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السيد/ عبد اهللا الشرهان
رئيس مجلس اإلدارة

              تشجيع البحث العلمي في مجال صعوبات التعلم 

منذ نشأة مركز تقويم وتعليم الطفل العام ١٩٨٤ وإشهاره كجمعية نفع عام لمساعدة األفراد الذين يعانون صعوبات 
خاصة في التعلم، وهو يولي البحث العلمي عناية خاصة وأولوية مطلقة، والسيما فيما يتعلق بمجاالت التشخيص 
والتدخل العالجي، وللمركز خبرات متميزة على المستوى المحلي واإلقليمي والسيما في إصدار مجموعة من 
البيئة الكويتية، مثل اختبار (بندر- كوبيتز) التطوري، واختبار المدى  االختبارات المقننة باللغة العربية على 
السمعي الرقمي، واختبار المفردات الصورية المصورة واختبار رسم الرجل، كما أصدر المركز مجموعة من 

الكتب المتخصصة في صعوبات التعلم. 

ويسعدني أن يستمر المركز في دعمه واهتمامه بالبحث العلمي في مجالي التشخيص والتدخل العالجي، فباإلضافة 
لتشجيع  المحلية والعالمية  البحثية والجامعات  المراكز  العديد من  المركز مع  التي وقعها  التفاهم  إلى مذكرات 
البحث، والتبادل العلمي وتوجيه الكوادر الوطنية لدراسة هذا التخصص المهم، اشترك المركز مع مركز األمير 
سلمان ألبحاث اإلعاقة في تمويل مشروع تطوير اختبارات حديثة مقننة باللغة العربية في كل من دولة الكويت 
والمملكة العربية السعودية، وهو المشروع الطموح الذي سيسهم في تطوير آليات التعرف على األفراد الذين 
يعانون صعوبات خاصة في التعلم، هذا باإلضافة إلى المشروع البحثي الكبير اآلخر الذي بدأه المركز منذ العامين 
الحواس  قائم على أسلوب استخدام  لتطوير برنامج عالجي  العامة لألوقاف  العام، وبدعم من األمانة  ونصف 
المتعددة لتدريس القراءة والكتابة والتهجئة لألطفال الذين يعانون صعوبات خاصة في التعلم، وهو المشروع القائم 
على أبحاث علمية خاصة باألخطاء الشائعة في القراءة واإلمالء لدى متحدثي اللغة العربية من الطالب الكويتيين، 

باإلضافة إلى تحليل الكلمات والحروف واألوزان الصرفية الشائعة الالزمة لبناء هذا البرنامج المتميز.

وتطوير  ونشرها  العلمية  باألبحاث  والقيام  التعلم  في تخصص صعوبات  للدراسة  الوطنية  الكوادر  تشجيع  إن 
االختبارات وبرامج التدخل العالجي وإصدارها، ما هي إال ترجمة واقعية إليمان المركز بالبحث العلمي وأهميته 

ودوره في بناء مجتمعنا ومراعاة االحتياجات الخاصة ألبنائنا.

واهللا الموفق.
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بدأ مركز تقويم وتعليم الطفل مزاولة أعماله وأنشطته كجمعية نفع عام سنة ١٩٨٤ في منطقة 
الشويخ ولمدة ٢٣ عامًا تقريبًا إلى أن انتقل المركز إلى مبناه الجديد في قلب منطقة السرة مع 

بداية العام الدراسي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧.
 

يقدم المركز الخدمات التشخيصية والعالجية لألفراد ذوي صعوبات التعلم باإلضافة إلى توفير 
التدريب المتخصص وزيادة الوعي بصعوبات التعلم في الوسط المحلي واإلقليمي.

قطع المركز دربًا طويًال في هذه المسيرة، إذ كان يوفر، في البداية، خدمات التشخيص النفسي 
فردي  برنامج عالجي  أثرها  على  يبنى  وتربويين،  نفسيين  اختصاصيين  أيدي  على  والتربوي 
للتدخل يطبق في المدرسة، إال أن المركز كان يقدم خدمات التدريس الخاصة لتنمية المهارات 
الضعيفة لدى هؤالء األطفال على أساس فردي في الفترة المسائية. وسرعان ما أصبح واضحًا 

أن هناك حاجة كبيرة إلى برنامج صباحي لتقديم الخدمات العالجية.

 تعاونت وزارة التربية مع المركز في أن يصبح البرنامج التربوي الصباحي حقيقة واقعة، بقيام 
المركز بتدريب المعلمين الذين أصبحوا بدورهم على دراية ووعي أكبر بصعوبات التعلم، ولم 
يكن مقصودًا على اإلطالق أن يستمر األطفال في هذا البرنامج طوال مسيرتهم التعليمية، بل العمل 
معهم فقط لعالج الصعوبات التي يواجهونها، وتعليمهم استراتيجيات التعلم. وكان بعضهم يعود 
إلى مدرسته بعد عام واحد بينما يقضي آخرون عامين أو أكثر في البرنامج التربوي الصباحي.

اآلن، يقدم المركز، باإلضافة إلى الخدمات التشخيصية والعالجية والتدريبية لألفراد ذوي صعوبات 
التعلم، خدمات التوعية المجتمعية بهذه الظاهرة لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي صعوبات 

التعلم وأولياء أمورهم سواًء في الكويت أو في العالم العربي.
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البرنامج التربوي الصباحي هو أحد برامج التدخل العالجي الذي يوفره مركز تقويم وتعليم الطفل بالتعاون مع وزارة 
التربية بأساليب تتناسب مع قدرات الطالب  العام بوزارة  التعليم  التربية، حيث ُيدرس المنهج المقرر في مدارس 
وتراعي الصعوبات التي يعانونها. وقد بدأ البرنامج التربوي الصباحي عمله في العام الدراسي ١٩٩٥/١٩٩٤م. وما 

يزال قائمًا حتى اليوم.
 

تقرير نفسي تربوي من وحدة  لديهم  الذين  الحكومية  بالمدارس  المسجلين  الكويتيين  أماكن للطالب  البرنامج  يوفر 
التشخيص بالمركز، يفيد بأنهم من ذوي صعوبات التعلم، كما تتوافر لديهم شهادة إثبات إعاقة من المجلس األعلى 

لشئون المعاقين. 

يهدف البرنامج التربوي الصباحي إلى تمكين الطالب من القدرة على التعايش مع مشكالتهم التعليمية وإيجاد الطرائق 
التي تساعد على ذلك، ومن ثم دمجهم في مدارسهم بعد أن يصيروا قادرين على مسايرة أقرانهم، وأن يعتمدوا على 
أنفسهم في عملية التعلم. فالبرنامج يهدف إلى تعزيز تقدير الطفل لذاته وثقته بنفسه، فنحن نؤمن بأن الطفل الواثق 

من نفسه والسعيد هو أنجح المتعلمين. 

‚RPPY@‚b»‹€@b‰maãb¨g

-  نّفذت إدارة البرنامج الصباحي عدة برامج للنمو المهني للعاملين فيه من مدرسين وإداريين، كدورات تدريبية 
ذات العالقة بالتعليم والمهارات النمائية للطفل والمراهق، حيث  حضر قسم اللغة اإلنكليزية دورة

.Orton-Gillingham Multisensory language course
-  بذلت إدارة المدرسة جهودًا لتحسين مخرجات البرنامج التربوي الصباحي التعليمية، من خالل زيادة أنشطة 
وحدات الخدمة النفسية واالجتماعية؛ لتنمية الشعور بالذات والتقدير والدافعية، وتنمية عالقة الطالب فيما بينهم 

وبأسرهم.
-  تجربة برنامج اليوم المتواصل للطلبة، والذي يتضمن أنشطة ترفيهية متنوعة وتنموية للقدرات الفكرية، من 

فنون الترخيم والطهي واللغتْين اإلنكليزية والعربية.
-  يستمر البرنامج التربوي الصباحي بتطوير األدوات واألجهزة المستخدمة في فصوله من خالل توفير وسائل 
التعليم البصرية المتطورة، مثل السبورة الذكية والمجسمات، وكذلك تجهيز الملعب الخارجي الذي يسهم بتطوير 

العملية التربوية.

Ôybjñ€a@Ïi6€a@wflb„5€a
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-  إصدار بروشور تعريفي عن البرنامج التربوي الصباحي.
-  لقد كان للطالب إنجازاتهم التي نفتخر بها العام ٢٠٠٩م.، حيث شاركوا بعرض موسيقي أمام سمو أمير البالد 
المفّدى - حفظه اهللا ورعاه - ومعالي وزيرة التربية، كما ُأقيمت مباريات في كرة القدم مع فريقْي مدرستْي البيان 

والرؤية، باإلضافة لمبارياتهم أمام مدرسيهم من البرنامج التربوي الصباحي.
-  بما أن البرنامج يتطلع إلى التطور المستمر والخبرة والكفاءة التي تدعم أسس هذا التطور، فقد عين البرنامج 

التربوي الصباحي الدكتور عبد الستار محفوظي مديرًا تربويًا له.

‚RPPY@‚b»‹€@ÚÓˆbñy⁄a@pb„bÓj€a
اسم مشرف اإلدارة مركز اإلشرافعدد العاملينعدد الطالبعدد الفصولاسم البرنامج

المدرسية
مركز تقويم وتعليم ٢٣١٣٠٨٣التربوي الصباحي

الطفل
مساعد المدير التنفيذي 

لشئون البرنامج 
التربوي الصباحي

‚RPQP@‚b»‹€@b‰œaÜÁc

-  نطمح للبرنامج التربوي الصباحي أسلوًبا تعليميًّا يعتمد على الحواس المتعددة، ولكننا نأمل خالل العام ٢٠١٠م. 
أن نتعمق في هذا المجال من خالل إصدار النسخة األولى من  البرنامج العالجي لتدريس اللغة العربية، المبنّي 

على طريقة التدريس المنهجي البنائي المعَتِمد على تعدد الحواس (طريقة أورتون وغلينغهام).
-  نتطلع لتدريب معلمي اللغة العربية على البرنامج العالجي الذي سيكتمل إنجازه.

-  تدريب معلمي اللغة اإلنكليزية والرياضيات على طرائق التدريس تلك المعتمدة على تعدد الحواس بشكل أكثر 
تعمقًا.

-  تدريب المعلمين واالختصاصّيين على االختبارات التشخيصية التي تطورها وحدة تطوير االختبارات في 
المركز.

-  وضع اللمسات النهائية على اختبارات تحديد المستوى في اللغة العربية.
-  نسعى للمزيد من التواصل مع أولياء أمور طلبة البرنامج التربوي الصباحي لمشاركة أكثر من قبلهم في 

رسالتنا التعليمية والتربوية.
-  متابعة الطالب من الناحية النفسية والسلوكية عبر جلسات وأنشطة فردية وجماعية.
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التعلم الذين ال تتوافر أمامهم الفرصة  للتعليم المتخصص لذوي صعوبات  البرنامج التربوي المسائي فرصًا  يوفر 
لالنضمام إلى برامج متخصصة ترعاهم في أثناء دوامهم المدرسي الصباحي. إلى جانب هذا يوفر للطالب خدمات 
العالج السلوكي، وعالج النطق لذوي صعوبات التعلم الخاصة وكذلك خدمات االختبارات التشخيصية في المواد 

الدراسية الرئيسة: (اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات) بالتعاون مع وحدة التشخيص.   

‚RPPY@‚b»‹€@b‰maãb¨g

-  قدم البرنامج خدمات تعليمية متكاملة في المواد الدراسية المختلفة على يد معلمين أكفاء مدربين على التعامل 
مع ذوي صعوبات التعلم بإشراف رؤساء األقسام ألكثر من مائتي طالب من طالب المراحل االبتدائية والمتوسطة 

والثانوية. 

-  قدم البرنامج خدمات اإلرشاد النفسي، للطالب الذين يعانون صعوبات تعلم في مجاالت العالج الفردي والعالج 
الجماعي، وعالج النطق.

-  يحرص البرنامج التربوي المسائي على نشر المعرفة بصعوبات التعلم، بين أولياء األمور من خالل الرد على 
استفساراتهم عندما يحضرون إلى المركز لتعرف الخدمات التي يمكن تقديمها ألبنائهم. 

-  حرص البرنامج التربوي المسائي على إقامة دورات تدريبية للمعلمين الذين يعملون فيه، ويعد هذا األمر شرطًا 
للعمل في البرنامج حرصًا منه على تأهيل هؤالء المعلمين للتعامل مع هذه الفئة من الطالب.

-  شارك البرنامج في لجنة زيارة المدارس التي يوجد فيها طالب من هذه الفئة – بناء على رغبة ولي األمر - 
لشرح حال الطالب إلدارة المدرسة واالختصاصيين العاملين فيها، وللمعلمين الذين يتعاملون مع مثل هذا الطالب.

-  شارك البرنامج التربوي المسائي البرنامج التربوي الصباحي في تهيئة طالبه- وال سيما طالب الصف 
التاسع- للعودة إلى مدارس التعليم العام في المرحلة الثانوية، من خالل إقامة الندوات التي تشرح لهم الخدمات 

التعليمية التي يقدمها البرنامج التربوي المسائي لهم مساًء، ومن خالل دعوة متخصصين في المرحلة الثانوية 
لتوضيح متطلبات الدراسة في المرحلة الثانوية والنظم المعمول بها في هذه المدارس.

@ÔˆbéΩa@Ïi6€a@wflb„5€a
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‚RPQP@‚b»‹€@b‰œaÜÁc

- التوسع في الخدمات التي يقدمها البرنامج التربوي المسائي، لتصل إلى أكبر عدد من الطالب الذين يعانون 
صعوبات تعلم. 

- الوصول إلى أكبر شريحة من أولياء األمور الذين تصيبهم الحيرة لعدم قدرتهم على فهم مشكالت أبنائهم، 
وأفضل الحلول والطرائق التربوية التي يمكن أن يصلوا بها إلى ما ينفع أبناءهم.

-  إجراء اختبارات تشخيصية تربوية لبناء الخطة التربوية الفردية الالزمة للطالب قبل البدء في تعليمه.

-  المشاركة في لجان تطوير االختبارات التشخيصية التي يوفرها المركز لوحدة التقويم؛ للمساهمة في فحص 
الطالب وتحديد إن كانوا يعانون صعوبات تعلم أم ال.
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يؤمن مركز تقويم وتعليم الطفل بأهمية التدخل العالجي المبكر، لذا يجد معظم أولياء األمور والمعلمين أن عملية 
التشخيص المبكر تسهم إلى حد كبير في إعطاء النصائح واالستراتيجيات العالجية المناسبة للتعامل مع مشكالت 
الطفل. عالوة على أنها تعزز التعاون بين البيت والمدرسة بما فيه مصلحة الطفل. هذا بالنهاية يحقق للطفل نفسه 
الشعور بالراحة حينما ُيَقدَّم له تفسير واقعي وحقيقي للصعوبات التي يواجهها. وتقدم وحدة التشخيص تحليًال موضوعيًا 
للصعوبات التي يواجهها الطفل، يعقبه نصائح عملية مفيدة للمشكلة موضوع الشكوى. وُتَعدُّ وحدة التشخيص في 

المركز من أوائل الوحدات في المركز، إذ كانت بداية عملها مع بداية إنشاء المركز.

‚RPPY@‚b»‹€@b‰maãb¨g

-  أتيح لفريق التشخيص خالل العام الماضي ٢٠٠٩م. تغيير الصورة التي يعمل بها من خالل اإلدارة الجديدة 
للوحدة، حيث ركزت تلك اإلدارة على زيادة بث روح فريق العمل في الفريق، وزيادة عدد االختصاصيين 

النفسيين وعدد الحاالت التي تم تشخيصها، كما وضعت القوانين واألنظمة المناسبة التي يعمل عليها كل فريق عمل 
مما أدى لتطوير األداء اإلداري والفني.

-  رفع القدرات الفنية لالختصاصيين من خالل الدورات التدريبية التي أقيمت لهم ومنها: 
١-  دورة اختبار وكسلر الكويت الثالث للذكاء.

٢-  دورة ستانفورد بينيه للذكاء.
٣-  دورة التوحد.

-  البدء بمشروعين هامين للوحدة، هما:
١-  مشروع مجلس الحالة:

وهو مجلس يتكون من االختصاصيين النفسيين والتربويين، يعقد عند طلب االختصاصي الذي يواجه 
فيه حالة متعثرة، أو مستجدات تؤثر على تشخيص تلك الحالة، ويصعب عليه إصدار حكم تشخيصي 
عليها. يتم من خالل المجلس تبادل الخبرات إلصدار قرار تشخيصي سليم، ويكون لهذه الحاالت بنك 

معلومات خاص فيها للرجوع إليها عند الحاجة.  
٢-  مشروع الدليل التشخيصي:

وهو دليل يبين أساليب التشخيص المتََّبعة في الوحدة، ويضم الفئات ذات االحتياجات الخاصة جميعها، 
واضطراباتهم وأعراض مشكالتهم، وكيفية تشخيصهم. ويستند هذا الدليل على المراجع العالمية 

لتسهيل العملية التشخيصية وتوحيدها، ويشترك بالعمل على هذا الدليل اختصاصيي الوحدة جميعهم.

@óÓÇín€a@ÒÜyÎ
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تأمل الوحدة في العام الجديد إضافة الكثير إلى مشاريعها الحالية ومنها: 

١.  تدريب االختصاصيين الجدد الذين انضموا للوحدة ودخولهم مجال العمل.
٢.  وضع آلية جديدة وإستراتيجية متطورة للتعامل مع الحاالت.

٣.  إضافة اختبارات جديدة للوحدة تخدم العمل.
٤.  زيادة عدد الحاالت التي سيتم اختبارها مع الحفاظ على الدقة والكفاءة.

٥.  مشاركة فريق التدريب في دوراته الداخلية والخارجية.
٦.  استمرار العمل في مشروعي:

أ .  الدليل التشخيصي.  
ب .  مجلس الحالة.  

-  كانت للوحدة العديد من المشاركات الفعالة خارج إطار التشخيص داخل أسوار المركز، فقد شاركت في 
اجتماعات االختصاصيين النفسيين للمدارس األجنبية، وحرصت على المشاركة في لجان المجلس األعلى لشئون 

المعاقين.
ر العمل في الوحدة ليشمل مشاركة فريقها في الدورات التعريفية بصعوبات التعلم خارج دولة الكويت،  -   تطوَّ

فشارك الفريق هذا العام في إقامة دورات تدريبية في الجمهورية التونسية.
-  شهد هذا العام نموًا ملحوظًا لفريق وحدة التشخيص لتحقيق أهدافه بتشخيص أكبر عدد ممكن من الحاالت 

بأسلوب دقيق وبفترة انتظار أقل، بعد أن انضمت إليه كفائتين جديدتين، االختصاصيات: دانه الهارون، ومنيرة 
المطوع.

ÒÜyÏ‹€@ÚÓˆbñyg@pb„bÓi
٥٨٠عدد الحاالت التي تمت مقابلتها

١٥٠عدد حاالت التقييم النفسي التربوي

١٤٦عدد حاالت التقييم النفسي

٢٩عدد حاالت التقييم التربوي فقط

٣٠عدد حاالت االستشارات الشفهية واالستشارات عبر الهاتف

٢٣عدد الحاالت التي لم تستمر

٥١عدد الحاالت المستمرة اآلن

٥٢عدد الحاالت على قائمة االنتظار

عدد أولياء األمور الذين زاروا المركز وقاموا بملء طلبات 
لالختبار ولم يعيدوا االستبيان

١٥٣
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تسهم وحدة التدريب في تحقيق العديد من أهداف مركز تقويم وتعليم الطفل من خالل نشر الوعي في مجال صعوبات 
التعلم، وتوفير التدريب للمعلمين واالختصاصيين النفسيين والتربويين واالختصاصيين االجتماعيين وأولياء األمور؛ 

لتعرف صعوبات التعلم وكيفية دعم الذين يعانون هذه المشكالت دعمًا فعاًال. 

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. 

‚RPPY@‚b»‹€@b‰maãb¨g

-  أقامت وحدة التدريب- بدعم من الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي واالقتصادي- دورات تدريبية في المملكة 
العربية السعودية والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية، ضمن برنامج (شركاء بالدمج).

-  ألقى فريق التدريب العديد من المحاضرات والورش التي تتناول صعوبات التعلم وعسر الحساب واللغة العربية 
غطت جميع محافظات دولة الكويت.

-  أنجزت الوحدة العمل على الجزء الثاني من مشروع الدورات التدريبية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدولة 
الكويت للعام ٢٠٠٩م.، والمتضمن (٣٠) محاضرة في مدارس وزارة التربية، و(٥) دورات تدريبية ألولياء 

األمور والمعلمين واالختصاصيين النفسيين واالجتماعيين، حيث تخرج من دورة معلمي وزارة التربية ١٥٨ معلم 
ومعلمة، أما دورة االختصاصيين النفسيين فتخرج ٣٧ اختصاصي نفسي، وتخرج ١٩ اختصاصي اجتماعي من 

دورة االختصاصيين االجتماعيين.

-  متابعة تجهيز برنامج الدسكالكوليا (ُعسر الحساب) بصورة إلكترونية حتى نهايته، مع كتابة دليل البرنامج.

kÌâÜn€a@ÒÜyÎ
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-  إقامة ٩ دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات بوزارة التربية في النصف األول من العام الدراسي، و٩ دورات 
تدريبية في النصف الثاني من العام الدراسي لمشروع دورات برنامج الدسكالكوليا.

-  ستعمل الوحدة على إنجاز الجزء الثالث من مشروع الدورات التدريبية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
في العام ٢٠١٠م.، والمتضمن (٣٠) محاضرة في مدارس وزارة التربية، و(٩) دورات تدريبية ألولياء األمور 

والمعلمين واالختصاصيين النفسيين واالجتماعيين.
-  وستعمل الوحدة على إنجاز الجزء الثالث من مشروع الدورات الخارجية في العام ٢٠١٠م.، والمتضمن (من 

٢ إلى ٦) دورات تدريبية، ستبدأ في سلطنة ُعمان بشهر يناير من العام ٢٠١٠م. 
-  كان لجهود فريق التدريب بالغ األثر في إنجاز ما قامت به الوحدة خالل العام الحالي، وسنعمل على زيادة 
أعضاء الوحدة العام القادم بما يتناسب وزيادة مهامها، والسيما في مجاالت الرياضيات واللغة العربية واللغة 

االنكليزية.

محاضرات وورش عملدورات خارجيةدورات داخليةالشهر

٥-٤يناير

٣--فبراير

٢١٧ بتونس٢مارس

٢٢٢ بالسعودية٢أبريل

١٤ا باليمن٢مايو

--٢يونيو

--١سبتمبر

٢-١أكتوبر

١٢-٢نوفمبر

١٧-١ديسمبر

١٧٥٩٢المجموع

ÚÓˆbñyg@pb„bÓi@

kÌâÜn€a@ÒÜyÎ@bËmå¨c@>€a@›‡»€a@îâÎÎ@paâÎÜ€aÎ@paäôb0a
العاصمة اسم المحافظة

التعليمية
األحمدي 
مبارك الكبير حولي التعليميةالتعليمية

الفروانية الجهراء التعليميةالتعليمية
التعليمية

عدد المحاضرات 
وورش العمل

٢١٢١١٥٧١١٤
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يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مركزًا إقليميًا رائدًا في األبحاث التطبيقية في مجال صعوبات التعلم، إذ 
يدرك أهمية األبحاث العلمية التطبيقية في دعم أنشطة المركز، وفي تعرف آخر المستجدات، واألساليب الفعالة لبلوغ 
المركز أهدافه الرامية إلى مساعدة األفراد ذوي صعوبات التعلم. وبدًال من االعتماد على أدوات التشخيص والتدخل 
َرت خارج العالم العربي، يرى المركز أن هناك حاجة مستمرة إلى تصميم مقاييس وبرامج تدخل  العالجي التي طوِّ
عالجي وتطويرها لتتالءم مع الناطقين باللغة العربية. وتعمل وحدة األبحاث والمؤتمرات على القيام باألبحاث العلمية 
التطبيقية الالزمة لتطوير مثل هذه المقاييس النفسية والتربوية، والبرامج العالجية الالزمة لتعرف حاالت صعوبات 

التعلم، وأساليب التدريس العالجية الفعالة لمساعدة ذوي صعوبات التعلم.

يؤمن المركز بأهمية نشر المعرفة والمعلومات حول صعوبات التعلم باللغتين العربية واإلنكليزية، سواء على شكل: 
حلقات نقاشية، أو مؤتمرات، أو محاضرات عامة، أو كتب، أو أبحاث تجري في المركز كي يستطيع الممارسون 
وبقية الباحثين إثراء معارفهم، وفهمهم لصعوبات التعلم، وتوفير المعلومات المفيدة لمن يعملون مع األفراد ذوي 
الخلفية العربية. ونفتخر بأن مركز تقويم وتعليم الطفل قد نال الكثير من التقدير، ال سيما  في الوطن العربي، والمملكة 

المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، كأحد أبرز المراكز العربية المتخصصة في مجال صعوبات التعلم.

‚RPPY@‚b»‹€@b‰maãb¨g

-  تطوير برنامج عالجي باللغة العربية مبني على طريقة أورتون-غيلنهام المعتمدة على الحواس المتعّددة، وهو 
برنامج يستخدمه المعلمون لتدريس األشخاص الذين لديهم صعوبات تتراوح شدتها ما بين المعتدلة إلى الحادة في 

القراءة والكتابة والخط، ويستخَدم استخدامًا فرديًا أو على شكل مجموعات صغيرة (طالبين أو ثالثة)، وسوف ُيْبنى 
هذا البرنامج على أهداف المنهج الكويتي من السنة األولى إلى السنة التاسعة، كما يأخذ في االعتبار المنهج الشامل 

ل هذا المشروع من قبل الصندوق الوقفي للتنمية الصحية التابع لألمانة العامة لألوقاف. لدول الخليج العربي. يموَّ

-  إصدار األوراق العلمية المحّكمة في مجالت عالمية، والكتب والفصول والمقاالت المشتركة التالية: 

-  Elbeheri, G., Mahfoudhi, A. & Everatt, J. (2009). Dyslexia in the Arab world. Perspectives on Lan-

guage & Literacy, Winter 2009, (9-12). Baltimore: International Dyslexia Association.  

-  Elbeheri, G. & Everatt, J. (2009) Cross linguistic research and our understanding of dyslexia: The case 

of Arabic. Perspectives on Language & Literacy, Special Edition 2009, (41-42). Baltimore: International 

Dyslexia Association.

tb°˛a@ÒÜyÎ
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نتطلع إلى دراسة جدوى فاعلية طريقة التدريس العالجي المعتمد على الحواس المتعددة، كما نتطلع إلى االنتهاء 
من إصدار الكتب  التالية: 

-  محفوظي، البحيري، وهينز، وأبو الديار (٢٠١٠): التدريس العالجي للمعسرين قرائيًا،  طريقة تعدد الحواس 
(أورتن-غلينغهام). الكويت: مركز تقويم وتعليم الطفل. 

-  البحيري، أبو الديار، وريد (٢٠١٠): الدسلكسيا: دليل المعلم. الكويت: مركز تقويم وتعليم الطفل. 

-  البحيري، وأبو الديار (٢٠١٠): الدسلكسيا: دليل ولي األمر.  

-  Reid, G. & Elbeheri, G. & Wearmouth, J. & Knight, D. & Everatt, J. (Eds.) (2009). The Routledge 

Companion to Dyslexia. London: Routledge.    

-  Mahfoudhi, A. & Haynes, C. (2009). Teaching phonological awareness: General issues. In Gavin Reid 

et al. (Eds.), The Routledge Companion to Dyslexia. London: Routledge. 

-  Elbeheri, G. & Everatt, J. (2009) Dyslexia & IQ: Research & Practice. In Gavin Reid et al. (Eds.) 

Routledge Companion to Dyslexia. London: Routledge. 

-  Mahfoudhi, A., Elbeheri, G. & Everatt, J. (2009). Reading and dyslexia in Arabic: Major research 

findings. In Gavin Reid et al. (Eds.), The Routledge Companion to Dyslexia. London: Routledge. 

-  Elbeheri, G. & Everatt, J. & Al Malki, M. (2009) The Incidence of dyslexia among young offending 

population in Kuwait. Dyslexia: An International Journal of Research & Practice, Volume 15, Issue 2, 

pp.86-104. 

-  Mahfoudhi, A. & Elbeheri, G. & Al Rashidi, M. & Everatt, J. (2009) The role of morphological aware-

ness among typical and learning disabled native Arabic speakers. (Accepted). Journal of Learning Dis-

abilities. 

-  Al Rashidi, M. & Everatt, J. & Elbeheri, G. & Mahfoudhi, A. (2009) Predictors of Arabic reading 

comprehension. (Submitted). Annals of Dyslexia. 

-  Elbeheri, G. & Everatt, J. & Mahfoudhi, A. & Abu Al Diyar, M. & Taibah, N. (Submitted) Ortho-

graphic processing and reading comprehension amongst Arabic speaking mainstream and LD children. 

Learning Disabilities Research & Practice.  

-  Everatt, J, Elbeheri, G, Ocampo, D, Veii, K & Al-Manaye, N (in press). Dyslexia in different languag-

es. Language learning and dyslexia. SOAS publications.

-  Everatt J, Ocampo D, Veii, K, Nenopoulou, S, Smythe I, Al-Mannai, H & Elbeheri. G (submitted). 

Dyslexia in biscriptal readers. In Brunswick, N et al (Eds). The role of orthographies in reading and 

spelling. London: Pearsons.

-  محفوظي، البحيري، وهينز (٢٠٠٩): دليل الحروف والكلمات واألوزان الصرفية األكثر شيوعًا في كتب 
تالميذ مدارس التعليم العام بدولة الكويت من الصف األول إلى الصف الخامس االبتدائي. الكويت: مركز تقويم 

وتعليم الطفل.

-  البحيري، إيفرات، محفوظي وأبو الديار(٢٠٠٩): الدسلكسيا: دليل الباحث العربي. الكويت: مركز تقويم وتعليم 
الطفل. 
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النفسية والتربوية وبناؤها  تأليف االختبارات  الهدف منها  التقويم،  لقسم  تابعة  وحدة تطوير االختبارات هي وحدة 
وتقنينها، والتي تستخدمها وحدة التشخيص في التعرف على حاالت صعوبات التعلم الخاصة. وبما أن عملية تشخيص 
األفراد ذوي صعوبات التعلم عملية دقيقة وحساسة، فكان ال بد من تصميم مجموعة من االختبارات المتخصصة في 
مجال صعوبات التعلم؛ لتحديد الصعوبات التي يواجهها ذوو صعوبات التعلم الخاصة للتمكن من التدخل العالجي 

والتغلب عليها فيما بعد.  

‚RPPY@‚b»‹€@b‰maãb¨g
أوًال- مشروع تطوير االختبارات التشخيصية (معيارية المرجع):
أ) تصميم مفردات االختبارات التشخيصية اآلتية وبناؤها:  

١-  اختبار معالجة األصوات المقنن لألطفال.   
٢-  اختبار الذاكرة العاملة المقنن لألطفال.   

٣-  اختبار االشتقاق والرسم الكتابي المقنن لألطفال.   
٤-  اختبار القراءة  واإلمالء المقنن لألطفال.   

ب) تطبيق العينة االستطالعية األولى لكل من:  
١-  اختبار معالجة األصوات المقنن لألطفال.   

٢-  اختبار الذاكرة العاملة المقنن لألطفال.   
٣-  اختبار االشتقاق والرسم الكتابي المقنن لألطفال.   

٤-  اختبار الكتابة و اإلمالء المقنن لألطفال.   
ج) تطبيق العينة االستطالعية الثانية على:  

اختبار معالجة األصوات المقنن لألطفال.   

ثانيًا- مشروع تطوير االختبارات التشخيصية في اللغة العربية (محكية المرجع):
حقيقية وصادقة  وإعطاء صورة  فروعها،  وفي شتى  العربية  اللغة  مادة  في  للمفحوص  شامل  تقييم  منها  والهدف 
للمهارات التي ينقصها في كل فرع من فروعها على حدة، ابتداّء من فهم المسموع والقراءة الشفوية وفهم المقروء 
والتحدث والمهارات اللغوية واإلمالء والخط واإلنشاء والسالمة اللغوية، وكذلك البالغة والتلخيص للصفوف العليا.

paâbjnÅ¸a@äÌÏİm@ÒÜyÎ
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أوًال - مشروع تطوير االختبارات التشخيصية (معيارية المرجع):
أ) مرحلة التقنيين لكل من:

١-  اختبار معالجة األصوات المقنن لألطفال   
        ٢-  اختبار االشتقاق والرسم الكتابي المقنن لألطفال.

ب) تطبيق العينة االستطالعية األولى الختبار:
- القراءة  واإلمالء المقنن لألطفال.  

ج) تطبيق العينة االستطالعية الثانية لكل من:
١-  اختبار الذاكرة العاملة المقنن لألطفال.  

٢-  اختبار القراءة  واإلمالء المقنن لألطفال.  
ثانيًا- مشروع تطوير االختبارات التشخيصية في اللغة العربية (محكية المرجع):

العمل على تصميم وتقنيين عدد من االختبارات التشخيصية في اللغة العربية من الصف الخامس إلى الصف 
التاسع.

وتم تطوير عدد من االختبارات وتقنينها، والتي تختص بما يلي:
١.  اختبارات تشخيصية في اللغة العربية من الصف األول إلى الصف الرابع.     

اختبار معالجة األصوات المقنن لألطفال

ياتي هذا االختبار الفريد من نوعه تكملة لجهود المركز الدؤوبة لبناء 
وتطوير مقاييس تحتاجها المكتبة العربية للتعرف على حاالت صعوبات 
التعلم من خالل تصميم اختبار معالجة األصوات المقنن لألطفال، وقد 
تم تصميم وتطوير االختبار بالتعاون مع مركز األمير سلمان ألبحاث 
اإلعاقة ومقره الرياض، المملكة العربية السعودية. المهارات األساسية 
المتضمنة في بطارية معالجة األصوات هي الوعي باألصوات، وسرعة 

النفاذ إلى المعجم اللغوي، والذاكرة الصوتية.

مناطق  من  الكويتي  للمجتمع  ممثلة  عينة  على  االختبار  هذا  تقنين  تم 
تعليمية مختلفة، من سن ٧-١١ سنة، وبلغ عدد العينة بالكويت ١٢٠٠ 
حسب  على  توزيعهم  وكان  ابتدائية  مدرسة   ٢٤ لعدد  وطالبة  طالب 
الجنس والصف والمنطقة التعليمية،  أما عينة التقنين في المملكة العربية 
السعودية فقد اقتصرت على مدينة جدة، ووزعت على المدارس األهلية 
سنة  من  وطالبة  طالب  العينة١٣٢٥  عدد  وبلغ  بالمرحلة،  والحكومية 

موزعين على ٤١ مدرسة.
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تعد مكتبة صعوبات التعلم بمركز تقويم وتعليم الطفل من المكتبات الناشئة المتخصصة بصعوبات التعلم، وقد شكل 
إنشاؤها حلمًا أثيرًا لدى المركز، لتكون رافدًا جديدًا من الروافد التي تصب في مجال صعوبات التعلم، وافتتحت 
مكتبة صعوبات التعلم في شهر يونيو من العام ٢٠٠٨م. وذلك بدعم من الصندوق الوقفي للتنمية الصحية التابع 

لألمانة العامة لألوقاف التي تفهمت ُنْبل المقصد وشرف المسعى، وقدمت كل الدعم إلنشاء هذه المكتبة.
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-  تزويد المكتبة بمجموعة مميزة من المصادر المتخصصة في مجال صعوبات التعلم؛ لتحقيق الغاية األساسية من 
المكتبة وهو خدمة الباحثين والمتخصصين وغيرهم من المهتمين بمجال صعوبات التعلم، فحرصت المكتبة على 
البحث عن األوعية التي صدرت في مجال صعوبات التعلم سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، وجمعها 

في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على الباحثين.
-  وصل إجمالي مجموعات المكتبة حتى اآلن خمسة آالف كتاب تقريبًا باللغتين العربية واالنكليزية، هذا بخالف 

الوسائل التعليمية والمواد السمعية والبصرية والدوريات والمجالت المتخصصة في مجال صعوبات التعلم.
المعلومات والمكتبات  المكتبة ومراكز  بين  الثقافي  التعاون  باب  فتح  إلى  العام  أيضًا خالل هذا  المكتبة  -  سعت 
المحلية، وذلك من خالل الربط اإللكتروني بين الفهرس اآللي لمكتبة صعوبات التعلم والمكتبات األخرى؛ حرصًا على 
أن تعم الفائدة على الباحثين ورواد كلٍّ من المكتبتين من خالل توسيع نطاق البحث بينهما، وقد تم الربط اإللكتروني 

بين المكتبة والمكتبات التالية:
-  المكتبة المركزية في جامعة الكويت.

-  مكتبة كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت.
-  مركز معلومات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

-  مكتبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
-  مكتبة الجامعة األمريكية – الكويت.

-  اهتمت المكتبة خالل هذا العام بالجانب التعريفي للمكتبة، وكان ذلك من خالل الصحف والجرائد. باإلضافة إلى 
تنظيم مجموعة من الزيارات التعريفية عن مكتبة صعوبات التعلم لمجموعة من مديري المكتبات وأمنائها وغيرهم 
الذي اعتمدته  التقني والعلمي  بالمستوى  الشديد  أبدوا بدورهم إعجابهم  الذين  التعلم  المهتمين بمجال صعوبات  من 
المكتبة، سواء في عملياتها الفنية أو في خدماتها التي تقدمها لرواد المكتبة، األمر الذي ساعد في زيادة أعداد أعضاء 

المكتبة بشكل جيد.
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-  حصلت المكتبة خالل هذا العام على (رمز مارك للمنظمات) «MARC Code for Organizations»، ويعدُّ 
(رمز مارك للمنظمات) أداًة مرجعية أساسية لتلك المكتبات التي تتعامل مع سجالت (مارك) في عمليات الفهرسة 
والتصنيف والتي تشارك في المشاريع التعاونية، وأصبحت المكتبة واحدة من تسع مكتبات على مستوى الكويت 
تحمل (رمز مارك للمنظمات)، ويفيد هذا الرمز في تسهيل حاالت التبادل الببليوغرافي، وحاالت الربط بين أكثر من 
مكتبة ويتضح ذلك بشكل كبير في حاالت االشتراك في الفهارس الموحدة كالفهارس الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.
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١-   العمل على تجميع أكبر قدر ممكن من مصادر المعلومات المتخصصة في مجال صعوبات التعلم.
٢-   االشتراك في الدوريات المتخصصة باللغتين العربية واإلنكليزية.

٣-   االشتراك في قواعد البيانات العلمية المتخصصة.
٤-   االتجاه إلى توفير أنواع جديدة من أشكال مصادر المعلومات كالكتب االلكترونية والرسائل الجامعية.

٥-   إتاحة خدمة اإلعارة التعاونية بين مكتبة صعوبات التعلم وغيرها من المكتبات المحلية.
٦-   الربط اإللكتروني بين مكتبة صعوبات التعلم وأهم المكتبات ليس فقط على المستوى المحلى بل العالمي.

٧-   تنظيم المزيد من الزيارات التعريفية بالمكتبة للمكتبيين والباحثين والمهتمين بمجال صعوبات التعلم.



٢٤

قد يقع أولياء األمور في حيرة أمام المؤشرات التي تظهر على أبنائهم، وال يجدون لها تفسيرًا، وال يعرفون كيفية 
مواجهتها أو التصرف حيالها. لذلك يقدم مركز تقويم وتعليم الطفل خدمة االستفسار الهاتفية حول مجموعة كبيرة 

من الموضوعات المتصلة بصعوبات التعلم. فخدمات الخط الوطني الساخن مجانية ومفتوحة ألفراد المجتمع لتقديم 
المعلومات العلمية الصحيحة، إضافة إلى توجيه المتصل إلى الجهات التي يمكن أن تقدم له المساعدة المطلوبة، 

فقاعدة بيانات الخط الساخن تشمل جهات عدة داخل الكويت وخارجها. 

وقد قامت الهيئة العامة لألوقاف - الصندوق الوقفي للتنمية الصحية -  بتمويل  برنامج تدريبي  شامل لفريق 
العمل، كما غطى تمويل المعدات وتأثيث المكاتب المخصصة للخط الوطني الساخن، وقد زود الدكتور «غافين 

ريد» فريق العمل بكتيبات جمع بياناتها لتكون دليًال عمليًا إرشاديًّا يشرح أنواع االستفسارات وكيفية التعامل معها. 
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-  تلقى الخط الساخن منذ شهر يناير ٢٠٠٩ وحتى شهر ديسمبرمن العام نفسه ما يقارب من١٥٠٠ استشارة 
هاتفية من داخل الكويت وخارجها.

-  سجل حوالي ٤٦٥ مركًزا ومدرسًة في قاعدة بياناته تهتم باالحتياجات الخاصة، وخصوصًا صعوبات التعلم 
ضمن دليل خدمة ذوي االحتياجات الخاصة المدرج على قاعدة بيانات الخط الساخن حتى اآلن، من داخل الكويت 

وخارجها.
-  نظمَّ حملة إعالمية بالصحف اليومية عن خدمة الخط الساخن أسبوعيًا.

-  االنتهاء من إنجاز دليل «ذوي االحتياجات الخاصة» في دولة الكويت، جري توزيعه اآلن على الجهات المعنية 
بالكويت»  . 

-  اجتاز فريق الخط الساخن عدد (٥٠) ساعة تدريبية في العالج المعرفي والمراحل النمائية  للطفل على يد 
استشاريين محليين. 

-  تواصل مع الجمهور من خالل المشاركة في المعارض المحلية ذات العالقة باالحتياجات الخاصة.
-  إنشاء شبكة إلكترونية متبادلة بين الخط الساخن واالختصاصيين النفسيين في وحدة التشخيص، ُيخصص فيها 
لكل اختصاصي وقت للرد على المكالمات الواردة واالستفسارات، وذلك لتسهيل العمل ومساعدة المتصل بأفضل 

شكل. 
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‚RPQP@‚b»‹€@b‰œaÜÁc

•  إنشاء «بنك أسئلة» يشمل أهم ١٠٠ سؤال يطرح عن صعوبات التعلم مع إجابات عنها من مصادر علمية  
موثوقة.

•  ربط الخدمة اإللكترونية ما بين الخط الساخن والمكتبة؛ لمساعدة أولياء األمور على اختيار الكتاب المناسب .
•  تنظيم زيارات (أسبوعية أو شهرية) للجهات والمدارس المهتمة بصعوبات التعلم واالحتياجات الخاصة األخرى.

•  البحث المستمر عن مراكز ومؤسسات تهتم باالحتياجات الخاصة حول العالم.  
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 يتناول هذا االختبار الذي يعمل عليه فريق مختّص من وحدة التدريب بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عنصرًا 
ا من عناصر التربية الخاصة أال وهو الكشف عن عسر الحساب في صفوف المرحلة االبتدائية من الصف الثالث  مهمًّ
إلى الصف الخامس، وهي العملية التي تسهم بتدارك هذه الصعوبة ومعرفة احتياجات الطفل في المراحل المذكورة 
للتغلب عليها، خاصًة أن الطفل ُيْخَتَبر باللهجة الكويتية المبسطة من خالل موقع المركز اإللكتروني، مع إعطاء نتائج 
فورية عما إذا كان الطفل يعاني العسر الحسابي أو ال، بعد إعطاء صالحيات معينة للمدرس الذي يريد اختبار الطالب.

يسهم العمل الحالي في:
١.  توفير مقياس لالستخدام أثناء الفرز األولي لألطفال ذوي عسر الحساب.

٢.  بناء «مؤشر خطورة» مبسط لظواهر عسر الحساب لدى الطفل.
٣.  تحسين اتجاهات األطفال نحو الرياضيات من خالل فرزهم مبكرًا ووضع البرامج العالجية المناسبة.
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١) مهارات الحساب األساسية (الجمع والطرح والضرب والتقسيم).
٢) اختيار رمز القيمة األكبر من بين قيمتين.

٣) اختبار سرعة قراءة األرقام.
٤) اختبار الذاكرة الرقمية التسلسلية.

٥) عملية تقدير القيمة.
٦) التعرف على قلق الرياضيات.
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-  حصلنا على دعم مشكور من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتغطية تكاليف المشروع.
-  إصدار االختبار بصيغة ورقية واختبار بعض مدارس التعليم العام في منطقتي العاصمة وحولي لوضع 

المالحظات والتعديالت عليه.
-  تكليف شركة متخصصة في البرمجة بعمل الصيغة األولية لبرنامج فرز الدسكالكوليا.

-  تقنين االختبار باستخدام الكمبيوتر على عدد من مدارس التعليم العام، وحساب مؤشرات الخطورة، واستخراج 
المعايير الالزمة لتطبيق االختبار.
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-  االنتهاء من جميع مراحل التنقيح والتعديل في البرنامج وطرحه في الموقع اإللكتروني.
-  إقامة ورش عمل على برنامج فرز الدسكالكوليا «عسر الحساب» المقنن لألطفال لمدارس الكويت جميعها 

سات مادة الرياضيات باالتفاق مع وزارة التربية، حيث سيقوم فريق مختّص من  للمرحلة االبتدائية، لمدّرسي ومدرِّ
وحدة التدريب بعمل ٩ ورش عمل لكل فصل دراسي خالل العام القادم واألعوام التالية.
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مشروع دمج وتمكين الطالب ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة اإلبتدائية في قطاع التعليم العام (منطقة مبارك 
الكبير التعليمية بالكويت). 

تمشيًا مع األهداف اإلستراتيجية لمركز تقويم وتعليم الطفل الخاصة بتوفير المساعدة والدعم لذوي صعوبات التعلم 
الخاصة بالكويت من خالل توفير الخدمات المختلفة التي تساعدهم على التغلب على المشكالت التي تقابلهم في حياتهم 
المدرسية، وحرصًا من المركز على التعاون المستمر والبناء مع وزارة التربية الكويتية لخدمة الطالب والطالبات 
في كافة مراحل التعليم العام بدولة الكويت والسيما الذين يعانون صعوبات في التعلم، ورغبة من المركز في نقل 
الخبرة وتدريب الكوادر الوطنية بمدارس التعليم العام في كيفية التعاون مع ذوي صعوبات التعلم الخاصة في الفصول 
الدراسية العادية والمدارس الحكومية العادية من خالل تطبيق مبدأ دمج ذوي صعوبات التعلم الخاصة ا قدر اإلمكان، 
شرع المركز في التعاون مع جهات استشارية محلية وعالمية ذات صلة لتطوير آليات لرعاية ومساعدة التالميذ ذوي 

صعوبات التعلم وذلك لتحقيق الفوائد التالية:    

١.  مساعدة طالب المدارس المشاركة والهيئة اإلدارية من خالل التأكيد على مبدأ الدمج التعليمي وتوفير الكثير 
من المصادر التعليمية الخاصة بآليات التعرف على الطالب الذين يعانون صعوبات خاصة في التعلم وآليات 

التدخل العالجي لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم فضًال عن التوعية المجتمعية بأهمية الدمج 
وأهمية رعاية الطالب الذين يعانون صعوبات خاصة في التعلم.

٢.  توفير التدريب النظري والعملي ألعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية بمدارس المرحلة االبتدائية المشاركة على 
كيفية تقديم المساعدة والدعم لألطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة. 

٣.  تدريب فرق العمل بالمدارس المشاركة على أنسب وأحدث طرائق فرز حاالت صعوبات التعلم الخاصة 
إلستخدامها في التعرف مبكرًا على طالب المرحلة اإلبتدائية الذين يعانون من صعوبات خاصة في التعلم. 

٤.  مساعدة الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة بالمدارس المشاركة من خالل توفير نصائح 
وإرشادات ودورات وورش عمل ولقاءات ومواد توعوية وإرشادية خاصة بكيفية تدريسهم وعالجهم في الفصل 

الدراسي العادي وفي البيت. 
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٥.  مساعدة أولياء أمور هؤالء األطفال من خالل توفير دورات ومحاضرات متخصصة ألولياء األمور في كيفية 
تقديم المساعدة والدعم في المنزل وكيفية التعاون مع اإلدارة المدرسية في مساعدة أبنائهم من الطلبة والطالبات.

٦.  توفير المصادر المتاحة لدى مركز تقويم وتعليم الطفل والجهات اإلستشارية في المشروع لصالح المدارس 
المشاركة بالمشروع لرفع كفاءتها وتمكينها من التصدي للتحديات التي تشكلها صعوبات التعلم الخاصة لطلبتها 

المسجلين بها.

٧.  نقل الخبرة العملية التي اكتسبها مركز تقويم وتعليم الطفل في التصدي لصعوبات التعلم الخاصة على مدار 
الخمسة وعشرين عامًا الماضية إلى وزارة التربية (قطاع التعليم العام) بغية تحقيق هدف دمج ذوي صعوبات 
التعلم الخاصة تعليميًا بمدارس التعليم العام والتعرف على مشكالت هؤالء الطالب مبكرًا لعالجها مبكرًا قدر 

اإلمكان. 

الفئات المستفيدة من المشروع: 

١.  طالب المرحلة اإلبتدائية بمدارس التعليم العام بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالكويت وأولياء            
أمورهم. 

٢.  الهيئة التدريسية واإلدارية بالمرحلة اإلبتدائية بمدارس التعليم العام بمنطقة مبارك الكبير التعليمية       
      بالكويت.

٣.  وزارة التربية الكويتية، قطاع التعليم العام وقطاع المناهج والبحوث والتوجيهات الفنية.

 



٣٠

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

حقًا علينا الثناء الجميل والشكر الجزيل،

السادة/ مبرة مشاريع الخير

السيدة/ دانا أنور المال

السيدة/ بدرية الغنيم

السيدة/ لطيفة المال

السيدة/ شروق عبد العزيز الغانم

السيدة/ نبيلة عبد اهللا المال

السيدة/ غنيمة الزبن

السيدة/ وفيقة الثاقب

المرحوم/ عبد الوهاب محمد صالح التركيت



٣١

ً للدعم و الشراكة شكرا
إن أي عمل الينهض وال يؤتي أكله إال بدعم وتعاون المخلصين، وقد حظي مركزتقويم وتعليم الطفل برعاية ودعم 
جهات عدة، مما كان له األثر الطيب في مواصلة مسيرته واستمرار أنشطته، لذلك نتقدم بخالص الشكر والتقدير 

والعرفان لهذه الجهات الداعمة راجين منها مواصلة الرعاية والدعم للمركز والتواصل معه.

الجهة الداعمةالمشروع

دعم جزئي من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيشركاء في الدمج

األمانة العامة لألوقاف – الصندوق الوقفي للتنمية الصحيةمكتبة صعوبات التعلم

األمانة العامة لألوقاف – الصندوق الوقفي للتنمية الصحيةالخط الوطني الساخن

تطوير البرنامج العالجي للغة العربية المبني على 

الحواس المتعددة
األمانة العامة لألوقاف – الصندوق الوقفي للتنمية الصحية

إعداد وتقنين اختبارات تشخيص حاالت صعوبات 

التعلم
مركز تقويم وتعليم الطفل ومركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة

تطوير برنامج فرز الدسكالكوليا 

(عسر الحساب) بالكمبيوتر
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي


