل عام وصعوبات التعلم بشكل خاص داخل الكويت وخارجها.

ويحتوي الخط الوطني الساخن على قاعدة بيانات خاصة بالمتصلين وبياناتهم، ويتعامل مع هذه 
البيانات بأتم سرية.

يعمل في الخط الوطني الساخن فريق عمل متدرب على أيدي خبراء واستشاريين محليين وأجانب 
من خارج الكويت.

يعمل الخط الوطني الساخن من الساعة 7.30 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساًء، من يوم األحد 
حتى الخميس. 

• احلكومية 	 اجلهات  جميع  ت�سمل  بيانات  قاعدة  ال�ساخن  الوطني  اخلط  يوفر 

وجمعيات  معنية,  وموؤ�س�سات  ومراكز,  ومدار�س  )ح�سانات  احلكومية  وغري 

نفع عام( التي تعني بالحتياجات اخلا�سة ب�سكل عام وذوي �سعوبات التعلم 

ب�سكل خا�س �سواء داخل الكويت اأو خارجها , حيث بلغ عد املراكز واملوؤ�س�سات 

العربية )520( جهة عربية واأجنبية , حيث اأدخل )23( جهة جديدة يف عام 

.2011

• وقد ا�ستقبل فريق اخلط الوطني ال�ساخن ما يقارب 1000  ا�ست�سارة هاتفية 	

خالل هذا العام.

• قد نظم الفريق حمالت اإعالمية اأ�سبوعية بال�سحف اليومية لتقدمي خدماته 	

ب�سكل اأو�سع للمجتمع.

• بدولة 	 اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  خدمة  )دليل  من  الثانية  الطبعة  اإ�سدار 

الكويت( مع احلر�س على اإ�سافة بيانات ومراكز جديدة معنية, وف�سل كامل 

للح�سانات املعنية بذوي الحتياجات اخلا�سة.

• �سارك الفريق يف عدة موؤمترات ومعار�س حملية ذات عالقة بذوي الحتياجات 	

وتعريف  التعلم  �سعوبات  عن  الوعي  ون�سر  املجتمع  مع  للتوا�سل  اخلا�سة 

اجلمهور باملركز وخدماته.

الخط الساخن

الخط الساخن

�إجنازتنا للعام 2011 
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الخط الساخن

تطلعاتنا لعام 2012

•  يف �سدد اإ�سدار »دليل املوؤ�س�سات املعنية بذوي الحتياجات اخلا�سة« بالتعاون 	

باللغة  للدليل  ترجمة  اإليه  م�سافًا  التعلم,  لختالفات  الكويتية  اجلمعية  مع 

الإنكليزية.

• بنك 	 )كتيب  اإجن��از  من  النتهاء  ب�سدد  ال�ساخن  الوطني  اخل��ط  فريق  اإن 

�سعوبات  ذوي  عن  �سيوعًا  الأكرث  واإجابة  �سوؤال   100 يطرح  والذي  الأ�سئلة( 

التعلم مع الإجابة عليها والتي مت جتميعها من م�سادر علمية موثقة.

• التعلم 	 ب�سعوبات  تهتم  وحديثة  جديدة  جهات  عن  البحث  يف  ال�ستمرار 

ذوي  خدمة  ودليل  ال�ساخن  الوطني  اخل��ط  بيانات  قاعدة  على  لإ�سافتها 

الحتياجات اخلا�سة.

• احلر�س على ال�ستمرار يف تدريب الفريق بالإ�سافة اإىل ح�سورهم املحا�سرات 	

والور�س التي �ستقام باملركز,  وذلك لزيادة خرباتهم يف جمال الإر�ساد النف�سي 

وتقدمي خدماتهم ب�سكل اأف�سل,

• ال�ستمرار يف تنظيم حمالت اإعالمية يف ال�سحف اليومية .	

• التعلم 	 ب�سعوبات  املتعلقة  املحلية  املعار�س  يف  الفريق  م�ساركة  على  احلر�س 

وذوي الحتياجات اخلا�سة.
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مكتبة صعوبات التعلم
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لألوقاف  العامة  كاألمانة  الخيرين  بمؤازرة  2008م  يونيو   في  التعلم  صعوبات  مكتبة  أفتتاح  تم 
التي تفهمت نبل المقصد وشرف المسعى وقدمت كل الدعم إلنشاء هذه المكتبة، ومازالت األمانة 
تأخذ على عاتقها الرعاية الكاملة لمكتبة صعوبات التعلم، وقد جاءت المكتبة متخصصة في مجال 
الدراسة والبحث خاصة  المجال وحاجته الشديدة للمزيد من  المركز بأهمية  إيمانًا من  التعلم  صعوبات 
في عالمنا العربي، فكانت المكتبة رافداً جديداً من ضمن الروافد التي يُغذي بها مجال صعوبات التعلم 
التزمت المكتبة منذ تأسيسها  في دولة الكويت بشكل خاص وفي عالمنا العربي بشكل عام، وقد 
بتحقيق مجموعة من األهداف والغايات، من أهم هذه األهداف خدمة المستفيدين والباحثين، فتسعى 
المكتبة جاهدة لمساعدة الباحثين والرواد، فهي تفتح أبوابها لكل الباحثين سواء من داخل مركز تقويم 
وتعليم الطفل أو من خارجه وال تقتصر خدماتها فقط على أعضاء وطالب المركز وإنما تمتد خدماتها لكل 

الباحثين سواء من داخل المركز أو من خارجه.

• تزويد املكتبة بعدد )450( عنوان كتاب باللغة العربية.	

•  تزويد املكتبة بعدد )250( عنوان كتاب باللغة الإنكليزية.	

• تزويد ق�سم الدوريات بعدد )103( من الدوريات املتخ�س�سة.	

• ا�ستحداث ق�سم للر�سائل اجلامعية وهو ي�سم جمموعة من الر�سائل املتخ�س�سة 	

يف جمال �سعوبات التعلم و�سل عددها حتى الآن اإىل )46( ر�سالة.

• ا�ستحداث ق�سم للكتب اللكرتونية وهو ي�سم عدد )7459( كتاب الكرتوين يف  	

جميع فروع املعرفة.

• ال�سرتاك يف م�سروع الدمج . 	

• زيادة اأعداد اأع�ساء املكتبة اإىل )100( ع�سوًا.	

• تقدمي خدمة مرجعية لعدد )1150( زائر للمكتبة.	

• ت�سجيل الإعارة والرد لعدد )1298( كتاب.	

• ملجموعات 	 زي��ارة   )35( اإىل  عددها  و�سل  الزيارات  من  جمموعة  ا�ستقبال 

املكتبة ومقتنياتها  تعرفت على  التي  والوفود  الهامة  ال�سخ�سيات  متنوعة من 

وخدماتها.

مكتبة صعوبات التعلم

مكتبة صعوبات التعلم

�إجنازتنا للعام 2011 
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مكتبة صعوبات التعلم

تطلعاتنا لعام 2012

• العمل على زيادة عدد الر�سائل اجلامعية .	

• زيادة عدد الكتب باللغتني العربية والإنكليزية.	

• العمل على زيادة اأعداد اأع�ساء املكتبة.	

• زيادة التوا�سل واإقامة امل�سروعات التعاونية مع املراكز العلمية واملوؤ�س�سات التي 	

تعمل يف جمال الحتياجات اخلا�سة داخل الكويت والوطن العربي كافة .
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وحدة البحوث وتطوير االختبارات
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تهدف وحدة البحوث وتطوير االختبارات منذ نشأتها إلى تطوير وتصميم االختبارات النفسية والتربوية 
التي تساعد على تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم، وتوفير معايير مقننة لها، وعمل الدراسات 
الالزمة التي تفيد في التوصل إلى نقاط الضعف والقوة لدى ذوي صعوبات التعلم، وإصدار سلسلة 
من المؤلفات العلمية، الالزمة للمعلم، وولي األمر وكذلك الباحث المتخصص في  المجال  بحيث 
النهوض بعمل المعلم  التعلم، وتوفير دورات تدريبية تساعد في  تغطي جميع جوانب صعوبات 
وإمداد  التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال  وعالج  تشخيص  وكيفية  والتربوي،  النفسي  واالختصاصي 

األقسام والوحدات األخرى ذات الصلة بأية معلومات قياسية أو بحثية تخص صعوبات التعلم.

اأوًل: م�شروع تطوير الختبارات الت�شخي�شية )معيارية املرجع(

تخت�س  املرجع,  معيارية  ت�سخ�سيه  اختبارات  توفري  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف 

�سنة.   )11  - اأعمارهم بني )7  للتالميذ ممن ترتاوح  التعلم  بت�سخي�س �سعوبات 

واأهم ما مت اجنازه ما يلي:

م�شتوى الجناز الختبار

-مت اإجراء عينة التقنني ومت ا�ستخراج 

املعايري.

- مت طباعة واإ�سدار الختبار .

اختبار معاجلة الأ�سوات املقنن 

لالأطفال

-مت اإجراء العينات التجريبية الأوىل 

والثانية.

- مت اإجراء عينة التقنني.

- جاري طباعة واإ�سدار الختبار .

اختبار ال�ستقاق والر�سم الكتابي 

املقنن لالأطفال

-مت اإجراء العينات التجريبية الأوىل

اختبار الذاكرة العاملة املقنن 

لالأطفال

-مت اإجراء العينات التجريبية الأوىل 

والثانية.

اختبار القراءة  والإمالء املقنن 

لالأطفال

وحدة البحوث وتطوير االختبارات

وحدة البحوث وتطوير االختبارات

�إجنازتنا لعام 2011 
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وحدة البحوث وتطوير االختبارات

�إجنازتنا لعام 2011 

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

وتهدف اإىل تقييم �سامل للطالب يف مادة اللغة العربية ويف �ستى فروعها, واإعطاء 

ابتداء  حدة,  على  فروعها  من  فرع  كل  يف  ينق�سها  التي  للمهارات  حقيقة  �سورة 

من فهم امل�سموع, والقراءة ال�سفوية, وفهم املقروء, والتحدث, واملهارات اللغوية, 

والإمالء, واخلط, وال�سالمة اللغوية , ومت النتهاء من بناء وتطوير جميع الختبارات 

التي تخت�س بال�سفوف من الأول حتى التا�سع ب�سكليها )الأ�سا�سي , واملوازي(.

ثالثاً: �شل�شلة اإ�شدارات املركز العلمية:

م�شتوى الجناز الكتاب

جاري جتهيزه للطباعة

الد�سليك�سيا: دليل الباحث 

)الطبعة الثانية(

جاري جتهيزه للطباعة قامو�س �سعوبات التعلم

مت طباعته وتوزيعه

دليل الختبارات الت�سخي�سية

)حمكية املرجع( يف اللغة العربية

مت طباعته وتوزيعه دليل اختبارات معاجلة الأ�سوات

مت تطبيقها على املدار�س وجاري 

ا�ستخراج معايريها.

اختبارات فرز ع�سر القراءة 

)الكرتونية (

رابعاً: الدورات التدريبية:

م�شتوى الجناز ا�شم الدورة

مت النتهاء منها, و�سيتم  اإدراجها يف 

جدول الدورات التدريبية.

دورة تدريبية على  اختبار معاجلة 

الأ�سوات

مت النتهاء منها, و�سيتم  اإدراجها يف 

جدول الدورات التدريبية.

دورة تدريبية يف تعديل ال�سلوك 

التنمري لدى طالب �سعوبات التعلم
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اأوًل: م�شروع تطوير الختبارات الت�شخي�شية )معيارية املرجع(

واأهم ما نتطلع لجنازه ما يلي:

املاأمول اإجنازه الختبار

- �سوف يتم تطبيق العينة التجريبية 

الثانية.

- �سوف يتم تطبيق عينة التقنيني.

اختبار الذاكرة العاملة املقنن 

لالأطفال

- �سوف يتم تطبيق عينة التقنيني

اختبار القراءة  والإمالء املقنن 

لالأطفال

ثانياً: �شل�شلة اإ�شدارات املركز العلمية:

واأهم ما نتطلع لجنازه ما يلي:

• كتاب القيا�س والت�سخي�س لذوي �سعوبات التعلم.	

• كتاب الوعي الفونولوجي لذوي �سعوبات التعلم.	

• كتاب الذاكرة العاملة لذوي �سعوبات التعلم.	

ثالثاً: برامج الفرز والت�شخي�س الليكرتوين

واأهم ما نتطلع لجنازه ما يلي:

• برنامج فرز وت�سخي�س ع�سر القراءة/ الد�سلك�سيا لالأطفال	

الهدف من الربنامج: التعرف اإىل الأطفال ذوي �سعوبات القراءة تعرًفا دقيًقا, من 

مبظاهر  تعتني  الختبارات  من  جمموعة  على  دقيقًا  ت�سخي�سًا  ت�سخي�سهم  خالل 

القراءة, وبالتايل اإتاحة املجال اأمامهم لتلقي اخلدمات الرتبوية والعالجية املالئمة. 

ويتكون الربنامج من ق�سمني هما الختبارات امل�ساعدة والختبارات الت�سخي�سية.

)املرحلة  �سنة.   11 اإىل   7 من  العمري  امل��دى  الربنامج  يغطي  امل�ستهدفة:  الفئة 

البتدائية(.

وحدة البحوث وتطوير االختبارات

تطلعاتنا لعام 2012
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وحدة البحوث وتطوير االختبارات

تطلعاتنا لعام 2012

• برنامج فرز وت�سخي�س �سعوبات التعلم للرا�سدين	

الهدف من الربنامج: التعرف اإىل الأفراد ذوي �سعوبات التعلم تعرًفا دقيًقا, من 

مبظاهر  تعتني  الختبارات  من  جمموعة  على  علميًا  ت�سخي�سًا  ت�سخي�سهم  خالل 

�سعوبات التعلم الأكادميية, وبالتايل اإتاحة املجال اأمامهم لتلقي اخلدمات الرتبوية 

امل�ساعدة  الخ��ت��ب��ارات  هما  ق�سمني  من  الربنامج  ويتكون  املالئمة.  والعالجية 

والختبارات الت�سخي�سية.

الفئة امل�ستهدفة: يغطي الربنامج املدى العمري من 18 اإىل 23 �سنة.

رابعاً: الدورات التدريبية

• النتائج 	 تف�سري  واإمكانية  والرتبوي  النف�سي  والقيا�س  التقومي  تدريبية يف  دورة 

وحتليلها.

•  دورة تدريبية يف تدري�س املع�سرين قرائيًا.	
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�ل�شادة/ �شركة �لكويت لنفط �خلليج

�ل�شـــــيدة/ �شــــــــــــــال �مل�شــــــــــــــاري

�لــ�ــشــيــــــــــــــدة/ فــطــومــة �لــــــــزبــــــــن

ــدة/ �ــشــفـــــــــــــــــا �ملـــــــــــــــــال ـــ ـــ ــي ـــ ــش ــ� �ل

�ملــ�ــشــعـــــــــــــــــان دالل  ــدة/  ـــ ـــ ــي ــش ــ� �ل

ـــــال ـــ ـــ ـــ ــد/ �أنــــــــــــــور �ملـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــش ــ� �ل

ــروق �لــغـــــانـــــم ـــ ـــ ـــ ــش ــدة/ � ـــ ــي ـــ ــش ــ� �ل

�ملــــال �أنـــــور  د�نــــــــة  �لــ�ــشــيــدة/ 

ــدة/ وفـــــيـــــقـــــة �لــثـــــاقــب ـــ ـــ ــي ــش ــ� �ل

ـــــدة/ غــنــيــمـــــة �لـــــزبـــــن ـــ ـــ ــيـــ �لــ�ــش

ــدر ـــ ـــ ــب �لــ�ــشـــــيــــــــدة/ فـــــاتـــــن �ل

الطفل حلمًا وفكرة ثم تحول بفضل اهلل  لقد كان مركز تقويم وتعليم 
تعالى ثم بجهود ورعاية المخلصين من أبناء هذا الوطن الكريم إلى صرح 
التربوية والتعليمية  الرعاية  أبناءنا وبناتنا ويوفر لهم كل وسائل  يحتضن 
لذلك نقول لتلك األيادي البيضاء التي ساهمت بالقول أو بالفعل لقد كان 
الجميل  الثناء  علينا  حقًا  فكان  الكريمة  والرعاية  المخلص  العمل  منكم 

والشكر الجزيل،،،

شكرًا للعطاء




