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تقديم

يعد مركز تقومي وتعليم الطفل )جمعية نفع عام تاأ�س�س يف عام 1984(، من اأكرب املراكز العربية املتخ�س�سة يف 

جمال �سعوبات التعلم واأقدمها مل�ساعدة الأفراد الذين يعانون �سعوبات خا�سة يف التعلم، للتغلب على التحديات التي 

يواجهونها لدجمهم يف جمتمعهم الذي يعي�سون فيه، لإطالق طاقاتهم الكامنة وال�ستفادة من م�ساهماتهم الإيجابية 

يف بناء جمتمعهم وتقدمه. وتتعدد اأوجه عمل مركز تقومي وتعليم الطفل واأن�سطته بني التوعية املجتمعية ب�سعوبات 

اخلا�سة  التعلم  �سعوبات  حالت  لتعرف  والرتبوي،  النف�سي  الت�سخي�س  خدمات  وتوفري  مواجهتها  وكيفية  التعلم 

وكذلك توفري خدمات التدخل العالجي الرتبوي وفر�س التدريب امل�ستمر لالخت�سا�سيني النف�سيني، والجتماعيني، 

واملعلمني، واأولياء الأمور.

العديد من  وله  توعوية وجملة ف�سلية متخ�س�سة،  ن�سر مطبوعات  الطفل على  وتعليم  تقومي  كما يحر�س مركز 

الإ�سدارات املتخ�س�سة الأخرى التي ت�سهم يف زيادة التوعية ب�سعوبات التعلم اخلا�سة يف الكويت واملنطقة العربية. 

العام  النفع  وجمعيات  باملوؤ�س�سات  خا�س  دليل  وهو  املتخ�س�سة  التوعوية  الإ�سدارات  تلك  �سمن  الدليل  هذا  وياأتي 

ويهدف  الكويت.  يف  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  خدمات  بتوفري  ال�سلة  ذات  املتخ�س�سة  واملراكز  اخلا�سة  واملدار�س 

هذا الدليل اإىل م�ساعدة كل من يرغب يف اإيجاد معلومات خمتلفة عن اخلدمات وامل�سادر التي توفرها دولة الكويت 

لفئة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وذلك لت�سهيل الو�سول اإىل تلك املعلومات، وتعريف املجتمع باخلدمات املقدمة يف دولة 

الكويت، خللق ج�سر من التوا�سل امل�ستمر، مع اجلهات العاملة والنا�سطة يف هذا املجال الإن�ساين كافة الذي تقدم 

تقدمًا ملحوظًا يف ال�سنوات املا�سية يف دولة الكويت.

واهلل ن�ساأل اأن يوفقنا دائمًا خلدمة اأبنائنا وبناتنا.

عبداهلل عبداملح�شن ال�شرهان

رئي�ش جمل�ش �الإد�رة
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مقدمة

رغبًة من املركز يف تطوير م�سادر ومطبوعات ت�ساعد يف ن�سر التوعية حول الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، اأ�سدر 

للمعلومات حول  قيم  �لكويت(، وهو م�سدر  بدولة  �الإعاقة  �الأفر�د ذوي  �لعاملة مع  �ملوؤ�س�سات  املركز )دليل 

اجلهات ذات ال�سلة يف جمتمعنا. 

هذا الدليل مدعوم من الأمانة العامة لالأوقاف - ال�سندوق الوقفي للتنمية ال�سحية، وهو دليل يحتوي على 

الوقت  الدليل  هذا  ويوفر  الإعاقة،  ذوي  بالأ�سخا�س  املهتمة  اجلهات  توفرها  التي  واخلدمات  املعلومات  اأحدث 

واجلهد يف العثور على اخلدمات املتوافرة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف الكويت.

ناأمل اأن يكون هذا الدليل م�سدرًا فعاًل وذا اأهمية: للمعلمني، واملخت�سني، واأولياء الأمور، واملدار�س، واملكتبات، 

واملراكز املختلفة يف دولة الكويت، راجني اهلل عز وجل اأن ي�ساعد هذا العمل يف ن�سر التوعية وم�ساندة كل من يريد 

م�ساعدة اأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة.

د.عبري عبداهلل ال�شرهان

م�ساعد �ملدير �لعام

فريق إعداد الدليل: 

اإعداد مادة الدليل والتدقيق على البيانات )باللغة العربية( �أ. نيفني �سند    

م�سمم جرافيك �أ. حممود �أبو �لف�سل  

م�سمم جرافيك �أ. فهد حامد   

مدقق لغــــوي �أ. �سامل �حلطاب  

متــرجــم �أ. �أحمد عبد �لعزيز  

م�ســـور �أ. تامر عبد �لعزيز  
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الهيئة العامة
لشئون ذوي اإلعاقة

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة: الأعمار جميعها

نبذة تعريفية

 )2010( عــام  الإعــاقــة  ذوي  ل�سئون  العامة  الهيئة  اأن�سئت 

مبوجب القانون رقم )8( ل�سنة )2010( وكان الهدف من اإن�ساء 

الهيئة اأن تهتم مبا يتعلق بذوي الإعاقة بدولة الكويت كله اإىل جانب 

وت�سعى  الدولة،  من  تقدمها  التي  واخلدمات  والواجبات  احلقوق 

الهيئة من خالل اخلدمات التي تقدمها اإىل الإرتقاء بنمط احلياة 

لذوي الإعاقة ومن يرعاهم، حتقيًقا لدجمهم وم�ساركتهم م�ساركًة 

كاملًة اأ�سوًة بقرنائهم باملجتمع.

الإعاقات التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة

حالت  برعاية  الإعــاقــة  ذوي  ل�سئون  العامة  الهيئة  تخت�س 

الإعاقة الآتية:

الإعاقة احلركية. -

الإعاقة اجل�سدية. -

الإعاقة الذهنية. -

الإعاقة ال�سمعية. -

الإعاقة الب�سرية. -

اإعاقة التاأخر التطوري ال�سامل. -

فئتي �سعوبات التعلم وبطيئي التعلم )اإعاقة تعليمية(. -

اخلدمات التي تقدمها الهيئة:

)نبذة عن �سبب تقدمي هذه �خلدمات وما هي ��سرت�طاتها(

ن�ست  التي  الأ�سا�سية  اخلــدمــات  مــن  حزمة  الهيئة  تقدم 

الأ�سخا�س  لتمكني  ل�سنة )2010(  رقم )8(  القانون  مواد  عليها 

القانون  اأهداف  حتقيق  من  برعايتهم  واملكلف  الإعاقة  ذوي  من 

وللح�سول على هذه اخلدمات يجب  املجتمع،  الكامل يف  والدمج 

الهيئة،  عن  ال�سادرة  وال�سروط  لل�سوابط  وفًقا  ذلك  يكون  اأن 

اإعاقة من  لإثبات وجود  الهيئة  اإىل  املتقدم  ال�سخ�س  فيجب على 

تقدم  حيث  الطبي،  امللف  فتح  متطلبات  توفري  عليه  فاإن  عدمه 

الهيئة اخلدمات الآتية:

الأجهزة التع�ي�شية:

تقدم الهيئة العامة ل�سئون ذوي الإعاقة اأجهزة تعوي�سية ت�ستمل 

على كرا�ٍس متحركة، و�سماعات، وتقدم الطلبات للهيئة للح�سول 

عليها من خالل توفر امل�ستندات الالزمة لذلك.

اأول�ية الرعاية ال�شكنية:

تقدم الهيئة العامة ل�سئون ذوي الإعاقة الأولوية ال�سكنية لأ�سرة 

املعاق وذلك اإذا كان هناك طلب اإ�سكاين مقدم من ويل اأمر املعاق 

اأو املعاق نف�سه )حيث ي�ستطيع ويل الأمر تقليل مدة النتظار اإىل 

كانت  اإذا  �سنوات  وثالث  �سديدة  الإعاقة  كانت  اإذا  �سنوات  خم�س 

الإعاقة متو�سطة، وذلك من خالل توفري بع�س الطلبات(.

الدعم التعليمي:

التعليمية  املميزات  الإعاقة  ذوي  ل�سئون  العامة  الهيئة  تقدم 

على  ح�سولهم  من  لتمكينهم  وذلــك  الإعــاقــة  ذوي  لالأ�سخا�س 

خالل  من  وذلك  قدراتهم،  مع  تتنا�سب  التي  التعليمية  املوؤهالت 

لفتح  �سروط  عدة  توافر  ذلك  ويتطلب  الدرا�سية،  الر�سوم  �سداد 

�لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  - �سارع بريوت  - دو�ر �سنرت�ل حويل - مدر�سة هدى �سعر�وي قدمًيا

22620951)965( - فاك�ش: 22663769)965(  / �ش.ب:704460  - �لرمز �لربيدي:64929  -  تلفون: 22620845 
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ملف تعليمي للح�سول على القرار التعليمي الذي يعطيه احلق يف 

اللتحاق باملدار�س اخلا�سة بالأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة 

بالإ�سافة اإىل ملء ال�ستمارة بالبيانات اخلا�سة باملعاق لفتح ملف 

تعليمي معتمد من ويل الأمر.

املخ�ش�شات املالية والبدلت:

• م�ساعد�ت مالية  لذوي �الإعاقة ملن هو �أقل من )18( �سنة:	

مالية  م�ساعدات  الإعــاقــة  ذوي  ل�سئون  العامة  الهيئة  تقدم 

وفًقا  املبلغ  عاًما، وُيحدد   )18( من  اأقــل  هم  ملن  الإعــاقــة  لــذوي 

اأو  ب�سيطة،  متو�سطة،  �سديدة،  كانت  اإذا  عما  الإعــاقــة  لدرجة 

تعليمية، وللح�سول على املخ�س�سات املالية يجب فتح ملف وذلك 

بيانات  منــوذج  تعبئة  جتب  كما  الطلبات،  بع�س  توفري  خالل  من 

الإقــرار  توقيع  اإىل  بالإ�سافة  لذلك،  املعد  للنموذج  وفًقا  املعاق 

الهيئة  وتقدم  املعاق،  برعاية  املكلف  اأو  الأمــر  ويل  من  والتعهد 

املخ�س�سات املالية الآتية:

• �سرف بدل �خلادم �أو �ل�سائق:	

منح ال�سخ�س املعاق بدل خادم او �سائق وُيحدد مبلغ امل�ساعدة 

لبدل  امللف  فتح  ا�ستمارة  مــلء  يجب  اإعاقته، كما  لدرجة  طبًقا 

اإىل  ال�ستمارة، بالإ�سافة  املذكورة يف  للبيانات  ال�سائق  اأو  اخلادم 

الإقرار والتعهد واعتماده �سواء من املعاق نف�سه اأو املكلف بالرعاية 

اأو ويل الأمر.

• �ملخ�س�ش �ل�سهري للمر�أة �لتي ترعى معاقا �إعاقة �سديدة:	

�سهرًيا  ا  خم�س�سً الإعاقة  ذوي  ل�سئون  العامة  الهيئة  تقدم 

اإعاقة  املعاق  برعاية  تقوم  التي  للمراأة  ي�سرف  �سهري(  )راتــب 

تعمل،  األ  �سريطة  دينار   )300( قدره  �سهري  خم�س�س  �سديدة 

مرفق  الطلبات  امل�ستندات، وتقدم  بع�س  توفري  خالل  من  وذلك 

بها ا�ستمارة بيانات متالأ من خالل املكلف برعايته بالإ�سافة اإىل 

الإقرار والتعهد اخلا�س بذلك.

وزارات وهيئات حكومية             وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

�لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  - �سارع بريوت  - دو�ر �سنرت�ل حويل - مدر�سة هدى �سعر�وي قدمًيا

22620951)965( - فاك�ش: 22663769)965(  / �ش.ب:704460  - �لرمز �لربيدي:64929  -  تلفون: 22620845 
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ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت -  حمافظة �لعا�سمة - �ل�سليبيخات -  بجانب دو�ر �الأمم �ملتحدة - جممع دور �لرعاية �الجتماعية 

 تلفون: 24865391 - 24876201 - 24873498  )965( - فاك�ش:  24876017 )965(   

من عمر 7 اإىل 45 �سنة.

التوحد.

اخلدمات والأن�سطة:

اأن�سطة داخلية:  -  1

- اأن�سطة فنية : الر�سم ، الأ�سغال اليدوية.

- اأن�سطة ترويحية: املو�سيقى، حفالت ال�سمر، الحتفالت.

- اأن�سطة ريا�سية: كالألعاب الريا�سية، امل�سابقات.

اأن�سطة خارجية: كالرحالت الرتفيهية والثقافية. -  2

امل�ساركة يف املعار�س واملهرجانات.  -  3

امل�ساركة يف املع�سكرات ال�ستوية وال�سيفية داخل الكويت.  -  4

�سـروط القبـ�ل:

األ يقل العمر عن �سبع �سنوات ول يزيد عن 45 �سنة )رجال -  -  1

ن�ساء- اأطفال(.

اأو  -  2 اأن يعاين التخلف العقلي الذي قد ي�ساحبه اإعاقة ح�سية 

التوحد. مر�س 

العقلي اخلفيف  -  3 التخلف  الذهني يف حدود  م�ستواه  يكون  اأن 

اأو املتو�سط.

اأن يكون خالًيا من الأمرا�س املعدّية اأو ال�سطرابات النف�سية  -  4

اأو العقلية.

اأن يثبت الباحث الجتماعي ا�ستعداده للتدريب والتعليم. -  5

اأن يكون قادًرا على التحكم بالعمليات الأ�سا�سية. -  6

 إدار ة رعاية المعاقين
جناح التوحد

)رجال - نساء - أطفال(
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية             وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  - �ل�سليبيخات - جممع دور �لرعاية �الجتماعية - بجانب دو�ر �الأمم �ملتحدة 

)965( - فاك�ش: 24873663)965(  24877270  -   تلفون: 24875121 

ومــا  �سنة   13 عــمــر  مــن 

فوق.

التخلف العقلي )امل�ستويات جميعها(.

اخلدمات والأن�سطة:

ونظافة  -  1 وتغذية،  و�سحية،  ونف�سية،  )اجتماعية،  خدمات: 

والأمــن  واملــوا�ــســالت،  والنقل  املــركــزي،  والغ�سيل  املالب�س 

واحلرا�سة(. 

 اأن�سطة داخلية ت�سمل:  -  2

اأ   .   اأن�سطة فنية: الر�سم، الأ�سغال اليدوية، الن�ساط الزراعي.

ب . اأن�سطة ترويحية: املو�سيقى، وحفالت ال�سمر، والحتفالت، 

واملهرجانات.

ج . اأن�سطة ريا�سية: الألعاب الريا�سية، وم�سابقات، و�سباحة.

اأن�سطة خارجية وت�سمل: -  3

اأ   . الرحالت الرتفيهية.

ب . الرحالت الثقافية.

ج  . ال�سرتاك يف املعار�س اأو املهرجانات.

د   . امل�ساركة يف البطولت الريا�سية داخل الكويت وخارجها.

هـ . ال�سرتاك يف املع�سكرات ال�ستوية وال�سيفية داخل الكويت 

وخارجها.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يثبت الباحث الجتماعي حاجة احلالة اإىل خدمات وبرامج  -  1

الدار.

لديه  -  2 اأن  والجتماعي  والنف�سي  الطبي  الت�سخي�س  يثبت  اأن 

م�ست�سفى  من  مثبت  تقرير  طريق  عن  وذلــك  ذهنية  اإعاقة 

الطب النف�سي اأو وحدة الطب التطوري اأو مركز الوراثة.

األ يقل العمر الزمني للحالة عن 13 �سنة. -  3

اأن يكون خالًيا من الأمرا�س املعدّية وال�سطرابات العقلية. -  4

إدارة رعاية المعاقين

دار التأهيل االجتماعي

)رجــــال(

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -  �ل�سليبيخات - جممع دور �لرعاية �الجتماعية - بجانب دو�ر �الأمم �ملتحدة  تلفون: 

- فاك�ش: 24876017)965(  )965(  24872826  -  24872713

اخلدمات والأن�سطة:

ونظافـة  -  1 وتغـذيـة،  و�سحـيـة،  ونف�سية،  خــدمــات: )اجتماعية، 

والأمــن  واملــوا�ــســالت،  والنقل  املــركــزي،  والغ�سيل  املالب�س 

واحلرا�سة(. 

 اأن�سطة داخلية ت�سمل:  -  2

اأ -    اأن�سطة فنية: الر�سم، الأ�سغال اليدوية، والن�ساط الزراعي.

ــة: املــو�ــســيــقــى، وحـــفـــالت الــ�ــســمــر،   ــحــي ــروي اأنــ�ــســطــة ت ب- 

والحتفالت، واملهرجانات.

جـ-  اأن�سطة ريا�سية: الألعاب الريا�سية، وم�سابقات، و�سباحة.

اأن�سطة خارجية وت�سمل: -  3

اأ -   الرحالت الرتفيهية.

ب-  الرحالت الثقافية.

جـ-  ال�سرتاك يف املعار�س اأو املهرجانات.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يثبت الباحث الجتماعي حاجة احلالة اإىل خدمات وبرامج  -  1

الدار.

اأن لديها/ -  2 اأن يثبت الت�سخي�س الطبي والنف�سي والجتماعي 

لديه اإعاقة ذهنية وذلك عن طريق تقرير مثبت من م�ست�سفى 

الطب النف�سي اأو وحدة الطب التطوري اأو مركز الوراثة.

4 �سنوات فيما يتعلق بق�سم الأطفال، و13  -  3 األ يقل العمر عن 

�سنة لق�سم الن�ساء.

اأن يكون خالًيا من الأمرا�س املعدية وال�سطرابات العقلية. -  4

اإىل   4 لالأطفال من عمر 

12 �سنة، وللن�ساء بني 13 

اإىل 50 �سنة.

التخلف العقلي )امل�ستويات جميعها(.

إدارة رعاية المعاقين

دار التأهيل االجتماعي

)نساء - أطفال(

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية             وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -  �ل�سليبيخات - جممع دور �لرعاية �الجتماعية - بجانب دو�ر �الأمم �ملتحدة 

)965( - فاك�ش: 24876548)965(  24865332  - تلفون: 24876458 

اخلدمات والأن�سطة:

ونظافـة  -  1 وتغـذيـة،  و�سحـيـة،  ونف�سية،  )اجتماعية،  خـدمات: 

والأمــن  واملــوا�ــســالت،  والنقل  املــركــزي،  والغ�سيل  املالب�س 

واحلرا�سة(. 

اأن�سطة داخلية ت�سمل:  -  2

اأ -    اأن�سطة فنية: الر�سم، الأ�سغال اليدوية، والن�ساط الزراعي.

ــة: املــو�ــســيــقــى، وحـــفـــالت الــ�ــســمــر،   ــحــي ــروي اأنــ�ــســطــة ت ب- 

والحتفالت، واملهرجانات.

جـ-  اأن�سطة ريا�سية: الألعاب الريا�سية، وم�سابقات، و�سباحة.

اأن�سطة خارجية وت�سمل: -  3

اأ -   الرحالت الرتفيهية.

ب-  الرحالت الثقافية.

جـ-  ال�سرتاك يف املعار�س اأو املهرجانات.

د-  امل�ساركة يف البطولت الريا�سية داخل الكويت وخارجها.

هـ- ال�سرتاك يف املع�سكرات ال�ستوية وال�سيفية داخل الكويت 

وخارجها.

�سـروط القبـ�ل:

األ يقل عمر احلالة عن 13 �سنة. -  1

اأن يكون متخلفًا عقليًا بالإ�سافة اإىل الإعاقة اجل�سدية. -  2

اأن يكون خالًيا من الأمرا�س املعدّية وال�سطرابات العقلية. -  3

اأن يثبت الباحث الجتماعي عجز الأ�سرة عن رعايته. -  4

اأن يثبت التقرير الطبي من م�ست�سفى الطب النف�سي، اأو وحدة  -  5

باأنه  الطبيعي  والطب  الأع�ساب  مركز  اأو  التطوري،  الطب 

ال�سطرابات  من  وخــاٍل  واجل�سدية  الذهنية  الإعاقة  يعاين 

ال�سلوكية.

الإعاقات الذهنية امل�سحوبة ب�سلل كلي اأو جزئي.

ــن عــمــر 13 �ــســنــة ومــا  م

فوق.

إدارة رعاية المعاقين

دار رعاية المعاقين

)رجــــال(

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -  �ل�سليبيخات - جممع دور �لرعاية �الجتماعية - بجانب دو�ر �الأمم �ملتحدة 

)965( - فاك�ش: 24861748)965( )965( - نائب  �مل�سرف: 24861964  تلفون: م�سرف �لد�ر :24873509 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )اجتماعية، ونف�سية، و�سحية، وتغذية، ونظافة املالب�س  -  1

والغ�سيل املركزي، والنقل واملوا�سالت، والأمن واحلرا�سة(. 

اأن�سطة داخلية وت�سمل:  -  2

اأ-  اأن�سطة فنية: الر�سم والأ�سغال اليدوية، الن�ساط الزراعي، 

تربية الدواجن.

ب- اأن�سطة ترويحية: املو�سيقى، وحفالت ال�سمر، والحتفالت، 

واملهرجانات.

م�سـابـقــــات،  الريا�سية،  الألعاب  الريا�سية:  الأن�سطـــة  جـ- 

�سباحة.

اأن�سطة خارجية وت�سمل: -  3

اأ -  الرحالت الرتفيهية.

ب-  الرحالت الثقافية.

الكويت  داخــل  املهرجانات  اأو  املعار�س  يف  ال�ــســرتاك  جـــ-  

وخارجها.

د-   امل�ساركة يف البطولت الريا�سية داخل الكويت وخارجها.

هـ-  ال�سرتاك يف املع�سكرات ال�ستوية وال�سيفية داخل الكويت 

وخارجها.

�سـروط القبـ�ل:

4 �سنوات فيما يتعلق بق�سم الأطفال، و13  -  1 األ يقل العمر عن 

�سنة لق�سم الن�ساء.

اأن يعاين الإعاقة الذهنية بالإ�سافة اإىل الإعاقة اجل�سدية. -  2

اأن يكون خالًيا من الأمرا�س املعدية وال�سطرابات العقلية. -  3

اأن يثبت الباحث الجتماعي عجز اأ�سرته عن رعايته. -  4

اأن يثبت التقرير الطبي من م�ست�سفى الطب النف�سي اأو وحدة  -  5

الذهنية  الإعاقة  يعاين  باأنه  الوراثة  ومركز  التطوري  الطب 

واجل�سدية وخاٍل من ال�سطرابات ال�سلوكية.

واإعاقة  جميعها  بامل�ستويات  عقلية  اإعاقة   - املزدوجة  الإعاقة 

ج�سدية جزئية اأو كلية.

الأطــــــفــــــال مـــــن عــمــر 

واإنــــاث(-  4-12)ذكـــور 

والــنــ�ــســاء مــن عــمــر 13 

�سنة فما فوق.

إدارة رعاية المعاقين

دار رعاية المعاقين

)نساء - أطفال(

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية             وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   �ل�سرة - ق5 بجانب جمعية �ل�سرة -  �ش.ب:563 �ل�سفاة  - �لرمز �لربيدي:13006

)965( - فاك�ش: 25320163)965( تلفون: 25320188 - 25320161 

اخلدمات والأن�سطة:

الإ�سراف الطبي العام. -  1

 اخلدمات النف�سية والجتماعية والرتبوية.  -  2

خدمات العالج بالعمل. -  3

خدمات العالج الطبيعي. -  4

تدريب الطفل على احلا�سب الآيل. -  5

خدمات النطق والكالم. -  6

الربامج الرتويحية وفر�س الدمج الجتماعي. -  7

توفري الأجهزة التعوي�سية بالتعاون مع كل اجلهات املختلفة. -  8

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطفل من ذوي الإعاقة. -  1

امل�ستندات  -  2 توافر  �سرط  الكويت  يف  مقيًما  الطفل  يكون  اأن 

الآتية:

اأ   - البطاقة املدنية.

ب - �سهادة امليالد الأ�سلية و�سورة عنها.

جـ - �سورة �سخ�سية.

تقرير طبي من املراكز الطبية املعرتف بها. -  3

األ يزيد عمر الطفل عن 4 �سنوات. -  4

اأن يكون الطفل خالًيا من الأمرا�س املعدّية. -  5

�سهادة اإثبات اإعاقة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة. -  6

والإعــاقــات  ـــداون،  ال ومتالزمة  دمــاغــي،  و�سلل  ن�ساط،  فــرط 

ن�سفي،  و�سلل  عقلي،  وتخلف  النطق،  وا�سطرابات  ال�سمعية، 

واإعاقة مركبة، وتاأخر حركي.

منذ الــولدة حتى عمر 4 

�سنوات.

إدارة رعاية المعاقين

مركز التدخل المبكر 

لألطفال المعاقين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -  �ل�سليبيخات - جممع دور �لرعاية �الجتماعية - بجانب دو�ر �الأمم �ملتحدة 

- فاك�ش: 24861748)965(  )965(  24861964  - تلفون: م�سرف �لد�ر : 24861824 

اخلدمات والأن�سطة:

ونظافة  -  1 وتغذية،  و�سحية،  ونف�سية،  )اجتمـــاعية،  خدمــــات: 

والأمــن  واملــوا�ــســالت،  والنقل  املــركــزي،  والغ�سيل  املالب�س 

واحلرا�سة(. 

 اأن�سطة داخلية ت�سمل:  -  2

اأ -    اأن�سطة فنية: الر�سم، الأ�سغال اليدوية، والن�ساط الزراعي.

ــة: املــو�ــســيــقــى، وحـــفـــالت الــ�ــســمــر،   ــحــي ــروي اأنــ�ــســطــة ت ب- 

والحتفالت، واملهرجانات.

جـ-  اأن�سطة ريا�سية: الألعاب الريا�سية، وم�سابقات، و�سباحة.

اأن�سطة خارجية وت�سمل: -  3

اأ -   الرحالت الرتفيهية.

ب-  الرحالت الثقافية.

جـ-  ال�سرتاك يف املعار�س اأو املهرجانات.

د  - امل�ساركة يف البطولت الريا�سية داخل الكويت وخارجها.

هـ- ال�سرتاك يف املع�سكرات ال�ستوية وال�سيفية داخل الكويت 

وخارجها.

�سـروط القبـ�ل:

1  -  13 والن�ساء من  7�سنوات لالأطفال،  األ يقل عمر احلالة عن 

�سنة فما فوق، والرجال من 13 �سنة فما فوق.

خفيفة  -  2 ذهنية  اإعاقة  لديه  اأن  الطبي  الت�سخي�س  يثبت  اأن 

اأو متو�سطة.

اأن يثبت خلوه من الأمرا�س املعدّية اأو ال�سطرابات النف�سية. -  3

اأن يكون لديه قابلية للتعليم والتدريب. -  4

التخلف العقلي )اخلفيف، املتو�سط(.

اإىل13   7 الأطفال من عمر 

�سنة   13 من  والن�ساء  �سنة، 

ــــوق، والــــرجــــال من  فــمــا ف

13�سنة فما فوق.

إدارة رعاية المعاقين

مركز الرعاية النهارية

)نساء-أطفال-رجال(

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية             وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   �ل�ساملية - �سارع �لبحرين - مدر�سة هند �سابًقا

)965( - فاك�ش: 25723351)965(  25713904  - تلفون: 25723390 

اخلدمات والأن�سطة:

وتاأهيلية، وطبية، وتربوية،  -  1 ونف�سية،  خــدمــــات: )اجتماعية، 

وتعليمية(.

خدمات الإعا�سة: )النقل واملوا�سالت، والتغذية للنزلء(.  -  2

خدمات عامة: )مكافاأة التدريب، والتمتع بالإجازات الر�سمية  -  3

واإجازة الربيع وال�سيف(.

الأجهزة  -  4 على  احل�ســول  يف  )امل�ساعدة  الفنية:  امل�سـاعـدات 

بعد  منا�سبة  عمل  فر�سة  اإيجاد  على  امل�ساعدة  التعوي�سية، 

احل�سول على �سهادة ملن يهمه الأمر تثبت اأهليته للعمل(.

والـــدورات،  -  5 واملحا�سرات،  املــوؤمتــرات  خمتلف  يف  امل�ساركة 

والفعاليات  وامل�سابقات،  والبطولت،  واملعار�س،  والندوات، 

على الأ�سعدة املحلية والدولية جميعها.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون املتدرب كويتي اجلن�سية. -  1

األ يقل عمر املتدرب عن 18 �سنة. -  2

)اجتماعي،  -  3 بحث:  فيه  �ساماًل  بحًثا  ُيعد  الذي  الباحث  يثبت 

نف�سي، طبي، تعليمي، مهني( للمتدرب يثبت منا�سبة قدرات 

املعاق وا�ستعداداته للتدريب والتاأهيل.

اأن يتعهد املتدرب وويل اأمره باللتزام بنظم الإدارة وقوانينها. -  4

اأن يكون معاًقا اإعاقة واحدة اأو مزدوجة. -  5

يجوز قبول اأي حالة اأخرى غري كويتية اجلن�سية با�ستثناء من  -  6

التاأهيل  اإدارة  من  مذكرة  على  بناء  الــوزارة  وكيل  اأو  الوزير 

املهني للمعاقني.

فما  �سنة    18 عمر  مــن 

فوق )ذكور واإناث / غري 

خمتلط(.

)ال�سلوكي  النف�سي  ال�ــســطــراب  مــاعــدا  جميعها  ــات  الإعــاق

والنفعايل(، واحلالت �سديدة الإعاقة.

قطاع الرعاية االجتماعية

إدارة التأهيل المهني للمعاقين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

�ش 6  - �لعنو�ن: دولة �لكويت  -  حمافظة مبارك �لكبري - مبارك �لكبري  - ق7  

alsadeem9999@hotmail.com :تلفون: 25412049  )965( - فاك�ش: 25412049 )965(  �لربيد �الإلكرتوين

 �سعوبات تعلم.

 مدرسة السديم 
النموذجية االبتدائية للبنين

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

ن�ع املنهج املدر�س:

�سـروط القبـ�ل:

يعاين  الطالب  اأن  يبني  تربوي  نف�سي  ت�سخي�سي  تقرير  وجــود   -

�سعوبات تعلم.

اخلدمات والأن�سطة:

- خدمات: )تعليمية، ت�سخي�سية، تدريبية(.

من عمر 8 اإىل 12 �سنة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

منهج وزارة الرتبية.

من ال�سف الثالث اإىل اخلام�س البتدائي.

�سهادة وزارة الرتبية.

2011

�سعوبات تعلم

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

مدارس الدمج وزارات وهيئات حكومية 

�ل�سارع 1  - �لعنو�ن: دولة �لكويت  -  حمافظة مبارك �لكبري - مبارك �لكبري  - ق1 

joonalkuwait@gmail.com  :تلفون: 25417527  )965( - فاك�ش: 25412049 )965(  �لربيد �الإلكرتوين

 �سعوبات تعلم.

 مدرسة جون الكويت
 النموذجية بنات

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

ن�ع املنهج املدرَّ�س:

�سـروط القبـ�ل:

يعاين  الطالبة  اأن  يبني  تربوي  نف�سي  ت�سخي�سي  تقرير  وجــود   -

�سعوبات تعلم .

اخلدمات والأن�سطة:

- خدمات )تعليمية(.

من عمر 8 اإىل 12 �سنة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

منهج وزارة الرتبية.

من ال�سف الثالث اإىل اخلام�س البتدائي.

�سهادة وزارة الرتبية.

2012

�سعوبات تعلم

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

 )965( �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - ق5 - �ش �ملعت�سم - بجانب معهد �لدر��سات �لتجارية - تلفون: 22640013  

)965(  �ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت  فاك�ش:22610063 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية(. -  1

برنامج التوجه واحلركة )لالإعاقة الب�سرية( . -  2

)لالإعاقـــة  -  3 والـــكالم  وال�سمـــع  النطـــق  ا�سطرابـــات  عـــالج 

ال�سمعية(.

�سـروط القبـ�ل:

األ تزيد قوة الإب�سار عن )60/1( يف اأقوى العينني با�ستخدام  -  1

النظارة.

الأذن  -  2 يف  دي�سيبل(   70-50( بني  ما  ال�سمع  قدرة  تــرتاوح  اأن 

الأقوى بعد العالج. 

اللتحاق  -  3 من  مينعه  حد  اإىل  حركًيا  معاًقا  الطفل  يكون  اأن 

مبدار�س التعليم العام . 

األ يكون التلميذ من مزدوجي الإعاقة. -  4

 الإعاقات الب�سرية، والإعاقات ال�سمعية، والإعاقات احلركية.

3 ون�سف حتى  من عمر 

6 �سنوات.

روضة العطاء

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 29وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( -  فاك�ش:  22630836)965(   22630836 �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - ق5 - �ش �ملعت�سم - تلفون: 22668657/ 

�ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي:32055 �لكويت

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات )تربوية، تاأهيلية، نف�سية، اجتماعية(. -  1

عالج ا�سطرابات النطق، وال�سمع، والكالم. -  2

معينات �سمعية )�سماعات، م�سنع قوالب الأذن وال�سمع(. -  3

�سـروط القبـ�ل:

األ تقل ن�سبة الذكاء عن )75( درجة. -  1

2  -  45-25( بــني  مــا  �سمعه  درجــة  تـــرتاوح  ــذي  ال الطالب  يقبل 

لغوية  ولديه ح�سيلة  العالج،  بعد  الأقوى  دي�سيبل( يف   الأذن 

متكنه من الدرا�سة.

3  -  45-25( بــني  مــا  �سمعه  درجــة  تـــرتاوح  ــذي  ال الطالب  يقبل 

دي�سيبل( فـي الأذن الأقوى بعد العالج ولي�ست لديه ح�سيلة 

لغوية من متابعة الدرا�سة  يف مدار�س التعليم العام.

من عمر 6-20 �سنة.

  الإعاقات ال�سمعية.

مدرسة األمل وتأهيل األمل  بنين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

  )965( )965( فاك�ش:22638245   22638245  / �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - ق5 - �ش �ملعت�سم- تلفون: 22631682 

�ش.ب: 44006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات تعليمية. -

�سـروط القبـ�ل:

األ يقل عمر الطالبة عن 14 �سنة.  -  1

اأن تنطبق على الطالبة ال�سروط العامة للقبول.  -  2

اأن ترتاوح درجة ذكاء الطالبة املتاأخرة ذهنًيا بني )70-50(  -  3

درجـــة.

اأن تكون لدى الطالبة القدرة على التعلم .  -  4

األ يكون لدى الطالبة اإعاقة مزدوجة.  -  5

ت�ستقبل الطالبات املحولت من عدة جهات وهن:  -  6

)ابتدائي-متو�سط(  - العام  التعليم  مدار�س  من  املحولت 

ممن يعانون الر�سوب املتكرر اأو التاأخر الدرا�سي. 

والنور  - الفكرية  الرتبية  مدر�ستي  من  املنقولت  الطالبات 

والأمل بنات، ومن الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة.

من 14 حتى 17 �سنة.

الإعاقات الذهنية، والإعاقات ال�سمعية.

مدرسة التأهيل المهني

بنــات

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 31وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

  )965( )965( فاك�ش:22624689   22624698  / �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - تلفون: 22631538 

�ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية(. -  1

توفري برنامج الرعاية الذاتية والتعلم الفردي. -  2

عالج النطق وال�سمع والكالم. -  3

�سـروط القبـ�ل:

اأن ترتواح درجة ذكاء الطالبة بني )50-70( درجة. -  1

اأن يكون لدى الطالبة القدرة على التوافق الع�سبي واحل�سي   -  2

والنف�سي  والجتماعي . 

األ تكون الطالبة من مزدوجي الإعاقة. -  3

الإعاقات الذهنية.

من عمر 6-14 �سنة.

مدرسة التربية الفكرية

بنــات

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( -  فاك�ش:  22662409)965(   22662490 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - ق5 - تلفون: 22662480/ 

�ش.ب: 44006 - �لرمز �لربيدي:32055 �لكويت

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية(. -  1

توفري برنامج الرعاية الذاتية والتعلم الفردي. -  2

عالج النطق وال�سمع والكالم. -  3

�سـروط القبـ�ل:

اأن ترتواح درجة ذكاء الطالب بني )50-70( درجة . -  1

اأن يكون لدى الطالب القدرة على التوافق الع�سبي واحل�سي  -  2

والنف�سي  والجتماعي . 

األ يكون الطالب من مزدوجي الإعاقة. -  3

الإعاقات الذهنية.

من عمر 6-14 �سنة.

مدرسة التربية الفكرية

بنين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 33وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( -  فاك�ش:  22632630)965(   22663890 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل- ق5 - �ش �ملعت�سم - تلفون: 22632630/ 

�ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي:32055 �لكويت

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية، طبية ووقائية(. -  1

توفري اأجهزة تعوي�سية. -  2

عالج طبيعي. -  3

عالج ا�سطرابات النطق والكالم . -  4

برنامج )بطء تعلم(. -  5

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطالب معاقًا حركياًّ . -  1

اأن يكون الطالب �سليمًا من الناحية العقلية. -  2

اأن يكون الطالب قادرًا على التعلم. -  3

األ يكون الطالب من مزدوجي الإعاقة. -  4

من 6 حتى 20 �سنة.

الإعاقات احلركية، والإعاقات الب�سرية.

مدرسة الرجاء 

 بنين )متوسط - ثانوي(

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

  )965( )965( فاك�ش:22645937  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - خلف مطافـي حويل- تلفون: 22628530  

�ش.ب: 44006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية، طبية ووقائية(. -  1

توفري اأجهزة تعوي�سية. -  2

عالج طبيعي. -  3

عالج ا�سطرابات النطق والكالم. -  4

�سـروط القبـ�ل:

اأن تكون الطالبة معاقة حركيًّا. -  1

اأن تكون الطالبة �سليمة من الناحية العقلية. -  2

اأن تكون الطالبة قادرة على التعلم. -  3

األ تكون الطالبة من مزدوجي الإعاقة. -  4

من 6حتى 10 �سنوات.

الإعاقات احلركية، وزارعي القوقعة.

مدرسة الرجاء االبتدائية

بنــات

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 35وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( -  فاك�ش:  22620531)965(  �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل  - ق5 - �ش �ملعت�سم- تلفون: 22620531 

�ش.ب: 44006 - �لرمز �لربيدي:32055 �لكويت

اخلدمات والأن�سطة:

 خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية، عالجية(. -  1

العتماد على برنامج اخلطة االفردية يف التعليم . -  2

 توفري التقنيات الرتبوية لتحقيق الأهداف. -  3

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطالب من فئة ال�سلوك التوحدي. -  1

اثنتي  -  2 عن  يزيد  ول  �سنوات  �ست  عن  الزمني  العمر  يقل  األ 

ع�سرة �سنة .

ا معديًّا. -  3 األ يعاين مر�سً

األ يكون من مزدوجي الإعاقة. -  4

اجتياز اختبار )cars( بدرجة اخلفيف واملتو�سط. -  5

من 6 حتى 18 �سنة.

التوحد.

مدرسة السلوك التوحدي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

  )965( )965(  - فاك�ش:22632535  �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  - حويل - تلفون: 22632535/22624680 

�ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية(. -  1

برنامج التوجيه واحلركة. -  2

معينات ب�سرية. -  3

�سـروط القبـ�ل:

األ تزيد قوة الإب�سار عن  -  1 قبول حالت فقدان الب�سر �سرط 

)6/36 اأو 1/60(.

الرعاية  -  2 يف  للطالب  ب�سر  وقيا�س  ذكــاء  اختبارات  اإجـــراء 

الطالبية. 

األ يكون الطالب من مزدوجي الإعاقة. -  3

الإعاقات الب�سرية.

من عمر 6 حتى 16 �سنة.

مدرسة النور

بنين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 37وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( -  فاك�ش:  22631438)965(   22638247 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - ق5 - �ش �ملعت�سم- تلفون: 22631438/ 

�ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي:32055 �لكويت

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، نف�سية، اجتماعية(. -  1

برنامج التوجيه واحلركة. -  2

توفري معينات ب�سرية. -  3

توفـــري معينـــات �سمعيـــة: )�سماعـــات، م�سنـــع قوالـــب الأذن  -  4

وال�سمع(.

�سـروط القبـ�ل:

قبول كل طفلة فقدت ب�سرها. -  1

األ تزيد قوة الإب�سار عن )60/1( يف اأقوى العينيني. -  2

اأن يثبت الفح�س الطبي وال�سمعي والنف�سي لياقتها للدرا�سة. -  3

األ تكون الطفلة من �سمن فئة التخلف العقلي. -  4

�سنوات. -  5 األ يقل �سن الطفلة عن 6 

وتقبل طالبات النتقال من مدار�س التعليم العام يف اأي وقت  -  6

وال�سمعية  الطبية  الفحو�س  اجتياز  بعد  الدرا�سي  خالل العام 

والنف�سية.

من عمر 6 حتى 16 �سنة.

 الإعاقات ال�سمعية، والإعاقات الب�سرية.

مدرسة النور واألمل

بنــات

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

  )965( )965( فاك�ش:22620538  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - ق 5 - �ش �ملعت�سم - تلفون: 22620538 

�ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت  

�سـروط القبـ�ل:

الطالبـــات املنقـــولت مـــن مدر�سة الرتبيـــة الفكريـــة )اإعاقة  -  1

ذهنيـــة( ومدر�سة النور والأمل للبنـــات )اإعاقة �سمعية( وبعد 

اجتياز املرحلة البتدائية.

يف  -  2 واملتو�سطة  البتدائية  املــدار�ــس  من  املنقولت  الطالبات 

التعليم العام بعد اإجراء الختبارات الالزمة لهن.

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، تاأهيلية، فنية، تعليمية(. -  1

جتهيزات فنية حديثة يف التخ�س�سات املهنية. -  2

ور�س تعليمية جمهزة لتدريب وتعليم الطلبة فرديًّا. -  3

الإعاقات الذهنية، والإعاقات ال�سمعية.

من عمر 13-22 �سنة.

مدرسة الورش التعليمية

بنــات

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 39وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( -  فاك�ش:  22620537)965(   22623674 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - ق5 - �ش �ملعت�سم - تلفون: 22620537/ 

�ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي:32055 �لكويت

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تربوية، تاأهيلية، فنية، تعليمية، اجتماعية(. -  1

جتهيزات فنية حديثة يف التخ�س�سات املهنية. -  2

ــا  -  3 فــرديًّ وتعليمهم  الــطــالب  لتدريب  جمــهــزة  تعليمية  ور�ـــس 

وجماعيًّا.

�سـروط القبـ�ل:

الطـــالب املنقولـــون مـــن مدر�ســـة الرتبيـــة الفكريـــة )اإعاقة  -  1

ذهنية(، ومدر�سة  الأمل وتاأهيل الأمل بنني )اإعاقة �سمعية(، 

وبعد اجتياز املرحلة البتدائية. 

الطـــالب املنقولـــون مـــن املدار�ـــس البتدائيـــة واملتو�سطـــة يف  -  2

التعليم العام  بعد اإجراء الختبارات الالزمة لهم.

من عمر 13-18�سنة.

الإعاقات ال�سمعية، والإعاقات الذهنية.

مدرسة الورش التعليمية

بنين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

  )965( )965( فاك�ش:22611508   22660872 �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - تلفون: 22611508/ 

�ش.ب: 44006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت  

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات )تربوية، نف�سية، اجتماعية، �سحية(. -  1

عالج ا�سطرابات الكالم واللغة. -  2

ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات الرتبوية احلديثة. -  3

�سـروط القبـ�ل:

تقرير  -  1 على  بناء  الــداون  متالزمة  فئة  من  التلميذة  تكون  اأن 

طبي من اجلهات املخت�سة بوزارة ال�سحة. 

اأن ترتاوح ن�سبة الذكاء بني )50-35(. -  2

ول  -  3 الرو�سة  مرحلة  يف  �سنوات   4 عن  التلميذة  عمر  يقل  األ 

يزيد عن  18 �سنة يف املراحل التالية. 

األ تكون من مزدوجي الإعاقة. -  4

تقرير من اخلدمات النف�سية والجتماعية بلياقة التلميذة. -  5

من عمر 4-20 �سنة.

متالزمة الداون.

مدرسة الوفاء

بنــات

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( -  فاك�ش:  22641973)965(   22654512 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل -  تلفون: 22641973/ 

www.q8ds.net :ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي:32055 �لكويت - �ملوقع �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )نف�سية، اجتماعية، �سحية(. -  1

عالج النطق والكالم )تخاطب(. -  2

ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات الرتبوية احلديثة. -  3

الرحالت الرتفيهية والرتبوية التعليمية. -  4

املوا�سالت. -  5

التغذية. -  6

�سـروط القبـ�ل:

تقرير  -  1 على  بناء  الــداون،  متالزمة  فئة  من  التلميذ  يكون  اأن 

طبي من اجلهات املخت�سة يف وزارة ال�سحة. 

اأن ترتاوح ن�سبة ذكائه بني )32-50( درجة. -  2

من عمر 6 حتى 18 �سنة.

متالزمة الداون.

مدرسة الوفاء 

بنين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

 )965( )965( فاك�ش:22623652   22640393 �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل -بجانب �ملعهد �لتجاري - تلفون: 22624648/ 

  Taahel-q8@hotmail.com :ش.ب: 44006 - �لرمز �لربيدي: 32055 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

خدمـــات: )تربويـــة، تاأهيليـــة، نف�سيـــة، اجتماعيـــة، �سحيـــة،  -  1

ترفيهية، غذائية(.

عالج النطق والكالم )التخاطب(. -  2

�سـروط القبـ�ل:

الطالب املنقولون من مدر�سة الرتبية الفكرية بنني. -  1

يف  -  2 واملتو�سطة  البتدائية  املــدار�ــس  مــن  املنقولون  الــطــالب 

التعليم العام بعد اإجراء الختبارات الالزمة. 

األ يكون الطالب من ذوي الإعاقات املزدوجة. -  3

من عمر 13-22 �سنة.

الإعاقات الذهنية.

مدرسة تأهيل التربية الفكرية

 بنين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 43وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

   )965(  22663890 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   حويل - ق5 - �ش �ملعت�سم - خلف جممع �ملهلب- تلفون: 22632630/ 

)965(   �ش.ب: 41006 - �لرمز �لربيدي: 37055  فاك�ش:22632630 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات تربوية. -

�سـروط القبـ�ل:

�سهادة اإثبات اإعاقة. -  1

�سهادة النجاح الأ�سلية لآخر موؤهل درا�سي. -  2

عدد )4( �سور �سخ�سية. -  3

�سور من الأوراق الثبوتية. -  4

عمل اختبار ذكاء. -  5

الإعاقات احلركية، والإعاقات الب�سرية، والإعاقات ال�سمعية.

فما  �ــســنــة   16 عــمــر  مــن 

فوق.

مركز الرجاء لتعليم الكبار

 ومحو األمية

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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اأمرا�ـــس: )الت�سوهـــات اخللقيـــة، والتاأخر العقلـــي والتطوري، 

واجلهاز الع�سبي، وت�سوهات الهيكل العظمي، وال�سمم الوراثي، 

والعيـــون الوراثيـــة، والـــدم الوراثـــي، واجللديـــة، واملتالزمـــات 

الوراثيـــة، والعقـــم والإجها�ـــس، وال�سرطـــان(، والفح�ـــس قبل 

الزواج، والفح�س الوراثي حلديثي الولدة.

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة �لعا�سمة - �ل�سليبيخات - م�ست�سفي �ل�سباح و�لوالدة - مركز غنيمة �لغامن �لدور �لثاين 

)965( - فاك�ش:  24842073)965(    -24810563 �ش.ب:31131 - �لرمز �لربيدي:81901  تلفون: 24814328 

اخلدمات والأن�سطة:

ا�ستقبال املر�سى املحولني من التخ�س�سات الطبية كافة. -  1

اإجراء الفح�س الإكلينيكي ال�سريري للمر�سى.  -  2

تقدمي الن�سح والإر�ساد الوراثي. -  3

الوقاية والعالج. -  4

تقييم الذكاء لأقل من 16 �سنة. -  5

�سـروط القبـ�ل:

-   ل توجد �سروط للقبول.

الأعمار جميعها.

مركز األمراض الوراثية

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية                                        وزارة الصحة

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  - �ل�سباح �لطبية - �ش.ب:66067  - �لرمز �لربيدي:43751

 info@kuwaitspeech.com  :965( - فاك�ش:  24829517)965( - �لربيد �الإلكرتوين(  -24829582  تلفون: 24829587 

اخلدمات والأن�سطة:

حلالت  -  1 والتاأهيلية  وال�سحية  الطبية  اخلدمات  املركز  يقدم 

مر�سى �سعاف ال�سمع والنطق جميعهم.

ت�سمل اخلدمة مناطق دولة الكويت جميعها. -  2

�سـروط القبـ�ل:

65 درجة على  -  1 اأو ل يقل عن  ا  اأن يكون م�ستوى الذكاء طبيعيًّ

مقيا�س �ستانفورد بنيه، واأن يكون قاباًل لال�ستفادة.

من  -  2 وي�ستثنى  املركبة  الإعاقة  فئات  �سمن  م�سنفًا  يكون  األ 

ذلك �سعاف ال�سمع.

اأقل  -  3 هم  ومن  التدريب.  لدخول  �سنوات   3 عن  عمره  يقل  األ 

�سنًا يخ�سعون لربنامج منزيل يتعلم فيه اأولياء الأمور كيفية 

التعامل مع اأبنائهم لتح�سني املهارات النطقية واللغوية لديهم.

الفئات العمرية جميعها.

الإعاقات ال�سمعية، وا�سطرابات النطق.

مركز الشيخ سالم العلي 

لعالج السمع والنطق

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة �لعا�سمة -  �ل�سليبيخات  - جممع دور �لرعاية �الجتماعية - �ش.ب:563 - �لرمز �لربيدي:13006 

mrc_imc@hotmail.com :965( - فاك�ش: 24875409)965( - �لربيد �الإلكرتوين(   24875472  - �لكويت تلفون: 24875107 

اخلدمات والأن�سطة:

املنزلية،  -  1 والرعاية  للنزلء  الأ�سنان  وطب  الطبية  اخلدمات 

والرعاية النهارية.

خدمات العالج الطبيعي للنزلء وللرعاية املنزلية، والرعاية  -  2

النهارية.

والرعاية  -  3 املنزلية،  وللرعاية  للنزلء  التمري�سية  اخلدمات 

النهارية.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون كويتي اجلن�سية. -  1

يعاين الإعاقات ال�سابق ذكرها. -  2

اأن يكون من ذوي الحتياجات اخلا�سة اأو كبار ال�سن. -  3

دور احل�سانة )جمهويل الوالدين(. -  4

اأن يثبت الفح�س الطبي والنف�سي خلّو احلالة من الأمرا�س  -  5

املعدّية اأو ال�سطرابات العقلية.

اأن يثبت الباحث الجتماعي والدرا�سة النف�سية حاجة احلالة  -  6

اإىل الرعاية والإيواء.

ودور  وال�سيخوخة،  اجل�سدية،  والإعاقات  الذهنية،  الإعاقات 

احل�سانة )جمهويل الوالدين(، واإدارة رعاية الأحداث.

اإىل  �سنوات   4 عمر  مــن 

ــنــني )ذكــــور  ــر املــ�ــس عــم

واإناث(.

المركز الطبي التأهيلي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية                                        وزارة الصحة

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -   �ل�سويخ 

 تلفون: 24810115  -  24843900)965( - فاك�ش:  24845578)965( 

اخلدمات والأن�سطة:

الت�سخي�س. -  1

العالج. -  2

املتابعة. -  3

�سـروط القبـ�ل:

حتويل من املمار�سني العامنّي. -  1

حتويل من الخت�سا�سيني يف جمالت الطب الأخرى. -  2

حتويل من الطبيب داخل املركز. -  3

ــغــون  ــال ــب ــــال، وال الأطــــف

وكبار ال�سن.

الإعاقات الدرا�سية، والإعاقات النف�سية، والإعاقات العقلية.

مركز الكويت

  للصحة النفسية

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت -  حمافظة �لعا�سمة - �ل�سليبيخات -م�ست�سفى �لطب �لطبيعي و�لتاأهيل �ل�سحي 

  تلفون:  24874427 د�خلي 3030 - 24874271 )965( - فاك�ش:  24873418 )965(    

اخلدمات والأن�سطة:

الت�سخي�س: اآلم الظهر، اآلم الرقبة، اآلم املفا�سل واخل�سونة،  -  1

اأنواعها، الأمرا�س واللتهابات  الإ�سابات الريا�سية مبختلف 

�سلل  اخللع،  اإ�سابات  الك�سور،  اأنواعها،  مبختلف  الع�سلية 

حالت البرت،  اجلراحية،  العمليات  مابعد  تاأهيل  اأبوالوجوه، 

حالت الأع�ساب مبختلف اأنواعها.

العالج: العالج الطبيعي، العالج املائي. -  2

�سـروط القبـ�ل:

الطب  - مل�ست�سفى  التابعة  املناطق  من  احلالت  الق�سم  ي�ستقبل 

بتوزيع  ال�سحة  وزارة  قرار  وفق  ال�سحي  والتاأهيل  الطبيعي 

املناطق.

من 12 �سنة فما فوق.

 الإعاقات جميعها.

 مستشفى الطب الطبيعي 

والتأهيل الصحي

 قسم العالج الطبيعي )رجال(

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

اجلهاز  واإ�سابات  الع�سبي،  اجلهاز  ا�سطرابات  اأنــواع  جميع 

والعمليات  البرت،  مثل:  اجل�سدية  والإعاقات  الع�سلي،  العظمي 

اجلراحية والك�سور )عظام واأع�ساب بعد مرور �ستة اأ�سهر(.

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت -  حمافظة �لعا�سمة - �ل�سليبيخات - م�ست�سفى �لطب �لطبيعي و�لتاأهيل �ل�سحي 

sweetcandy174@hotmail.com:تلفون: 24873418 - 24862217  )965( - فاك�ش: 24873418 )965( - �لربيد �الإلكرتوين 

اخلدمات والأن�سطة:

ت�سخي�س وتقييم املر�سى. -  1

و�سع الأهداف واخلطة لعالج املر�سى. -  2

التمارين  -  3 الكهربائي-  )العالج  للمري�سة  املقدمة  العالجات 

ــعــالج الــتــاأهــيــلــي- الــعــالج  ــعــالج املــائــي- ال الــعــالجــيــة - ال

اجلماعي- العالج اليدوي(.

تدوين التقارير املتعلقة بكل مري�سة. -  4

املتابعة: من �سهر اإىل 3 اأ�سهر للمر�سى اجلدد، من 6 اأ�سهر  -  5

حاجة  وفــق  املنزلية  الــزيــارات  املــرتدديــن،  للمر�سى  واأكــر 

املري�سة.

�سـروط القبـ�ل:

الطب  - مل�ست�سفى  التابعة  املناطق  من  احلالت  الق�سم  ي�ستقبل 

بتوزيع  ال�سحة  وزارة  قرار  وفق  ال�سحي  والتاأهيل  الطبيعي 

املناطق.

من 12 �سنة فما فوق.

 مستشفى الطب الطبيعي 

والتأهيل الصحي

 قسم العالج الطبيعي )نساء(

وزارات وهيئات حكومية                                        وزارة الصحة

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت -  حمافظة �لعا�سمة - �ل�سليبيخات - م�ست�سفى �لطب �لطبيعي و�لتاأهيل �ل�سحي 

تلفون: 24874365 )965( - فاك�ش: 24874365 )965(

اخلدمات والأن�سطة:

تقييم حالة املري�س اجل�سدية والنف�سية والذهنية. -  1

اأن�سطة عالجية وجماعية لتح�سني الأداء الوظيفي. -  2

التعوي�سية،  -  3 والأجــهــزة  الأدوات،  وتو�سيف  اجلبائر،  عمل 

واأجهزة التوا�سل، لتح�سني  الأداء الوظيفي.

احلياة  -  4 لت�سهيل  املنا�سبة  الطبية  املتحركة  الكرا�سي  تو�سيف 

اليومية.

تقييم بيئة املري�س عن طريق الزيارات املنزلية. -  5

اإقامة املحا�سرات التوعوية للمجتمع. -  6

اإقامة ور�س عمل للتقييم والطرق العالجية املطلوبة. -  7

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون لديه حتويل من : -

م�ست�سفى الطب الطبيعي والتاأهيل ال�سحي.	•

م�ست�سفيات 	• يف  املوجودين  الطبيعي  الطب  اأطباء  اأحــد 

وزارة ال�سحة.

جميع الأعمار.

 مستشفى الطب الطبيعي 

والتأهيل الصحي

 قسم العالج بالعمل

الإعاقات اجل�سدية والإعاقات العقلية.

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي/ اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية                                        وزارة الصحة

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

�لعنو�ن : دولة �لكويت – حمافظة �لعا�سمة – م�ست�سفى �لطب �لطبيعي و �لتاأهيل �ل�سحي – �ش.ب -4079 �لرمز �لربيدي :13041 

slp_pmr@live.com   :965( - �لربيد �الإلكرتوين( 3222  - فاك�ش: 24879570    / - 24874240 – د�خلي 3220  تلفون :24879570 

اخلدمات والأن�سطة:

ت�سخي�س حالت اللغة وا�سطرابات النطق والبلع. -  1

جل�سات عالجية فردية حلالت النطق واللغة والبلع. -  2

جل�سات عالجية جماعية حلالت النطق واللغة. -  3

الطبيعي  -  4 الـــعـــالج  اخــتــ�ــســا�ــســيــي  مـــع  مــ�ــســرتكــة  جــلــ�ــســات 

واخت�سا�سيي العالج بالعمل.

جل�سات اإر�سادية.  -  5

جمموعة لدعم الفئة املعنية وذويهم. -  6

والبلع   -  7 النطق  با�سطرابات  للتعريف  عمل  وور�ـــس  نـــدوات 

للمخت�سني اأو املر�سى واأولياء اأمورهم.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون من �سكان املنطقة ال�سحية التابعة للق�سم وحتويل من  -

اإحدى اجلهات الطبية.

الفئات جميعها.

 اإعاقات ع�سبية )�سعوبات النطق والبلع(.

 مستشفى الطب الطبيعي 

والتأهيل الصحي

قسم النطق والبلع التأهيلي

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي/ اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة �لعا�سمة - �ل�سليبيخات - م�ست�سفى �لطب �لطبيعي و�لتاأهيل �ل�سحي - �ش.ب:4079 - �لرمز �لربيدي:13041  

  www.q8disabled.com :24874330)965( - فاك�ش:  24879317)965( - �ملوقع �الإلكرتوين  - تلفون: 24874350 

اخلدمات والأن�سطة:

الت�سخي�س: ال�سلل الدماغي، التاأخر احلركي، متالزمة داون،  -  1

الت�سوهات اخللقية، �سلل اأبو الوجوه، ت�سوهات القدم القفداء، 

اأمرا�س  الع�سدية،  الظفرية  اإ�سابات  الك�سور،  خلع احلو�س، 

الوراثية،  الأمرا�س  متالزمة  الدماغ،  ا�ست�سقاء  الع�سالت، 

تاأهيل مابعد العمليات اجلراحية.

العالج: عالج طبيعي، وعالج مائي. -  2

املتابعة: الفرتة )2-3( اأ�سهر للمر�سى اجلدد، واملرتدد يراجع  -  3

العيادة كل �سهرين وفًقا حلالة املري�س.

�سـروط القبـ�ل:

الطب  مل�ست�سفى  التابعة  املناطق  من  احلــالت  املركز  ي�ستقبل   -

الطبيعي والتاأهيل ال�سحي.

الإعاقات جميعها.

من الولدة اإىل 12 �سنة. 

مستشفى الطب الطبيعي 

والتاهيل الصحي

مركز الفهد للعالج الطبيعي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

وزارات وهيئات حكومية                                        وزارة الصحة

�سلل دماغي، والتوحد، وفرط الن�ساط، وقلة الرتكيز، والتاأخر 

التطوري ال�سامل، وبطء التعلم وا�سطرابات النطق، و�سعوبات 

الوراثية  والأمرا�س  والعقلي،  احلركي  التاأخر  وحالت  التعلم، 

مثل: متالزمة الداون.

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( - فاك�ش: 24814977)965(  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -   �ل�سليبيخات - �ل�سباح �لطبية  تلفون: 24812634  

www.sabh-nbk.com :ملوقع �الإلكرتوين� - info@sabh-nbk.com:لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

تقييم حالة الطفل ومنوه وقدراته التطورية وت�سخي�س احلالة  -  1

بالإ�سافة  للحالة  وفًقا  خا�سة  تطورية  اختبارات  با�ستخدام 

اإىل اختبارات التوحد وفرط الن�ساط وقلة الرتكيز.

اختبارات للذكاء بالتعاون مع اخلدمة النف�سية.  -  2

و�سع خطة العالج لكل حالة وتوجيههم اإىل املراكز العالجية  -  3

لل�سمع  العلي  �سامل  ال�سيخ  مركز  مع  بالتعاون  املتخ�س�سة، 

والنطق، ومركز العالج الطبيعي والتاأهيل ال�سحي، واملدار�س 

واملعاهد التاأهيلية والتعليمية كل وفًقا حلالته.

جلان  -  4 لعمل  الإعاقة  ذوي  ل�سوؤون  العامة  الهيئة  مع  التعاون   

الطب التطوري.

�سـروط القبـ�ل:

حتويل من الطبيب املعالج من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية  -

املختلفة - اخت�سا�سي النطق، اخت�سا�سي العالج الطبيعي، 

الخت�سا�سي النف�سي باملدار�س.

وحدة الطب التطوري
قسم األطفال

مستشفى البنك الوطني
)مستشفى الصباح(

 13 اإىل  �سنة   عمر  مــن 

�سنة.

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي/ اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت -  �لعا�سمة  -  �ل�سويخ  - جامعة �لكويت -م7 -  عمادة �سوؤون �لطلبة - �إد�رة �لرعاية �الجتماعية

تلفون: 24984201 - 24984200 - 24834503 )965( - فاك�ش: 24834503 )965(

وال�سم،  واملكفوفني،  احل�سية،  والإعاقات  احلركية،  الإعاقات 

والبكم، وا�سطرابات النطق والكالم.

من 18 �سنة فما فوق.

اخلدمات والأن�سطة:

فتح ملف لكل طالب. -  1

مواقف  -  2 دخـــول  ومل�سق  الإعـــاقـــة،  ذوي  هــويــة  ا�ــســتــخــراج 

لل�سيارات.

اأثناء  -  3 يف  الكتابة  على  القادرين  غري  للطلبة  كتاب  توفري 

المتحانات.

توفري و�سيلة موا�سالت للطلبة. -  4

كتابة تقارير مف�سلة عن احلالة ال�سحية لكل طالب وتقدميه  -  5

ملدر�سيهم ملراعاة احتياجاتهم داخل قاعة املحا�سرات.

التعاون مع اإدارة ال�سوؤون املالية اجلامعية حتى تتكفل بطباعة  -  6

كتب الربايل للمكفوفني.

ال�سماح لطلبة ذوي الإعاقة احل�سول على املكافاأة الجتماعية  -  7

اأو املالية حتى لو كانوا يتقا�سون مبالغ مالية من جهة اأخرى.

عمل برامج واأن�سطة بهدف زيادة توعية املجتمع فيما يتعلق  -  8

بهذه الفئة.

اأن�سطة خارجية مع اجلهات املخت�سة بهذه الفئة.           -  9

م�ساعد  -  10 لتوفري  وال�سيانة  الإن�ساءات  اإدارات  مع  التن�سيق 

وو�سع منحدرات يف مداخل جميع مباين الكليات وخمارجها 

ي�ستخدمها ذوو الإعاقة.

عمل رحالت اإىل خارج دولة الكويت. -  11

توفري اأجهزة حا�سوب لكل طالب كفيف حتمل برامج معينة  -  12

كل وفًقا لحتياجاته.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون لدى الطالب �سهادة اإثبات اإعاقة �سادرة من الهيئة  -  1

العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة.

احل�سول على ن�سبة تاأهله لدخول اجلامعة وحتددها عمادة القبول  -  2

والت�سجيل كل ف�سل درا�سي وهي ن�سبة اأقل من الطالب العادي.

 جامعة الكويت
 عمادة شئون الطلبة

 إدارة الرعاية االجتماعية
 قسم ذوي اإلعاقة

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

 ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء/مكتب اإلنماء االجتماعي

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

159  /  139  /  102 )965( د�خلي 101/   22402409 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -  حمافظة �لعا�سمة  -  �ملرقاب - تلفون: 22402407/ 

www.sdo.gov.kw  

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون كويتيًّا. -  1

الت�سال مبا�سرًة عن طريق الهاتف ، ومن ثم انتظار حتديد  -  2

املركز للموعد.

اأن يكون ذكاوؤه طبيعيًّا. -  3

ل تقبل حالت: الداون، التوحد، الإعاقة الذهنية. -  4

اخلدمات والأن�سطة:

الت�سخي�س. -  1

الإر�ساد والتعريف. -  2

العــالج. -  3

 - )احلــذف  الأحـــرف  خمــارج  وا�سطرابات  اللغة،  منو  تاأخر 

الإبدال - الإ�سافة - الت�سوي�س(.

وما  �سنوات   4 عمر  مــن 

فوق.

مركز السمع والنطق

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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جمعيات النفع العام والنوادي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

 )965( )965( فاك�ش: 25375091  - قرب �أر�ش �ملعار�ش  تلفون: 25309399  �لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة حويل - �ساحية مبارك �لعبد�هلل �جلابر- ق6 - �ش3 

www.autism.org.kw :ملوقع �الإلكرتوين� -  ksautism@gmail.com :ش.ب: 33092 - �لرمز �لربيدي: 73455 - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

دعم الربنامج الف�سلي ال�سباحي ملركز الكويت للتوحد. -  1

التوا�سل  -  2 التوحد و�سعف  اإعاقة  يعانون  الذين  الأطفال  تعليم 

وال�سطرابات النمائية ال�ساملة وتدريبهم من خالل الربنامج 

التدريبي والتعليمي.

تقدمي النادي الربيعي / النادي ال�سيفي / نادي ال�سباحة. -  3

4  -  / املبكر  الــتــدخــل  بــرنــامــج   / ال�سباب  بيت  بــرنــامــج  دعــم 

ال�ست�سارات الأ�سرية.

توفري جل�سات النطق والتوا�سل / جل�سات تعديل ال�سلوك. -  5

الإ�سدارات واملجلة العلمية / برنامج ت�سغيل املعاقني. -  6

دعم ق�سم التدريب / وحدة التقييم والت�سخي�س. -  7

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون لدى الطفل تقرير طبي كامل. -  1

األ يكون الطفل من مزدوجي الإعاقة. -  2

اأن يكون قد اأمت التدريب على برنامج احلمام)ل يرتدي احلّفاظ(،  -  3

اأو تلتزم الأ�سرة مبا يقدم لهم يف اجلل�سة التدريبية يف املنزل.

�ساغر  -  4 مكان  وتوفر  للحالت،  الت�سجيل  لأولوية  وفًقا  القبول 

للطالب.

تقبل احلالت اجلديدة جميعها يف برنامج التدخل املبكر وهو  -  5

برنامج م�سائي مكثف لثالثة اأيام يف الأ�سبوع.

اإح�سار الأوراق وامل�ستندات الر�سمية للطفل عند الت�سجيل. -  6

وجود قرار من الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة للكويتيني. -  7

تقييم اأويل للطفل بح�سور والديه مع توقيع الأ�سرة على لوائح  -  8

املركز املتعلقة مبتابعة الأ�سرة للطالب وقوانينه.

يتعاون مع بيت الزكاة يف درا�سة احلالت غري املقتدرة لدفع اأي   -  9

ر�سوم رمزية وتقدمي تقرير يوؤخذ بنتيجته لي�ساعدها املركز.

وما  �سنوات   3 عمر  مــن 

فوق )ذكور واإناث(.

التوحد، و�سعف التوا�سل.

جمعية التوحد الكويتية

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي/ اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن:دولة �لكويت - حمافظة �لعا�سمة - �خلالدية - قطعة 3  - �سارع 33 - مبني 15

www.kaldkuwait.com :ملوقع �الإلكرتوين� - kaldkt@gmail.com :نقال: 66973333 )965( - 94427262 )965( - �لربيد �الإلكرتوين   

اخلدمات والأن�سطة:

ت�ستت  -  1 وا�سطراب  التعلم  �سعوبات  توعية عن  اإعداد حمالت 

عمل  وور�ــس  حما�سرات  من  تتاألف  الن�ساط  وفــرط  النتباه 

يف  مقابالت  واإجـــراء  واملجالت  ال�سحف  يف  مقالت  ون�سر 

و�سائل اإلعالم امل�سموعة واملرئية.

م�ساعدة اأ�سر الطلبة عن طريق عقد دورات تدريبية عن كيفية  -  2

واإر�سادهم  ا�ستف�ساراتهم  عن  والإجابة  اأبنائهم  مع  التعامل 

اإىل مراكز الت�سخي�س واملدار�س واملعاهد واجلامعات.

�سعوبات  -  3 ذوي  للطلبة  هادفة  تربوية  ترفيهية  برامج  اإعــداد 

لإظهار  لهم  املجال  واإف�ساح  املخيمات  اإقــامــة  مثل:  التعلم 

مواهبهم وقدراتهم من خالل احتفاليات خمتلفة.

والخت�سا�سيني  -  4 املعلمني  لتدريب  وحما�سرات  ور�س  تنظيم 

الجتماعيني والنف�سيني العاملني يف هذا املجال.

والعاملية  -  5 والإقليمية  املحلية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  التعاون مع 

املتخ�س�سة  املوؤمترات  تنظيم  اأهمها  عّدة  بطرائق  املخت�سة 

ب�سعوبات التعلم.

ن�سر اإ�سدارات وتوزيعها عن ماهية �سعوبات التعلم وا�سطراب  -  6

الذين  الأ�سخا�س  حياة  نواحي  خمتلف  وعن  النتباه  ت�ستت 

يعانونها.

�سـروط القبـ�ل:

ل توجد �سروط للقبول. -

جميعها،  العمرية  الفئات 

الأ�سرة، اجلهات  الطالب، 

ذوي  فــئــة  مــع  تعمل  الــتــي 

�سعوبات التعلم.

�سعوبات تعلم، وا�سطراب ت�ستت النتباه وفرط الن�ساط.

الجمعية الكويتية

 الختالفات التعلم

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي/ اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

الجمعية الكويتية

 ألولياء أمور المعاقين

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة �لعا�سمة  -�لرو�سة - ق5 - �ش �لبارودي- مبنى 8 - تلفون: 65952721/ 22510648/ 22540891 )965( فاك�ش: 22540916 )965( 

www.ahaly.org :لربيد �الإلكرتوين� - ahaly@ahaly.org :ش.ب: 13526 كيفان - �لرمز �لربيدي: 71956 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )تعليمية، تربوية(. -  1

خدمات تقييم وت�سخي�س. -  2

وحدة عالج ونطق. -  3

خدمات لالأع�ساء. -  4

زيادة التوعية واخلدمات امل�ساندة. -  5

خدمات )اجتماعية ونف�سية( وبرنامج توظيف. -  6

اإقامة برامج ترويحية وترفيهية للمعاقني واأ�سرهم. -  7

اإعادة تاأهيل املعاقني. -  8

�سـروط القبـ�ل:

اإعاقة  -  1 �سهادة  على  احلــائــزون  الكويتيون  عاملون:  اأع�ساء 

لأبنائهم. 

اأبنائهم  -  2 اإعاقة  لديهم  تثبت  كويتيني  غري  منت�سبون:  اأع�ساء 

ولديهم اإقامة  �سارية املفعول.

اأو  -  3 ي�سارك  لأن  الكفاءة  نف�سه  يف  يرى  من  اأ�سدقاء:  اأع�ساء 

يقدم خدمات يف م�سلحة املعاقني.

اأع�ساء �سرف: من يرى جمل�س الإدارة منحهم هذه الع�سوية  -  4

خلدمات اأدبية اأو مادية.

الأعمار جميعها.

الإعاقات جميعها.

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

 )965( )965(   فاك�ش: 22642630    22631510  /22631277 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  -حويل -  ق5 - �ش -133 تلفون: 22632343/ 

www.ksh-kw.com :ملوقع �الإلكرتوين� - ksh@ksh-kw.com:ش.ب: 6832 - �لرمز �لربيدي: 32043 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

اخلدمات الطبية وال�سحية. -  1

اخلدمات النف�سية وت�سمل التقييم والت�سخي�س النف�سي. -  2

اخلدمات الجتماعية لالأ�سرة. -  3

برنامج  -  4 التاأهيلي،  الإعـــداد  )برنامج  الرتبوية:  اخلــدمــات 

الأطفال التوحديني، برنامج ماكتون، برامج املهارات الفردية، 

عالج ا�سطرابات النطق(.

الرعاية الإيوائية. -  5

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون امل�ستفيد خالًيا من الأمرا�س املعدّية .  -  1

األ يقل عمر امل�ستفيد عن 3 �سنوات ول يزيد عن 10�سنوات. -  2

يجب اأن يتوافر مكان �ساغر ل�ستقبال املتقدم.  -  3

يقبل امل�ستفيد بناء على تقرير فريق العمل. -  4

الإعاقات جميعها.

 ، �سنة   18 حتى   3.5 من 

املهني  التاأهيل  واأق�سام 

�سنة   26 حــتــى   18 ــن  م

)ذكور واإناث(.

الجمعية الكويتية 

لرعاية المعوقين

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

   - )965(  24758514  /24757908 - �ش �لعمرية- تلفون: 24757986/  - بلوك4  �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة �لفرو�نية  - �لعمرية  ق4 

 contact@q8da.com :965( �ش.ب: 766 �لفرو�نية - �لرمز �لربيدي: 8108 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:24757908 

اخلدمات والأن�سطة:

وتوفري  -  1 العربي  العامل  وبقية  بالكويت  قرائيًّا  املع�سرين  متثيل 

احتياجاتهم  وحتقيق م�ساحلهم .

ن�سر الوعي بحالت الع�سر القرائي بالكويت والعامل العربي . -  2

تطوير اأدوات فرز الع�سر القرائي باللغة العربية وت�سخي�سه. -  3

احلوا�س  -  4 وتخاطب  وت�سحيحية  تعليمية  ومــواد  برامج  توفري 

املتعددة باللغة  العربية.

الع�سر  -  5 حول  عمل  وور�ــس  وموؤمترات  ولقاءات  نــدوات  تنظيم 

القرائي.

و�سم  -  6 العالجي  التدخل  م�ساألة  يخ�ّس  مبــا  الن�س  تــوفــري 

ا اإىل املدار�س العامة. املع�سرين قرائيًّ

�سـروط القبـ�ل:

ل توجد �سروط للقبول. -

الفئات جميعها.

 �سعوبات التعلم املتعلقة بالقراءة.

الجمعية الكويتية 

للدسلكسيا

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي / اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�ش.ب: 1015    )965( )965( فاك�ش: 24821540    99631602 - �ش41 )رو�سة �ل�سيد عمر �سابًقا( تلفون: 24821541/  �لعنو�ن: دولة �لكويت - �خلالدية - ق4 

www.q8ds.com :ملوقع �الإلكرتوين� - downsyndrome-kw@hotmail.com :لرمز �لربيدي: 13011 �ل�سفاة - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

دورات حتفيظ القراآن. -  1

دورات يف التاأهيل املنزيل. -  2

جل�سات يف العالج الطبيعي. -  3

دورات يف النطق والتخاطب. -  4

دورات يف تعلم القراءة والكتابة. -  5

دورات يف تعليم الكمبيوتر. -  6

دورات يف تعليم املو�سيقى. -  7

مع طفل  -  8 التعامل  كيفية  للوالدين عن  وتوعوية  تربوية  دورات 

متالزمة الداون.

عمل ور�س ودرو�س فنية واأ�سغال يدوية. -  9

�سـروط القبـ�ل:

�سورة �سخ�سية. -  1

�سورة من �سهادة الإعاقة. -  2

�سورة من البطاقة املدنية. -  3

متالزمة الداون.

الفئات العمرية جميعها.

الجمعية الكويتية

 لمتالزمة الداون

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

 )965( )965( - فاك�ش:25624700    25622300 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -ميد�ن حويل - �ش حمود �لنا�سر- تلفون: 25650817/ 

www.q8ba.com :ملوقع �الإلكرتوين� - kba_org@hotmail.com :ش.ب: 43244 - �لرمز �لربيدي: 32047 حويل - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

يف  -  1 برايل  بطريقة  الكتب  طباعة  يف  تتمثل  ثقافية  خدمات 

م�سابقات  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  املعرفة،  جمــالت  خمتلف 

ثقافية متنوعة ل�سقل مهارات الكفيف ثقافيًّا.

ن�ساط اجتماعي يتمثل يف اإحياء احلفالت املو�سيقية والفنية،  -  2

واإقامة  وخارجها،  البالد  داخل  ا�ستطالعية  زيارات  وتنظيم 

املعار�س الفنية املتنوعة.

الآيل لأع�ساء  -  3 اإقامة دورات احلا�سب  ويتمثل يف  تقني  ن�ساط 

اجلمعية.

خدمات توفري املوا�سالت لنقل الع�سو من املنزل اإىل اجلمعية  -  4

وبالعك�س.

منح الأع�ساء خ�سم على قيمة ال�سرتاكات بال�سحف اليومية. -  5

منح اإعفاء على اأجر الغرف اخلا�سة يف امل�ست�سفيات احلكومية  -  6

لالأع�ساء.

�سـروط القبـ�ل:

ح�سن �سري و�سلوك. -  1

اأن يكون كويتي اجلن�سية اأو من اأبناء اخلليج.  -  2

اأي وافد ولديه اإقامة �سارية. -  3

فئة غري حمددي اجلن�سية. -  4

الإعاقات الب�سرية.

فــوق  ومـــا  �سنه    18 مــن 

/ غري  ــــــاث  واإن ـــــور  )ذك

خمتلط(.

جمعية المكفوفين  الكويتية

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

احلالت من ذوي الإعاقة الذهنية كا�سطراب التوحد و�سعف 

والإ�سبريجر،  التعلم،  ــطء  وب الـــدوان،  ومتالزمة  التوا�سل، 

والأجنل مان.

فما  �سنوات   4 عمر  من 

من  ال�سباب  وفئة  فــوق، 

بعد عمر 21�سنة.

اخلدمات والأن�سطة:

ومعاجلة  -  1 الأطفال  قدرات  ا�ستثمار  على  تقوم  تعليمية  برامج 

حتت  لهم  املنا�سبة  الربامج  تقدمي  خالل  من  ال�سعف  نقاط 

اإ�سراف معلمني متخ�س�سني.

وخارجية  -  2 داخلية  رحــالت  يت�سمن  تعليمي  ترفيهي  برنامج 

باإ�سراف اإدارة الفريق واأع�سائه املتطوعني.

برنامج تعديل ال�سلوك للحالت التي تعاين امل�سكالت ال�سلوكية  -  3

املختلفة.

برنامج التدريب على النطق والتخاطب من خالل جل�سات مع  -  4

متخ�س�سني با�سطراب النطق والكالم.

تقدمي ا�ست�سارات تربوية ونف�سية لأولياء اأمور الطلبة وتدريبهم  -  5

ا. عليها تدريًبا خا�سً

�سـروط القبـ�ل:

الإعاقات الذهنية. -  1

العمر من 4 �سنوات. -  2

دفع الر�سوم ال�سهرية. -  3

فريق عبير2 التطوعي
 لذوي الإعاقة الذهنية 

)ABEER2( 

   )965( 25240626)965(   فاك�ش:25240616   - �لعنو�ن:دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  - تلفون: 97888123 

�لتدخل �ملبكر وتعديل �ل�سلوك: جنوب �ل�سرة – �لزهر�ء – ق 8 – �ش807 –م 136 * بيت تاأهيل �ل�سباب: جنوب �ل�سرة - �لزهر�ء -  ق 8 -  �ش44 - م55  

www. abeer2.com : ملوقع �الإلكرتوين�  -  Abeer2@abeer2.com :لربيد �الإلكرتوين�

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

�لعنو�ن:دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   �ساحية مبارك �لعبد�هلل �جلابر- ق6 - �ل�سارع �الأول بجانب �أر�ش �ملعار�ش

)965(  - �ش.ب: 2150 - �لرمز �لربيدي: 40172 �لكويت  25396279 )965( فاك�ش:25396271   تلفون: 25396278/ 

www.kharafikids.org :ملوقع �الإلكرتوين� - info@kharafikids.com :لربيد �الإلكرتوين� 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات تاأهيلية: -  1

العالج الطبيعي، العالج بالعمل، عالج النطق، برنامج ماكتون - 

للتوا�سل اللغوي، الغرفة احل�سية امل�سيئة، اخلدمات النف�سية.

خدمات ترفيهية: -  2

حياتية،  مهارات  متثيل،  م�سرح/  ريا�سية،  اأن�سطة  وفنون،  حرف 

مكتبة/ كمبيوتر، احلديقة اخلارجية، الطبخ والتاأهيل املنزيل.

خدمات تدريبية: -  3

اللعب،  يف  متخ�س�سة  تدريبية  دورات  عمل،  وور�ــس  حما�سرات 

تدريب املتطوعني )اأفراد - جهات(، تدريب ميداين للمتخ�س�سني 

يف املجال، توجيه واإر�ساد اأولياء الأمور.

�سـروط القبـ�ل:

اأن تكون لديه �سهادة اإثبات اإعاقة. -  1

اأحد املراكز واملدار�س املخت�سة بذوي  -  2 اأن يكون م�سجاًل لدى 

الإعاقة.

اأن يكون خالًيا من الأمرا�س املعدّية. -  3

13�سنة  اإىل   4 عمر  من 

�سمن  وبــنــات(-  )اأولد 

برنامج ما بعد الدرا�سة.

 30 اإىل   13 عــمــر  مـــن 

�سنة بنات فقط - �سمن 

برنامج تاأهيل الفتيات.

الإعاقات جميعها.

مركز  الخرافي

 ألنشطة األطفال المعاقين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي / اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( - �ش.ب: 5453 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �لعا�سمة - �ل�سرة - ق 4 - �ش 14  تلفون: 1832000)965(   فاك�ش:25358914 

 www.ccetkuwait.org :ملوقع �الإلكرتوين� - info@ccetkuwait.org:لرمز �لربيدي: 13055 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

اإىل  -  1 املحولة  احلـــالت  جميع  ت�سخي�س  الت�سخي�س:  وحــدة 

املركز، ومن املدار�س جميعها.

ب�سعوبات  -  2 للمهتمني  تدريبية  دورات  توفري  التدريب:  وحدة 

التعلم.

وتربوية  -  3 معلوماتية  خدمة  يوفر  ال�ساخن:  الوطني  اخلــط 

ونف�سية جمانية يف جمال �سعوبات التعلم وغريها من جمالت 

قوى الإعاقة. 

مكتبة �سعوبات التعلم: توفر كتب وموارد عن �سعوبات التعلم  -  4

للمهتمني يف هذا املجال.

الربنامج الرتبوي ال�سباحي: برنامج تربوي عالجي لطالب  -  5

اأبناء  اأو  )الكويتيني  التعلم  �سعوبات  ذوي  الــعــام  التعليم 

الكويتيات(.

طالب  -  6 مل�ساعدة  عالجي  برنامج  امل�سائي:  الرتبوي  الربنامج 

)كويتيني  التعلم  �سعوبات  ذوي  من  واخلا�س  العام  التعليم 

وغري كويتيني(.

الأبحاث الرتبوية والنف�سية ذات ال�سلة ب�سعوبات التعلم . -  7

التوعية  -  8 لرفع  الهادفة  والــرتبــويــة  الأكــادميــيــة  الإ�ـــســـدارات 

ب�سعوبات التعلم.

املحا�سرات والندوات واللقاءات التوعوية يف جمال �سعوبات  -  9

التعلم.

من عمر 4 اإىل 21 �سنة.

ذوي  لفئة  الأخــرى  وخدماتها  الت�سخي�س  فـي  الإعاقات  جميع 

�سعوبات التعلم.

مركز تقويم وتعليم الطفل

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي / اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( - �ش.ب: 5453 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �لعا�سمة - �ل�سرة - ق 4 - �ش 14  تلفون: 1832000)965(   فاك�ش:25358914 

 www.ccetkuwait.org :ملوقع �الإلكرتوين� - info@ccetkuwait.org:لرمز �لربيدي: 13055 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين�

اخلدمات والأن�سطة:

برامج عالجية تربوية جماعية وفردية. -  1

اإر�ساد نف�سي للطالب. -  2

اأن�سطة تعليمية وعالجية نف�سية واجتماعية. -  3

مع  -  4 العام  التعليم  مــدار�ــس  يف  املعتمد  الرتبية  وزارة  منهج 

اللغة  مادة  برنامج )OG( يف  على  املعتمدة  فردية  ح�س�س 

الإجنليزية وبرنامج )اأنا اأقراأ واأكتب!( يف مادة اللغة العربية.

�سـروط القبـ�ل:

الرتبية  -  1 بــوزارة  العام  التعليم  مدار�س  طالب  الربنامج  يقبل 

فوق  فما  املتو�سط  املــدى  يف  العقلية  قــدراتــهــم  تقع  الــذيــن 

للذكاء مع وجود خ�سائ�س �سعوبات التعلم وذلك بعد اإجراء 

الختبارات النف�سية والرتبوية الالزمة.

حتى  -  2 البتدائي  الثالث  ال�سف  من  الطالب  الربنامج  يقبل 

ال�سف  فيه حتى  الدرا�سة  وت�ستمر  متو�سط  ال�ساد�س  ال�سف 

الثامن.

اإثبات  -  3 �سهادة  لديهم  الذين  اجلدد  الطالب  الربنامج  يقبل 

ذوي  ل�سوؤون  العامة  الهيئة  عن  �سادر  تعليمي  وقــرار  اإعاقة 

الإعاقة بدولة الكويت.

يقبل الربنامج الكويتيني اأو اأبناء الكويتيات امل�سجلني مبدار�س  -  4

التعليم العام بدولة الكويت.

�سعوبات تعلم.

من عمر 7 اإىل 15 �سنة.

 مركز تقويم وتعليم الطفل

البرنامج التربوي الصباحي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

)965( - �ش.ب: 5453 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �لعا�سمة - �ل�سرة - ق 4 - �ش 14  تلفون: 1832000)965(   فاك�ش:25358914 

 www.ccetkuwait.org :ملوقع �الإلكرتوين� - info@ccetkuwait.org:لرمز �لربيدي: 13055 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين�

�سـروط القبـ�ل:

يقبل الربنامج الطالب الذين تقع قدراتهم العقلية يف املدى  -  1

�سعوبات  خ�سائ�س  وجــود  مــع  للذكاء  فــوق  فما  املتو�سط 

التعلم. وعلى ويل الأمر اإثبات ذلك بتقرير معتمد من وحدة 

الت�سخي�س باملركز.

خ�سوع الطالب لختبارات تربوية ت�سخي�سية يف املادة املراد  -  2

درا�ستها ول �سيما املواد الأ�سا�سية ليت�سنى للمعلمني العاملني 

مع الطالب اإعداد اخلطط الرتبوية الفردية التي �سيعملون مع 

الطالب بناًء عليها.

اخلدمات والأن�سطة:

درو�س عالجية تربوية فردية. -  1

جل�سات عالجية يف م�سكالت النطق لذوي �سعوبات التعلم. -  2

املواد الدرا�سية: اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�سيات  -  3

ملراحل التعليم العام، واملواد العلمية للمرحلة الثانوية.

�سعوبات تعلم.

من عمر 7 اإىل 18 �سنة.

مركز تقويم وتعليم الطفل

البرنامج التربوي المسائي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي / اإجنليزي
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن:دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -حويل - �سارع �بن خلدون- جممع �لرب�ق - دور 2

sada.cochlear@gmail.com   :965(  -  �لربيد �الإلكرتوين( تلفون: 22671556/7)965(   فاك�ش:22671559 

اخلدمات والأن�سطة:

مرحلة  -  1 اإىل  احل�سانة  مرحلة  من  وتعليمية  تاأهيلية  خدمة 

ريا�س الأطفال.

خدمة التدخل املبكر لالأطفال دون �سنتني ون�سف. -  2

خدمة الربنامج املنزيل والإر�ساد الأ�سري. -  3

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطفل قد اأجرى عملية زراعة القوقعة. -  1

قبول الطالب من �سنة ون�سف اإىل 4 �سنوات. -  2

األ يعاين الطفل اأي اإعاقة اأخرى. -  3

اأن يكو ن الطفل كويتي اجلن�سية )لاللتحاق بالربنامج التاأهلي  -  4

الإر�ساد  لربنامج  الكويتية  اجلن�سية  ت�سرتط  ول  والتعليمي(، 

الأ�سري.

من عمر �سنة ون�سف اإىل 

4 �سنوات )ذكور واإناث(. 

»حاليًّا«

من عمر �سنة ون�سف اإىل 

واإنــاث(.  14 �سنة )ذكــور 

»م�ستقباًل«.

�سعاف ال�سمع )زارعي القوقعة(.

 مركز تقويم وتعليم الطفل

مركز صدى التعليمي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: جمعية نفع عام

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  - غرناطة - ق3  خلف �لتاأمينات �الجتماعية - �ش.ب:33141  �لرو�سة  - �لرمز �لربيدي:73452  

www.k_c_d75@hotmail.com :965( - فاك�ش: 22542256)965( - �لربيد �الإلكرتوين(  55944144  - تلفون: 24869158 

اخلدمات والأن�سطة:

- خدمات )ريا�سية - اجتماعية - ثقافية(.

�سـروط القبـ�ل:

ا ومقيًما بدولة الكويت. -  اأن يكون الع�سو اأ�سمًّ

الإعاقات ال�سمعية.

للطلبـــة   / منت�ســـب  ع�ســـو 

)من عمر 14 اإىل 19 �سنة( 

- ع�سو عامل )من عمر 20 

�سنة فما فوق(.

النادي الكويتي الرياضي للصم

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



ــــعــــام والـــــنـــــوادي 73جـــمـــعـــيـــات الـــنـــفـــع ال
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة    -   كيفان  - ق2 - �سارع كيفان -  �ش.ب:33141  �لرو�سة  - �لرمز �لربيدي:73452

www.k_c_d75@hotmail.com :965( - فاك�ش: 22542256)965( - �لربيد �الإلكرتوين( تلفون: 24845058  

اخلدمات والأن�سطة:

- خدمات )ريا�سية - اجتماعية - ثقافية(.

�سـروط القبـ�ل:

- اأن تكون الع�سوة �سّماء ومقيمة بدولة الكويت.

الإعاقات ال�سمعية.

من �سن 14 وما فوق.

النادي الكويتي الرياضي  للصم

الفتيـــات

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

disabled@kuwait.net - 32063:لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة حويل    -   حويل - �ش �ملغرب -  �ش.ب:44866  - �لرمز �لربيدي�

www.q8disabled.org :965( - فاك�ش: 22620005)965( - �لربيد �الإلكرتوين(  22620015  - تلفون: 22620010 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات: )ريا�سية - ثقافية - اجتماعية - دينية(. -  1

ت�سخي�س النادي الطبي. -  2

�سـروط القبـ�ل:

ت�سنيف طبي ريا�سي من طبيب النادي يثبت الإعاقة. -  1

قبول اجلن�سيات جميعها. -  2

ر�سوم ت�سجيل. -  3

فما  �سنة   12 عــمــر  مــن 

فوق.

الإعاقات احلركية، وال�سلل الدماغي.

النادي الكويتي الرياضي 

للمعاقين

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: حكومي

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



إدارة مدارس التربية الخاصة 75وزارات وهيئات حكومية 

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

المؤسسات التعليمية الخاصة
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 )965(   24560151  / �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �جلهر�ء  - �جلهر�ء - �سارع دعبل �خلز�عي - م3  - تلفون: 24560154 

al-najjar-int-co@hotmail.com :965(  �ش.ب: 224268 �ل�سفاة  - �لرمز �لربيدي: 13103 �لكويت -الربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:22402858 

اإعاقة ج�سدية ب�سيطة )حركية - �سحية - �سعف �سمع(.

 أكاديمية الجهراء

 ثنائية اللغة

اإجنليزي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

نــ�ع املنهــج املــدر�س:

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطالب كويتي اجلن�سية ولديه �سهادة اإثبات اإعاقة،  -  1

والقرار التعليمي، موثقني من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

قبول الطالب يعتمد على حالة الطالب اجل�سدية وال�سحية،  -  2

درجــة على   75 تقل عن  ل  الــذكــاء  ودرجــة  الإعــاقــة،  ون�سبة 

مقيا�س وك�سلر،  واجتياز التقييم اخلا�س باملدر�سة.

موافقة اإدارة املدر�سة تتم بعد الطالع على التقارير املتعلقة  -  3

)باحلالة ال�سحية والأكادميية(.

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات نف�سية واجتماعية. -  1

الدعم الرتبوي والدعم الفردي. -  2

اأن�سطة تربوية واأكادميية وريا�سية متعددة. -  3

�سنوات  ثــالث  عمر  مــن 

ون�سف اإىل 14 �سنة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

اأمريكي.

من الرو�سة اإىل املتو�سط.

�سهادات موثقة من وزارة الرتبية.

2009

دمج

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

 )965(   25648955 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  - �ل�ساملية - ق-10 �ش يو�سف �لبدر- تلفون: 25648944/ 

www.alqqbas.edu.kw :965(  �ش.ب: 7215  - �لرمز �لربيدي: 13133 - �ملوقع �الإلكرتوين(   25648911 فاك�ش:25630271/ 

والإعاقات  ال�سمعية،  والإعاقات  تعلم،  وبطء  تعلم،  �سعوبات 

 + )خفيف  الذهنية  والإعــاقــة  الـــداون،  ومتالزمة  الب�سرية، 

متو�سط(.

أكاديمية الكويت التعليمية

)احتياجات خاصة(

عربي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املــدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

ل�سوؤون  -  1 العامة  الهيئة  موافقة  على  حا�ساًل  الطالب  يكون  اأن 

ذوي الإعاقة.

اأن تكون لديه اإحدى الإعاقات املذكورة اأعاله. -  2

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات تعليمية. -  1

والنطق،  -  2 وظيفي،  وعالج  طبيعي،  )عالج  م�ساندة:  خدمات 

والتمري�س، وخدمة نف�سية واجتماعية(.

ومو�سيقى،  -  3 ومر�سم،  وحا�سوب،  ومكتبة،  )بدنية،  خدمات: 

وخمترب لغوي، وور�سة تاأهيل مهني، و�سبورة ذكية(.

من عمر 4 اإىل 18 �سنة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

منهج وزارة الرتبية. 

من الرو�سة اإىل الثانوية العامة.

�سهادة لكل مرحلة تعليمية.           

        2002
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  )965(   25375952  / �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  -�ساحية مبارك �لعبد�هلل �جلابر - ق 3 - �ش -309م 10  - تلفون: 25375951 

sia_kuwait@yahoo.com :965(  - �لربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:25375949 

�سعوبات تعلم، وفرط ن�ساط، وم�سكالت النتباه. اإجنليزي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

نــ�ع املنهــج املــدر�س:

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

فوق  -  1 ومــا  الثالث  بال�سف  لاللتحاق  الطالب  تقدم  حــال  يف 

اللغة  على  تعتمد  مــدار�ــس  يف  در�ـــس  قــد  يــكــون  اأن  ي�سرتط 

الإجنليزية يف درا�ستها.

تقدمها  -  2 التي  اخلــدمــات  مــع  املتقدم  الطالب  حــال  مــواءمــة 

الأكادميية  لتلك احلالة وفًقا لنتائج فريق الخت�سا�سيني.

للت�سجيل  -  3 جميعها  املطلوبة  للم�ستندات  الأمــر  ويل  ا�ستكمال 

والنتقال.

اخلدمات والأن�سطة:

التقييم، الدعم الفردي. -  1

عالج: )نطق ولغة، ووظيفي، ونف�سي، واجتماعي(. -  2

العناية ال�سحية. -  3

الرحالت التعليمية والثقافية، والأن�سطة الريا�سية . -  4

املعار�س: )الرتبية الفنية، والعلوم، واحل�ساب(. -  5

�سنة   14 اإىل   4 عمر  من 

/ غري  ــــــاث  واإن ـــــور  )ذك

خمتلط(.

أكاديمية سلطان الدولية

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

اأمريكي.

من الرو�سة اإىل املتو�سط.

�سهادة درا�سية لكل مرحلة تعليمية.

  2006
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -   �خلالدية - ق2 -�ش �لعروبة - �ش.ب:17129 �خلالدية  - �لرمز �لربيدي:72452

 www.Albustannursery.com - alboustan@yahoo.com :تلفون: 24822086)965( - فاك�ش:  24811732)965( - �لربيد �الإلكرتوين 

اخلدمات والأن�سطة:

تت�سمن اخلدمات جمموعة من اخلربات والأن�سطة واملهارات  -  1

الإعاقة  اأطفال  لدى  اللغوية  تنمية اجلوانب  بق�سد  التعليمية 

ال�سمعية والنطق لإك�سابهم التوا�سل والت�سال اللغوي.

ا  -  2 �سروريًّ م�سلًكا  تعد  التي  املعرفية  املــهــارات  على  التدريب 

لتحقيق النمو العقلي الإدراكي من خالل التدريب على مهارات 

والت�سنيف،  والتعميم،  والنتباه،  )التذكر،  مثل:  التفكري 

والتمييز(.

الندماج يف عالقات اجتماعية مع الأقران واملحيط. -  3

برنامج اخلطة الفردية الرتبوية املتعلقة بكل طفل. -  4

�سـروط القبـ�ل:

اأن يعاين الطفل اإعاقة �سمعية / كالمية. -  1

التعامل  -  2 كيفية  يف  تدريبية  دورة  الأمــر  ويل  ح�سور  �سرورة 

مع الإعاقة ال�سمعية يف املنزل كاأ�سا�س للتوا�سل بني املدر�سة 

والبيت.

من عمر 2 اإىل 6 �سنوات.

الأطفال �سعاف ال�سمع، والإعاقات ال�سمعية الكالمية، والأطفال 

ال�سم الذين اأجروا زراعة قوقعة.

حضانة البستان

لضعاف السمع والنطق

1998تاأ�س�ست عام: 

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

تاأ�س�ست عام: 

)متفرع822( - فيل 39  �لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة حويل - �ساحية �لزهر�ء - ق-8 - �ش45 

f-alkazimi@hotmail.com :965( - فاك�ش:  25240980)965( - �لربيد �الإلكرتوين(  99734267/25240970  /  تلفون: 25240960 

اخلدمات والأن�سطة:

منهج احل�سانة : التعليم امللطف، وبرنامج بورتيج. -  1

عالج: )مائي، ووظيفي، وطبيعي(. -  2

تدريب نطق. -  3

عرو�س �سوئية. -  4

رحالت وزيارات خارجية. -  5

اأن�سطة ترفيهية، ون�ساط �سباحي. -  6

األعاب ال�ساحة اخلارجية. -  7

األعاب داخلية. -  8

مر�سم، ومكتبة. -  9

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطفل كويتي اجلن�سية. -  1

توفري �سهادة اإثبات اإعاقة. -  2

موافقة الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة. -  3

توافر البطاقة ال�سحية. -  4

اأن تتنا�سب الإعاقة مع اخلدمات املقدمة باحل�سانة. -  5

من عمر 3 اإىل 6 �سنوات.

)اخلفيف  الذهنية  والإعـــاقـــة  والــتــوحــد،  ــــداون،  ال مــتــالزمــة 

احلركية،  والإعـــاقـــات  ال�سمعية،  والإعـــاقـــات  املــتــو�ــســط(،   +

والإعاقة  والــكــالم،  اللغة  وا�سطرابات  النطق،  وا�سطرابات 

املزدوجة، وت�ستت النتباه وفرط الن�ساط.

حضانة البسمة

 لذوي االحتياجات الخاصة

2005

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



دليل المؤسسات العاملة مع األفراد ذوي اإلعاقة بدولة الكويت 82

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة �لفرو�نية  - �إ�سبيلية - ق4  - �سارع �بن �لقا�سم - ق�سيمة616

sunshine92008@yahoo.com :965( - فاك�ش:  24382842)965( - �لربيد �الإلكرتوين(  تلفون: 24382841 

اخلدمات والأن�سطة:

رعاية طبية. -  1

عالج: )نطق، ونف�سي، وطبيعي، ووظيفي(. -  2

غرف)الرتبية الفنية، ومكتبة، واملهارات احلياتية(. -  3

خطط تربوية فردية. -  4

برامج )تربوية �ساملة، وغذائية �سحية، وترفيهية تعليمية(. -  5

اأن�سطة ح�سية وحركية. -  6

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطفل من فئات ذوي الحتياجات اخلا�سة.   -  1

العامة  -  2 الهيئة  من  اإعاقة  اإثبات  �سهادة  الطفل  لدى  يكون  اأن 

ل�سوؤون ذوي الإعاقة.

اأن يكون حا�ساًل على القرار التعليمي من الهيئة العامة ل�سوؤون  -  3

ذوي الإعاقة.

اللتزام بقواعد احل�سانة وقوانينها. -  4

من عمر 3 اإىل 6 �سنوات.

الإعاقات جميعها.

حضانة الشمس المشرقة

 لذوي االحتياجات الخاصة

2008تاأ�س�ست عام: 

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



ــة الـــخـــاصـــة ــي ــم ــي ــل ــع ــت ـــات ال ـــس ـــؤس ـــم 83ال

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

- م38 �لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   بيان-ق3 - �ش 4 

25385596)965( - فاك�ش:  25386960)965(  -  25381026  -  تلفون:   97208810  

اخلدمات والأن�سطة:

برنامج تعليمي معتمد عامليًّا لذوي الحتياجات اخلا�سة. -  1

وطبيعي،  -  2 ووظــيــفــي،  واجــتــمــاعــي،  ونف�سي،  )نــطــق،  عـــالج: 

ومائي(.

تعديل �سلوك. -  3

�سـروط القبـ�ل:

-  وفًقا لالإعاقات املذكورة.

من عمر 3 اإىل 6 �سنوات.

التوحد، ومتالزمة الداون، والإعاقات احلركية، و�سعاف ال�سمع 

)زارعي القوقعة(، والإعاقة الذهنية )اخلفيف + املتو�سط(.

حضانة الصباح النموذجية

2008تاأ�س�ست عام: 

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

تاأ�س�ست عام: 

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   �جلابرية - ق 7 - �سارع -109 م 88 

99885804)965( - فاك�ش:  25318772)965(  /  25318771  / تلفون: 25329241 

اخلدمات والأن�سطة:

اخلدمات الرتبوية: )تطبيق برنامج القوائم النمائية(. -  1

اخلدمات العالجية: )عالج ا�سطرابات النطق، والتخاطب،  -  2

وعالج �سلوكي، وطبيعي، ووظيفي(.

املــ�ــســاركــة يف: )الــفــعــالــيــات، ومــهــرجــانــات هــال فــربايــر،  -  3

والحتفالت الوطنية والدينية، وحفالت التخرج لالأطفال(.

عمل دورات تدريبية وتاأهيلية للمعلمات. -  4

تــبــادل الــزيــارات بــني املــدار�ــس واملــوؤ�ــســ�ــســات املعنية بــذوي  -  5

الحتياجات اخلا�سة.

�سـروط القبـ�ل:

األ يقل العمر عن 3�سنوات. -  1

اأن يكون الطفل كويتي اجلن�سية. -  2

اأن يكون لدى الطفل �سهادة اإثبات اإعاقة. -  3

تدعم الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة اخلدمات التي ُتقدم  -  4

للطفل.

من عمر 3 اإىل 6 �سنوات.

باأنواعها،  الذهنية  والإعــاقــات  والــتــوحــد،  ـــداون،  ال متالزمة 

و�سعاف  والكالم،  النطق  وا�سطرابات  اجل�سدية،  والإعاقات 

ال�سمع.

2003

حضانة المثالية

 لذوي االحتياجات الخاصة

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



ــة الـــخـــاصـــة ــي ــم ــي ــل ــع ــت ـــات ال ـــس ـــؤس ـــم 85ال

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة �لفرو�نية  - عبد�هلل �ملبارك -ق6 - �ش 601 - م 3

al_heba@live.com :97446577)965( - فاك�ش:  24363770)965( - �لربيد �الإلكرتوين  / تلفون: 24363700 

اخلدمات والأن�سطة:

املنهج التطوري النمائي الذي ت�ستمد منه اخلطة الفردية لكل  -  1

طفل.

جل�ســـات عالجيـــة: )تخاطـــب، وعـــالج طبيعـــي، ووظيفـــي،  -  2

و�سلوكي(.

تلفزيون،  -  3 مكتبة،  األــعــاب،  )�سالة  وتاأهيلية  تربوية  برامج 

كمبيوتر، مر�سم فنية، م�سرح(.

متخ�س�س  -  4 وطبيب  ممر�سة  )توفري  طبية  خدمات  تقدمي 

ودورات تدريبية وتاأهيلية لأولياء الأمور، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

ا�ست�سارات واإر�سادات لهم(.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطفل �سمن فئة عمرية من 3 اإىل 6 �سنوات. -  1

اأن يكون لدى الطفل �سهادة اإثبات اإعاقة. -  2

اأن يكون لديه ملف تعليمي بالهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة،  -  3

وي�ستثنى من ذلك الت�سجيل على احل�ساب اخلا�س لويل الأمر.

من عمر 3 اإىل 6 �سنوات.

الإعاقات العقلية القابلة للتعليم والتدريب، والإعاقات احلركية، 

ال�سامل،  النمائي  وال�سطراب  والتوحد،  الــداون،  ومتالزمة 

النتباه  ت�ستت  وا�سطراب  الب�سر،  و�سعف  ال�سمع،  و�سعف 

وفرط الن�ساط.

حضانة الهبة

 لذوي االحتياجات الخاصة

2007تاأ�س�ست عام: 

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

- فيل22 - �ش.10  �لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة حويل  - �جلابرية- ق9 

hr_childrenhome@yahoo.com :965(  د�خلي 26  - فاك�ش:  25350359)965( - �لربيد �الإلكرتوين(  25350358  / تلفون:   9 

اخلدمات والأن�سطة:

مناهج تربوية وتعليمية وتاأهيلية. -  1

ف�سول درا�سية جمّهزة. -  2

قاعة عالج طبيعي. -  3

كامريات للمراقبة. -  4

�سالة األعاب داخلية، وحديقة األعاب خارجية. -  5

رحالت ترفيهية. -  6

وعالج  -  7 النف�سي،  )التقييم  من:  بكل  يتعلق  فيما  وحدات  عدة 

التخاطب، والعالج الطبيعي، واخلدمة الجتماعية(.

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون لدى الطفل �سهادة اإثبات اإعاقة. -  1

موافقة الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة على دعم التحاقه. -  2

جميع الإعاقات ل�سيما احلركية.

  5 اإىل   2٫5 عــمــر  مـــن 

�سنوات ون�سف.

حضانة بيت األطفال

2003تاأ�س�ست عام: 

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي



ــة الـــخـــاصـــة ــي ــم ــي ــل ــع ــت ـــات ال ـــس ـــؤس ـــم 87ال

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

- م144 - �ش914  �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �لفرو�نية  -   عبد�هلل �ملبارك - ق9 

Q8bluesky2008@yahoo.com :97267261)965( - فاك�ش:  24360960)965( - �لربيد �الإلكرتوين  /  تلفون: 24360960 

اخلدمات والأن�سطة:

العالج: )الطبيعي، واملائي، والوظيفي(. -  1

وتيت�س،  -  2 وبـــورتـــاج،   ،ABA( مــثــل:  تــربــويــة  بــرامــج  تــقــدمي 

وماكيتون(.

برامج متخ�س�سة لالأ�سرة والعمالة املنزلية. -  3

خدمات طبية. -  4

قاعة عالج طبيعي. -  5

كامريات للمراقبة. -  6

�سالة األعاب داخلية، وحديقة األعاب خارجية. -  7

رحالت ترفيهية. -  8

وعــالج  -  9 النف�سي،  )التقييم  مــن:  بكل  متعلقة  وحـــدات  عــدة 

التخاطب، والعالج الطبيعي، واخلدمة الجتماعية(.

�سـروط القبـ�ل:

- ا�ستيفاء �سروط الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة.

من عمر 2 اإىل 5  �سنوات 

ون�سف.

الإعاقات جميعها، وزارعي القوقعة.

حضانة كويت بلو سكاي

2008تاأ�س�ست عام: 

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عربي / اإجنليزي
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة
ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

�لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -   �خلالدية -ق1 - �ش غزة -فيل4

)965( - فاك�ش:  24828123)965(  تلفون: 99541098/24827123 

اخلدمات والأن�سطة:

تعديل �سلوك. -  1

عالج: )طبيعي، ووظيفي، وتخاطب(. -  2

3  - .)PALS، PECS، Sound Beam، Sensory Room( :برامج

�سـروط القبـ�ل:

 - ل توجد �سروط للقبول.

من عمر 2 اإىل 5 �سنوات 

ون�سف.

الإعاقات جميعها عدا الكر�سي املدولب.

اإجنليزي

خا�س

حضانة كويت دريم سنتر 

لالحتياجات الخاصة

2007تاأ�س�ست عام: 



ــة الـــخـــاصـــة ــي ــم ــي ــل ــع ــت ـــات ال ـــس ـــؤس ـــم 89ال

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــةالإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

 )965( �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �جلهر�ء  - �جلهر�ء - �سارع دعبل �خلز�عي - م3  - تلفون: 24574610   

al-najjar-int-co@hotmail.com :965(  �ش.ب: 224268 �ل�سفاة  - �لرمز �لربيدي: 13103 �لكويت - الربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:22402858 

اإعاقة ج�سدية ب�سيطة )حركية - �سحية - �سعف �سمع(.

 مدرسة أجيال المستقبل 

الباكستانية اإلنجليزية

اإجنليزي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطالب كويتي اجلن�سية ولديه �سهادة اإثبات اإعاقة،  -  1

وقرار تعليمي، موثقني من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

وال�سحية،  -  2 اجل�سدية  الطالب  على حال  يعتمد  الطالب  قبول 

درجــة على   75 تقل عن  ل  الــذكــاء  ودرجــة  الإعــاقــة،  ون�سبة 

مقيا�س وك�سلر،  واجتياز التقييم املتعلق باملدر�سة.

موافقة اإدارة املدر�سة تتم بعد الطالع على التقارير املتعلقة  -  3

)باحلالة ال�سحية والأكادميية(.

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات نف�سية واجتماعية. -  1

الدعم الرتبوي والدعم الفردي. -  2

اأن�سطة تربوية واأكادميية وريا�سية متعددة. -  3

 16 اإىل   3٫5 عــمــر  مـــن 

�سنة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

باك�ستاين.

من الرو�سة اإىل املتو�سط ول �سيما )ال�سف الثامن(.

�سهادات موّثقة من وزارة الرتبية

2002

دمج



دليل المؤسسات العاملة مع األفراد ذوي اإلعاقة بدولة الكويت 90

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

 )965(  24589400/  24589600  / �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �جلهر�ء  - �جلهر�ء - �سارع دعبل �خلز�عي - م3  - تلفون: 22402858 

al-najjar-int-co@hotmail.com - 965(  �ش.ب: 224268 �ل�سفاة  - �لرمز �لربيدي: 13103 �لكويت( فاك�ش:22402858 

واإعاقات  ب�سيطة،  �سمعية  واإعاقة  تعلم،  وبطء  تعلم،  �سعوبات 

حركية ب�سيطة، واإعاقات ب�سرية ب�سيطة، و�سلل دماغي ب�سيط.

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات تعليمية. -  1

 خدمات )نف�سية، واجتماعية(.   -  2

التخاطب )عالج النطق واللغة(. -  3

واملر�سم،  -  4 واملطعم،  واملكتبة،  حا�سوب،  غرفة  األعاب،  �ساحة 

والرتبية البدنية، وتربية مو�سيقية، وحمام �سباحة.

�سـروط القبـ�ل:

�سهادة اإثبات الإعاقة من الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة. -  1

اللتزام بال�سلم التعليمي ملدار�س التعليم العام. -  2

�سنة   20 اإىل   6 من عمر 

)بنني(.

عربي

خــا�س

مدرسة

 أجيال المستقبل األهلية

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

املدر�ــس: املنهــج  منهاج وزارة الرتبية. نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من البتدائي اإىل الثانوي.

�سهادة املرحلة التعليمية.

2009

دمج تربوي
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  )965(  22623074 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  - حويل - ق-4 �ش بن �لر�سد - م4 -خلف حويل بارك - تلفون: 22625729/ 

secretary@ccis-kuwait.com :965(  �ش.ب: 9965  - �لرمز �لربيدي: 22100 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين( فاك�ش: 22623073 

www.ccis-kuwait.com :ملــوقع �الإلكرتوين� ex-secretary@cciskuwait.com :لربيد �الإلكرتوين� 

بطء تعلم، والتوحد، والتخلف العقلي.

مدرسة

األطفال المبدعين العالمية

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

برامج تعليمية وتدريبية �ساملة ومنوذجية.  -  1

تلبـــي  -  2 حـــدة  علـــى  طالـــب  لـــكل  فرديـــة  تعليميـــة  خدمـــات 

احتياجاته. 

عالج التخاطب والنطق واللغة.  -  3

عالج باللعب.  -  4

برامج م�سائية: )عالج لغوي، وعالج بالعمل، وحت�سني اخلط،  -  5

وبرنامج التغذية ال�سليمة(.

اأندية جمانية، واحتفالت، ورحالت ميدانية �سهرية، والطهي،  -  6

وامل�سرح، واللياقة  البدنية.

خدمات تو�سيل. -  7

�سـروط القبـ�ل:

النف�سي  -  1 الخت�سا�سي  مع  مقابلة  الطالب  يجتاز  اأن  يجب 

باملدر�سة، ويقدم امل�ستندات ال�سخ�سية .

اإذا كان الطالب كويتي اجلن�سية عليه اأن يقدم �سهادة اإثبات  -  2

اإعاقة من الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة وقرار تعليمي.

�سنة   10 اإىل   4 من عمر 

)ذكور واإناث(.

اأجنبــي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

املدر�ــس: املنهــج  كندي.نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من الرو�سة اإىل البتدائي.

.)IEP( سهادات املراحل التعليمية + تقارير التقدم وخطة التعلم الفردي�

2003
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�لعنو�ن:دولة �لكويت  - حمافظة �لعا�سمة  - �ل�سرق - د�سمان -ق8 -بجانب جمعية �ل�سرق - تلفون: 22403669/ 22403668/ 22463774 )965(  فاك�ش: 22403660 )965(  

www.ieskw.com :ملوقع �الإلكرتوين� -  mail@ieskw.com :ش.ب: 27557 �ل�سفاة  - �لرمز �لربيدي: 13136 - �لربيد �الإلكرتوين�

ال�سلل الدماغي، ومتالزمة الداون، والتاأخر النمائي، والتوحد.

مدرسة
 التربية النموذجية

اإجنليزي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اأعاله  - املدرجة  الإعاقات  باإحدى  الطالب  ُي�سخ�س  اأن  يجب 

مبعدل  ذكاء ل يقل عن 50 درجة.

اخلدمات والأن�سطة:

برامج تعليمية وتاأهيلية. -  1

عالج: )طبيعي، وبالعمل، ومائي، ونطق(.  -  2

الحتياجات  -  3 لــذوي  م�سائي  تربوي  ترفيهي  تدريبي  برنامج 

اخلا�سة .

اللغة ال�ستقبالية والتعبريية.  -  4

الريا�سيات الوظيفية. -  5

املهارات الجتماعية والذاتية. -  6

تربية بدنية، �سباحة. -  7

حركة الأع�ساء الكبرية والدقيقة. -  8

خدمات طبية. -  9

21 �سنة  6  اإىل  من عمر 

)ذكور واإناث(.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

اأمريكي.

ف�سول مق�سمة وفًقا للعمر والإعاقة.

تقرير دوري.

        1996
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�لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة  �لفرو�نية  - �لفرو�نية - ق1 - �ش �الأردن - خلف نادي �لت�سامن  

)965(  �ش.ب: 27215  - �لرمز �لربيدي: 13133 �لكويت  )965( فاك�ش:24734370    24731582  /24767129 تلفون: 24736434/ 

www.cesk.edu.kw :ملوقع �الإلكرتوين� - conductive@cesk.edu.kw :لربيد �الإلكرتوين� 

مدرسة

 التعليم اإلرشادي 

لذوي االحتياجات الخاصة

الإعاقـــات العقليـــة، وال�سلـــل الدماغـــي باأنواعـــه، و�ســـق العمود 

الفقري، والتوحد، والت�سلب املتعدد، و�سمور  الع�سالت، و�سعف 

النتباه والن�ساط الزائد، وال�سكتة الدماغية، ومر�س باركن�سون، 

والإعاقات احلركية  واحل�س ع�سبية، واملتالزمات باأنواعها.

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

عالج: )الكالم والنطق، و�سلوكي(. -  1

اخلدمات: )الجتماعية، والطبية(.  -  2

الأن�سطة املو�سيقية، الرتبية البدنية وال�سباحة. -  3

تدريبات احل�س ع�سبية. -  4

�سـروط القبـ�ل:

اأن يرتاوح عمر الطالب بني  3 �سنوات ون�سف اإىل 21 �سنة. -  1

اأن يكون الطالب معاقًا باإحدى الإعاقات ال�سابقة الذكر. -  2

يجب األ يكون الطالب حاماًل ملر�س معٍد. -  3

يجـــب علـــى الطالـــب ح�ســـور التقييـــم املبدئـــي )ال�ست�سارة  -  4

الأولية(.

اإح�سار الأوراق الثبوتية )للطالب وويل الأمر(. -  5

اإح�سار التقارير الطبية. -  6

 21 اإىل   3٫5 عــمــر  مــن 

�سنة )ذكور واإناث(.

عربي/ اإجنليزي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

املدر�ــس: املنهــج  بريطايننــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

ح�سانة )م1( - ف�سول التعليم الإر�سادي )م2(- ف�سول التعليم الإر�سادي )م3(.

تقرير اأكادميي وعالجي �سامل للف�سل الدرا�سي )الأول/الثاين(.

        2003

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:
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 )965(  97543315  /24340118 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �لفرو�نية  - جليب �ل�سيوخ - ق2 - �ش139 - تلفون: 24340113/ 

aljaberschool@hotmail.com :965(  �ش.ب: 18254�لفرو�نية  - �لرمز �لربيدي:81003 - �لربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:24311808  

ذهنية  واإعــاقــة  تعلم،  و�سعوبات  تعلم،  وبــطء  دمــج،  ف�سول 

)ب�سيطة، متو�سطة(، و�سعف �سمع.

مدرسة 
الجابر لذوي االحتياجات الخاصة

عربي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون لدى الطالب �سهادة اإثبات اإعاقة. -  1

اأن ينا�سب عمره الفئات العمرية التي تخدمها املوؤ�س�سة. -  2

اأن تتنا�سب اإعاقته مع برنامج املوؤ�س�سة. -  3

اخلدمات والأن�سطة:

تقدم برنامج الدمج لذوي الحتياجات اخلا�سة. -  1

والأن�سطة  -  2 والكمبيوتر،  واملكتبة،  الرتبوية،  وامل�سادر  املر�سم، 

احلركية، و�ساحة الألعاب، وامل�سرح.

عالج نطق. -  3

خدمة نف�سية.  -  4

�سنة   14 اإىل   6 عمر  من 

/ غري  ــــــاث  واإن ـــــور  )ذك

خمتلط(.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

منهاج وزارة الرتبية. 

الدمج )من البتدائي اإىل املتو�سط(، الحتياجات اخلا�سة )مق�سمة وفًقا للعمر و�سدة الإعاقة(.         

�سهادة وزارة الرتبية + التعليم اخلا�س.

       2005

دمج   
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  )965( )965( د�خلي 417 - فاك�ش:23733967  �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �الأحمدي  -�ملهبولة - ق2 �أ،-236 �ش �لفححيل �ل�سريع  - تلفون: 1831020 

www.resalaschool.net :ملــوقع �الإلكرتوين� - info@resalaschool.net :ش.ب: 39099 �لنزهة  - �لرمز �لربيدي: 73051 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين�

ــطــراب �سعف النــتــبــاه  ـــطء تــعــلــم، وا�ــس �ــســعــوبــات تــعــلــم، وب

ال�سامل،  النمائي  وال�سطراب   ،)ADHD(الن�ساط وفــرط 

املتو�سطة،  الذهنية  والإعاقة  والتوحد،  النطق،  وا�سطرابات 

ومتالزمة الداون.

مدرسة

 الرسالة ثنائية اللغة )األكاديمية(

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

عالج: )نطق، طبيعي، بالعمل(. -  1

الرتبية البدنية، وال�سباحة، والر�سم، واأوقات لال�سرتاحة. -  2

تطبيـــق الدمج لعـــدد ف�سلـــني يف املرحلـــة املتو�سطـــة: طابور  -  3

ال�سباح، والر�سم، والرتبية البدنية، واأوقات الفر�سة.

الدعم ال�ست�ساري واملوارد ملعلمي اللغة الإجنليزية يف التعليم  -  4

العام.

�سـروط القبـ�ل:

ت�سخي�س للطالب من وزارة ال�سحة. -  1

للطالب  -  2 املنهج  من�سق  اأو  الأكادميي  الربنامج  من�سق  تقييم 

تقييمًا اأكادمييًّا.

العامة  -  3 الهيئة  اإعاقة من  اإثبات  اأن يكون لدى الطالب �سهادة 

ل�سوؤون ذوي الإعاقة.

توقيع اأولياء الأمور على خطة الدفع عن طريق الهيئة العامة  -  4

ل�سوؤون ذوي الإعاقة اأو الدفع باأنف�سهم.

 15 اإىل   3.5 عــمــر  مـــن 

�سنة )ذكور واإناث(.

عربي/اإجنليزي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س:

املدر�ــس: املنهــج  كندي.نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من الرو�سة اإىل البتدائي،  مهارات احلياة )من عمر 13 �سنة فما فوق(.

�سهادة املرحلة البتدائية ملدر�سة الر�سالة بعد اجتياز امتحانات الأكادميية، الختبارات الكندية املقننة، الختبارات 

الكويتية املقننة.

 2010
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الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

خــا�سن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اأجنبــي

  )965( )965( فاك�ش:22615007  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -حمافظة حويل  - حويل - �لنقرة - �ش مو�سى بن ن�سري - تلفون: 1822827 

uas@qualitynet.net - www.uas.edu.kw :ش.ب: 17035 - �لرمز �لربيدي: 72451 �خلالدية - �لربيد �الإلكرتوين�

�سـروط القبـ�ل:

الإعاقة  - ذوي  للطالب  والأكادميية  ال�سحية  التقارير  تعر�س 

على طبيبة املدر�سة ومدراء املرحلة الدرا�سية واخت�سا�سييها 

الذي  عدمه  من  للطالب  قبولهم  وحتديد  عليها،  لــالإطــالع 

خ�سوع  بعد  وذلــك  اإعاقته،  ون�سبة  الطالب  حال  على  يعتمد 

الطالب لختبار القبول واجتيازه له.

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات تعليمية .  -  1

اإىل  -  2 اإ�سافة  وم�ساعدين  كهربائية  مب�ساعد  جمهزة  املدر�سة 

اأن�سطة متعددة منها الأكادميية ومنها الريا�سية . 

 

اإعاقة ج�سدية )حركية - �سحية(.

�سنة   18 اإىل   3 من عمر 

)ذكور واإناث(.

المدرسة العالمية األميركية

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

املدر�ــس: املنهــج  اأمريكي.نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من الرو�سة اإىل الثانوي.

�سهادة الثانوية العامة

1976

دمجن�ع املدر�شة: 
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 )965(   23929207 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �الأحمدي  - �لفحيحيل - ق9 - �ش-46 تلفون: 23929206/ 

faisal_est@hotmail.com :965(  �ش.ب: 7879 �لفحيحيل  - �لرمز �لربيدي: 64009 �لكويت - �لربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:23924214  

واإعاقة ب�سرية  ب�سيطة،  �سمعية  واإعاقة  ب�سيطة،  اإعاقة حركية 

ب�سيطة، و�سعوبات تعلم، وبطء تعلم.

مدرسة الفحيحيل النموذجية

)برنامج الدمج األكاديمي(

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

املـــواد  -  1 فـــردي يف  دعـــم  اأكـــادميـــي(،  تعليمية )دمـــج  خــدمــة 

الأكادميية.  

تقومي  -  2 نف�سية-  ا�ست�سارات   - �سلوك  )تعديل  نف�سية  خدمات 

نف�سي(. 

عالج: )تخاطب، طبيعي(. -  3

خدمات اجتماعية. -  4

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون ملف الطالب كاماًل بالبيانات والأوراق الثبوتية. -  1

اأن يكون الطالب من فئة القابلني للتعلم )بطء تعلم، �سعوبات  -  2

تعلم(.

التقييم الأويل للطالب. -  3

اأن يتعهد ويل الأمر بالتعاون مع فريق العمل. -  4

�سنة   16 اإىل   5 من عمر 

)ذكور واإناث(.

عربي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

املدر�ــس: املنهــج  منهاج وزارة الرتبية.نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

رو�سة خمتلط - ابتدائي غري خمتلط - متو�سط بنات - ثانوي بنات.

�سهادة وزارة الرتبية، التعليم اخلا�س.

         2006

دمج 
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  )965( )965( فاك�ش:25629356     25655218  /  25655216 �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  - �سلوى - ق11 - �ش -9 تلفون: 25614470/ 

www.kes.edu.kw :ملوقع �الإلكرتوين� - keschool@kes.edu.kw :ش.ب: 8640  - �لرمز �لربيدي: 22057 - �لربيد �الإلكرتوين�

بطء تعلم، و�سعوبات تعلم، وتاأخر يف التطور.

مدرسة الكويت

 اإلنجليزية /الوحدة الخضراء

اأجنبــي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اجتياز مقابلة يحددها املعلم املخت�س. -  1

ن�سبة الذكاء 75 درجة وما فوق. -  2

اأن يكون قادًرا ج�سديًّا على التعامل.  -  3

قادًرا من ناحية ال�سمع.  -  4

لديه خلفية ولو ب�سيطة باللغة الإجنليزية. -  5

لبنه/  -  6 والعلمية  الطبية  بالتقارير  املدر�سة  الأمــر  ويل  يــزود 

ابنته كافة.

تزويد املدر�سة بالتقومي الدرا�سي الأخري للطالب. -  7

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات تعليمية لذوي الحتياجات اخلا�سة. -  1

عالج نطق ولغة. -  2

�سنة   21 اإىل   6 عمر  من 

)ذكور واإناث(.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

بريطاين. 

.)ASDAN من التمهيدي اإىل الثانوي، تاأهيل مهني )برنامج

.IGCS – GCSE )بريطانية( سهادة ثانوية عامة لكل مادة� ،ASDAN ) سهادة حرفية�(

1991
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)965( فاك�ش:  �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �لفرو�نية  - �لفرو�نية - ق6 - خلف فندق كر�ون بلز� - تلفون: 24760305  

intisarq8@hotmail.com :24760240  )965( �ش.ب: 27215  - �لرمز �لربيدي: 13133 - �لربيد �الإلكرتوين

ومتالزمة  ال�سمعية،  والإعــاقــات  تعلم،  وبــطء  تعلم،  �سعوبات 

والتوحد،  متو�سط(،   + )خفيف  الذهنية  والإعــاقــة  الـــداون، 

وتاأخر لغوي، وفرط ن�ساط، وا�سطرابات منائية �ساملة.

مدرسة الكويت األهلية الحديثة

برنامج دمج ذوي االحتياجات الخاصة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات م�ساندة: )نف�سية، واجتماعية، وعالج طبيعي، وعالج  -  1

وظيفي، وعالج �سلوكي ، وتخاطب، وخدمة �سحية، واإ�سراف 

فني(.

ورحـــالت،  -  2 وح�سية،  ومو�سيقى،  وبــدنــيــة،  )فــنــيــة،  اأن�سطة 

وحفالت، ومكتبة، ومهارت حياتية(.

�سـروط القبـ�ل:

تقارير طبية عن احلالة . -  1

الإعاقة  -  2 ذوي  ل�سوؤون  العامة  الهيئة  من  اإعاقة  اإثبات  �سهادة 

وقرار تعليمي. 

اأوراق ثبوتية. -  3

من عمر 4 اإىل 21 �سنة.

عربي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

املدر�ــس: املنهــج  دمج اأكادميي: منهاج وزارة الرتبية، دمج اجتماعي: منهاج تنمية املهارات.نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

دمج اأكادميي )من الرو�سة اإىل الثاين ع�سر(، دمج اجتماعي )ف�سول م�سنفة وفًقا للفئات العمرية والعقلية مًعا(.

دمج اأكادميي )�سهادة وزارة الرتبية(، دمج اجتماعي )تقارير ف�سلية(.

2000

 دمج )دمج اأكادميي - دمج اجتماعي(



دليل المؤسسات العاملة مع األفراد ذوي اإلعاقة بدولة الكويت 100

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

  )965( )965(  فاك�ش:22652459    22652457  -  22656904/  5/ �لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة حويل  - �لنقرة - �ش مو�سى بن �لن�سري- تلفون:     6 
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تعلم،  و�سعوبات  النمو،  يف  وتاأخر  والتوحد،  الــداون،  متالزمة 

وتاأخر وعيوب نطق، وا�سطرابات نق�س النتباه وفرط الن�ساط، 

والإعاقة الذهنية.

مدرسة

 الكويت الوطنية اإلنجليزية

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات اأكادميية. -  1

عالج: )نطق، وطبيعي، و�سلوكي، ووظيفي(. -  2

خدمات: )نف�سية واجتماعية(. -  3

مهارات حياتية يومية. -  4

�سـروط القبـ�ل:

احلالت القابلة للتعلم واملنا�سبة للمنهج املتبع. -  1

ل تقبل الإعاقات احلركية وال�سرع. -  2

من عمر 4 حتى 16 �سنة 

)ذكور واإناث (.

الدمج: املرحلة البتدائية 

حتى الثانوية.

اأجنبــي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

املدر�ــس: املنهــج  بريطاين. نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من الرو�سة حتى الثانوي )ف�سول احتياجات خا�سة - ق�سم الدمج(.         

�سهادة املنهج الربيطاين - �سهادة املنهج الوطني للربامج املعدلة.

1991
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  )965( 608  فاك�ش:23700000   - �لعنو�ن: دولة �لكويت - �الأحمدي - �ملنقف - ق4 - خلف �أبر�ج �ل�سر�ف - تلفون:   23700000/1/2/3 )965( د�خلي:609 

www.marefa-education.com :ملوقع �الإلكرتوين� - info@marefa-education.com:ش.ب: 46221 - �لرمز �لربيدي: 46013 �لربيد �الإلكرتوين�

والإعاقة  النطق،  وا�سطرابات  تعلم،  وبــطء  تعلم،  �سعوبات 

الــداون،  ومتالزمة  والتوحد،  متو�سط(،   + )خفيف  الذهنية 

والتاأخر التطوري ال�سامل، وال�سلل الدماغي.

مدرسة المعرفة النموذجية 

لالحتياجات الخاصة

عـربـي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

كفايات ال�سلوك احلياتية الأ�سا�سية. -  1

�سعوبات  -  2 ذوي  لالأطفال  فوق  فما  متو�سط  العقلية  القدرات 

التعلم والإعاقات ال�سمعية واحلركية.

اخلدمات والأن�سطة:

التقومي النف�سي  والرتبوي. -  1

وتاأهيل   -  2 �سلوك،  وتعديل  ولغة،  برنامج: )تربوي فردي، ونطق 

�سلوكي  واجتماعي(. 

ال�ست�سارة النف�سية والرتبوية )جماًنا(. -  3

عالج طبيعي ووظيفي )بالعمل(، مائي. -  4

معامل التخاطب والعالج ال�سلوكي. -  5

من عمر 3.5 اإىل 21 �سنة 

)ذكور  - اإناث(.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

الدمج )منهاج وزارة الرتبية(، الحتياجات اخلا�سة )منهاج Class(، مناهج التاأهيل املهني.

الدمج )من الرو�سة اإىل الثانوي(، الحتياجات اخلا�سة )ف�سول مق�سمة وفًقا للعمر والإعاقة(.        

الدمج )�سهادات درا�سية(، الحتياجات اخلا�سة )تقارير �سنوية(.

2001

دمج   
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

 )965( )965(  فاك�ش:24319059  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -  حمافظة �لفرو�نية  -  جليب �ل�سيوخ  - ق 4 - �ش200 - تلفون: 24376800 

  www.al-nibras.com :ملوقع �الإلكرتوين� - info@al-nibras.com :ش.ب: 66540  -  �لربيد �الإلكرتوين�

�سعوبات تعلم، وبطيء تعلم، وا�سطراب �سعف النتباه وفرط 

الن�ساط)ADHD(، واملوهوبون.

مدرسة

 النبراس الدولية ثنائية اللغة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

عالج: )حركي، وطبيعي،و نطق، و�سلوكي(.  -  1

ال�ست�سارات النف�سية.  -  2

اخت�سا�سي تعليم الكتابة والقراءة واحل�ساب. -  3

برامج ما بعد الدوام املدر�سي. -  4

�سـروط القبـ�ل:

مقابلة الطالب وعمل اختبار حتديد م�ستوى. -

�سنة   16 اإىل   3 من عمر 

)ذكور واإناث(.

عربي/ اإجنليزي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

املدر�ــس: املنهــج  اأمريكي.نــ�ع 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من الرو�سة اإىل الثانوي.

�سهادة ثانوية عامة.

2009
دمج   
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)965( )965( - فاك�ش:24319059  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لفرو�نية  -   جليب �ل�سيوخ - ق 4 - �ش200 - تلفون: 24376886 

www.al-nibras.com :ملوقع �الإلكرتوين� - nas.info@al-nibras.com :ش.ب: 66540 - �لرمز �لربيدي: 43756 بيان -  �لربيد �الإلكرتوين� 

الإعاقة الذهنية )اخلفيفة + املتو�سطة(.

مدرسة النبراس النموذجية

 لذوي االحتياجات الخاصة

عـربـي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون لدى الطالب اإعاقات عقلية ب�سيطة اإىل متو�سطة من  -

دون اإعاقات اأخرى.

اخلدمات والأن�سطة:

خدمات متكاملة مع تطبيق منهج النربا�س.  -  1

اخلدمات التعليمية.   -  2

عــــالج: )نــطــق، وبــالــعــمــل، وطــبــيــعــي، و�ــســلــوكــي، واإر�ـــســـاد  -  3

نف�سي(. 

خدمات التاأهيل التي تطبق مفهوم التاأهيل ال�سامل. -  4

برامج توعية الأ�سرة. -  5

خدمات خارج املنهج: )الر�سم، والرتبية البدنية، واملو�سيقى،  -  6

واحلرف(.

�سنة   21 اإىل   3 عمر  من 

)ذكور واإناث(.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

منهج تاأهيلي خا�س باملدر�سة. 

خم�س مراحل تعليمية ت�سنف وفًقا للعمر، مرحلة تاأهيل مهني.                           

تقرير يف نهاية العام.

2004
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 )965(  24589600 �لعنو�ن:دولة �لكويت  -   حمافظة �جلهر�ء  -   �جلهر�ء - �ش دعبل �خلز�عي- م3 - تلفون: 24589400/ 

al-najjar-int-co@hotmail.com :965( - �ش.ب: 224268 �ل�سفاة -  �لرمز �لربيدي: 13103 �لكويت -  �لربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:22402857 

الإعاقات جميعها.

مدرسة الهدى 

لذوي االحتياجات الخاصة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

برامج تعليمية وتدريب وتاأهيل مهني �ساملة ومنوذجية. -  1

خدمات تعليمية وتاأهيلية فردية لكل طالب تلبي احتياجاته. -  2

التخاطب )عالج نطق ولغة(. -  3

خدمة: )نف�سية، واجتماعية(. -  4

عالج طبيعي، عالج باللعب، عالج �سلوكي، عالج وظيفي. -  5

و�سباحة،  -  6 فنية،  وتربية  بدنية،  )تربية  امل�ساندة  اخلدمات 

وحا�سب اآيل، وتدبري منزيل(.

خدمات ترفيهية )اأن�سطة داخلية وخارجية(. -  7

�سـروط القبـ�ل:

القرار  -  1 الإعاقة،  اإثبات  ثبوت لالإعاقة )�سهادة  اأوراق  اإح�سار 

التعليمي(.

اجتياز التقييم املتعلق باملدر�سة. -  2

�سنة   21 اإىل   4 من عمر 

)ذكور واإناث(.

عربي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

منهج خا�س باملدر�سة، مناهج الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة، مناهج تدريب وتاأهيل مهني تالئم كل اإعاقة.نــــ�ع املنهــج املـــدر�س:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

رو�سة، �سفوف خا�سة )م�ستويات(، تدريب وتاأهيل مهني.

تقارير دورية تقدم للهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة واأولياء الأمور.

2008
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عربي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

نــ�ع املنهــج املـــدر�س:

خــا�س

  )965( �لعنو�ن: دولة �لكويت  - �أبوحليفة - ق2 - �ش عبد�مللك بن مرو�ن  - تلفون:22277277 

)965( �ش.ب: 47298 - �لرمز �لربيدي: 4600 �لكويت     فاك�ش:  22277274 

�سـروط القبـ�ل:

تقدمي تقارير نف�سية وطبية وتربوية.  -  1

تقييم درا�سة حال الطالب. -  2

ال�سروط املعتمدة من اإدارة التعليم اخلا�س - وزارة الرتبية. -  3

اخلدمات والأن�سطة:

برامج: )تربوية وتاأهيلية، وبرامج تعديل ال�سلوك(.  -  1

عالج نطق وتخاطب.   -  2

خدمات اإر�ساد وم�ساندة اجتماعية ونف�سية لأولياء الأمور.    -  3

اأن�سطة دمج اجتماعي، برنامج الدمج الرتبوي.  -  4

بطء تعلم، و�سعوبات تعلم، وا�سطرابات �سلوكية، وقلة انتباه، 

الداون،  ومتالزمة  املزدوجة،  والإعاقات  ال�سمعية،  والإعاقات 

والتوحد.
من عمر 3٫5 اإىل21 �سنة. 

مدرسة

 أم القرى النموذجية

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

الدمج )منهاج وزارة الرتبية( - الحتياجات اخلا�سة) منهج خا�س باملدر�سة(.

للعمر+  وفًقا  على  مق�سمة  درا�سية  ف�سول  )خم�س  اخلا�سة  الحتياجات  الثانوي(،  اإىل  الرو�سة  )من  الدمج 

تاأهيل مهني(.

الدمج )�سهادة ثانوية عامة(، الحتياجات اخلا�سة )تقرير �سنوي(.

1991

دمج 
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�لعنو�ن: دولة �لكويت  - حمافظة �لفرو�نية  - �لفرو�نية -�ش �الأردن - ق1 - خلف نادي �لت�سامن

)965(  فاك�ش:24767137 )965(   تلفون: 24767135 

�سمعية،  واإعــاقــة  املتو�سطة(،   + )اخلفيفة  الذهنية  الإعــاقــة 

الـــداون،  واإعــاقــة ب�سرية، والإعــاقــات احلــركــيــة، ومــتــالزمــة 

ال�سلوكية،  وال�سطرابات  والتوحد،  وال�سرع،  دماغي،  و�سلل 

والإعاقات احل�سية الع�سبية.

مدرسة أم هاني 

لذوي االحتياجات الخاصة

" "̆Œš¼©©ŋê©̌mmmó 
وشارك طلبة صفوف لتأهيللشراء اتعليم الطالب كيفية  وذلك  كارفورقامت المدرسة بقيام رحلة إلى 

لغة نظام امل�ؤ�س�سة: عـربـي 

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: خا�س

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

�سـروط القبـ�ل:

من  -  1 معتمد  للطالب  تعليمي  وقرار  اإعاقة  اإثبات  �سهادة  وجود 

اجلهات الر�سمية.

املدر�سة من خالل مقايي�س  -  2 للدرا�سة يف  الطالب  اأهلية  ثبوت 

الذكاء واختبارات القدرات.

ت�ستقبلها  -  3 التي  ــات  الإعــاق �سمن  الطالب  اإعــاقــة  تكون  اأن 

املدر�سة.

اخلدمات والأن�سطة:

عالج )طبيعي، ووظيفي، و�سلوكي، ونف�سي، واجتماعي(. -  1

عالج ا�سطرابات الكالم واللغة. -  2

الأن�سطة البدنية واملو�سيقى. -  3

الرحالت وامل�سابقات. -  4

من عمر 3.5 اإىل 21 �سنة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 2003

ن�ع املدر�شة: دمج 

الدمج )منهاج وزارة الرتبية(، الحتياجات اخلا�سة )منهاج الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة(، وبرنامج بورتيج يف 

ال�سفوف اخلا�سة.

)املرحلة  -  1 �سيما  ول  املتو�سطة  املرحلة  اإىل  الأطفال  ريا�س  مرحلة  من  الب�سيطة  الإعاقات  لذوي  الدمج:  نظام 

املتو�سطة للبنات فقط(.

نظام الف�سول اخلا�سة والتاأهيل: لالإعاقات متو�سطة ال�سدة من عمر 3٫5 اإىل 21 �سنة. -  2

�سهادة وزارة الرتبية )يف �سفوف الدمج(.
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�لعنو�ن: دولة �لكويت - حمافظة حويل - �ل�ساملية -ق4 - ق�سيمة5037 - خلف جممع �لفنار �لتجاري - تلفون: 5/6/ 25744104 )965( - فاك�ش:25744103 )965( 

www.khalifaschool.eu.org :ملــوقع �الإلكرتوين� - khalifaschool@yahoo.com :ش.ب: 58 �ل�سفاة - �لرمز �لربيدي: 13001 �لكويت -  �لربيد �الإلكرتوين�

التوحـــد، وال�سلـــل الدماغي، وتاأخـــر النمو، ومتالزمـــة الداون، 

ومزدوجي الإعاقة، والإعاقة الذهنية.

مدرسة خليفة

اأجنبــي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املدر�ــس: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اإح�سار �سهادة اإثبات اإعاقة للطالب الكويتي.  -  1

اأن يرتاوح العمر بني 3-21 �سنة.  -  2

اإح�سار التقارير الطبية املتعلقة باحلالة.  -  3

قبول الإعاقات جميعها عدا الإعاقات ال�سمعية والب�سرية. -  4

اخلدمات والأن�سطة:

عالج: )طبيعي، ومائي، وبالعمل، ونطق(. -  1

املو�سيقى، امل�ساعدات التقنية، الفنون الت�سكيلية، ور�س العمل. -  2

�سنة   21 اإىل   3 عمر  من 

)ذكور واإناث(.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

اأمريكي.

جمموعات تق�سم وفًقا للعمر وم�ستوى الذكاء.                          

.ASDAN سهادة�

1988
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

بطء تعلم، و�سعوبات تعلم، وفرط ن�ساط، و�سعوبات نطق و�سمع،  

و�سعوبات منائية، و�سعوبات  معرفية، ومتالزمة الداون.

 )965( )965( -  فاك�ش:22430339  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -   �ل�سرق - د�سمان - ق13 - �ش بن م�سباح - تلفون: 22277377 

www.dasmanschool.com.kw :ملــوقع �الإلكرتوين� - dasmanschool@gmail.com :ش.ب: 426 - �لرمز �لربيدي: 15455 �لكويت -  �لربيد �الإلكرتوين�

مدرسة 

دسمان ثنائية اللغة

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

خدمـــــات تعليمية. -  1

عالج نطق ولغة. -  2

عالج طبيعي. -  3

عالج وظيفي. -  4

�سـروط القبـ�ل:

نتائج الختبار الأكادميي. -  1

مالحظات مراقبة زيارة ال�سف الدرا�سي. -  2

تقارير املدر�سة ال�سابقة. -  3

نتائج اختبارات التحليل النف�سي )لبع�س احلالت(. -  4

اأن يتمكن الطالب من احلركة. -  5

الطالب متدرب على ا�ستعمال احلمام. -  6

 21 اإىل   5٫5 عــمــر   مــن 

�سنة )ذكور واإناث / غري 

خمتلط(.

اأجنبــي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

اأمريكي.نــــ�ع املنهــج املـــدر�ــس:

املــراحـــــــل التعليمية:

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من البتدائي اإىل الثانوي، برنامج تاأهيلي.

.EDEXCEL سهادة� ،ASDAN سهادة الثانوية العامة)معدلة(، �سهادة التعليم التجاري والتكنولوجي�

1996

ن�ع املدر�شة: دمج 
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�سعوبات تعلم )معتدل - متو�سط(، وا�سطرابات نق�س النتباه 

وفرط الن�ساط )معتدل - متو�سط(.

22625654 )965( - فاك�ش:22619724 )965( �لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   حويل - �ش بريوت - بجانب م�ست�سفى د�ر �ل�سفا - تلفون: 22619725/ 

www.fsis.edu.kw :ملــوقع �الإلكرتوين� - adminassist@fsis.edu.kw :ش.ب: 719 - �لرمز �لربيدي: 13008 �ل�سفاة - �لربيد �الإلكرتوين�

مدرسة
 معهد فوزية السلطان

اأجنبــي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

املـــدر�س: املنهــج  نــ�ع 

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

ن�سبة الذكاء يف املدى املتو�سط فما فوق. -  1

�سعوبات تعلم من معتدل اإىل متو�سط. -  2

ا�سطرابات نق�س النتباه وفرط الن�ساط )معتدل(. -  3

ا�سطرابات نق�س انتباه )من معتدل اإىل متو�سط(. -  4

الطـــالب يجـــب اأن يجتـــازوا تقييـــم ت�سخي�ســـي كجـــزء مـــن  -  5

اإجراءات اللتحاق.

اخلدمات والأن�سطة:

عالج النطق. -  1

ريا�سية،  -  2 واأن�سطة  )ال�سباحة،  املدر�سة:  يف  املقدمة  الأن�سطة 

وكمبيوتر، وتربية  فنية(.

اخت�سا�سي نف�سي . -  3

من عمر 6 اإىل 18 �سنة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

اأمريكي.

من البتدائي اإىل الثانوي.                           

ثانوية عامة )معتمدة يف الكويت – الوليات املتحدة – اململكة املتحدة – كندا(.

1993
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الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة

 )965(  25722083  / �لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة حويل  -   �ل�ساملية - ق2 - �ش يو�سف بن حمود - تلفون: 25750792 

www.manaratschool.com :ملوقع �الإلكرتوين� - msk@manaratschool.com :965(  - �لربيد �الإلكرتوين( فاك�ش:25722082 

�سعف  ا�ــســطــراب   ،)ADD( النــتــبــاه  �سعف  ا�ــســطــرابــات 

الإعاقات  تعلم،  �سعوبات   ،)ADHD(الن�ساط وفرط  النتباه 

اإعاقات  )الد�سلك�سيا(،  القراءة  ع�سر  تعلم،  بطء  اجل�سدية، 

حركية، �سعوبة بالنطق، تاأخر تطوري �سامل.

مدرسة منارات

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

اخلدمات والأن�سطة:

عالج: )نف�سي، ووظيفي، ومائي، ونطق، وطبيعي(. -  1

حمامات �سباحة. -  2

�سـروط القبـ�ل:

تقرير طبي حديث واختبار ذكاء. -  1

بطاقة مدنية: )للطالب، الأم، الأب(. -  2

�سهادة امليالد، اأوراق تطعيمات، �سهادة اجلن�سية، ن�سخة من  -  3

جواز ال�سفر، ملف طبي، عدد4 �سور فوتغرافية.

 18 اإىل   3.5 عــمــر  مـــن 

�سنة.

اأجنبــي

خــا�س

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

من الرو�سة اإىل الثانوي.                        

�سهادة ثانوية اأمريكية تعادل الثانوية العامة الكويتية، �سهادة التاأهيل املهني تعادل املرحلة الثانوية - مهنيًّا - ق�سم 

الحتياجات اخلا�سة.

2006

اأمريكي. نــــ�ع املنهــج املـــدر�س:
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  )965( )965( - فاك�ش:22496604  �لعنو�ن: دولة �لكويت  -   حمافظة �لعا�سمة  -   �ل�سرق - �ش �ل�سهد�ء - بجانب جمعية �ل�سرق - تلفون: 22496600 

www.hope-school.net :ملوقع �الإلكرتوين� - info@hope-school.net :ش.ب: 1493 - �لرمز �لربيدي: 13015 �لكويت -  �لربيد �الإلكرتوين�

تاأخر يف النمو، وتاأخر فكري، والتوحد، وبطء تعلم.

مدرسة
 هوب لالحتياجات الخاصة

اأجنبــي لغة نظام امل�ؤ�س�سة:

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

خا�س

�سـروط القبـ�ل:

اأن يكون الطالب ذا اإعاقات ب�سيطة اإىل متو�سطة. -

اخلدمات والأن�سطة:

واحلركية  -  1 والنف�سية،  والجتماعية،  العقلية،  القدرات  تنمية 

للطفل. 

مناهج لغة عربية واإ�سالمية، حمام �سباحة، �سالة األعاب.  -  2

�سنة   13 اإىل   3 عمر  من 

)ذكور واإناث(.

ف�سول مق�سمة وفًقا للعمر.

�سهادة احتياجات خا�سة.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 2006

اأمريكي.نــــ�ع املنهــج املـــدر�س:
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�لعنو�ن: دولة �لكويت -  حمافظة حويل - حويل- �لنقرة - �ش �سرحبيل- ق93 - ق�سيمة 4 -  �ش.ب:4290 �ل�سفاة  - �لرمز �لربيدي:13057

lpe_est@yahoo.com - lpe_kwt@hotmail.co :تلفون: 22612221 - 22635969 )965( - فاك�ش: 22662680 )965( الربيد �الإلكرتوين

الذهنية  والإعاقة  الــداون،  ومتالزمة  والتوحد،  دماغي،  �سلل   

)امل�ستويات جميعها(، والإعاقات املزدوجة.

 مؤسسة اإلعداد

 النموذجي التأهيلية

لغة نظام امل�ؤ�س�سة:عربي

ن�ع قطاع امل�ؤ�ش�شة: 

الفئات العمرية التي تخدمها امل�ؤ�ش�شة:

املــراحـــــل التعليمية:  

 ن�ع ال�سهادة املمن�حة:  

نــــ�ع املنهــج املـــدر�س:

خا�س

قاعة  -  5 مكتبة،  م�سرح،  والفنية،  واملو�سيقية  البدنية  الرتبية 

اأن�سطة، غرفة كمبيوتر  وغرفة الإثارة احل�سية.

عمل دورات تدريبية تاأهيلية للكادر التدري�سي. -  6

املعنية  -  7 واملوؤ�س�سات  واملدار�س  املوؤ�س�سة  بني  الزيارات  تبادل 

بذوي الحتياجات اخلا�سة.

خدمة املوا�سالت. -  8

�سـروط القبـ�ل:

اأ ليقل عمر الطالب عن 3�سنوات ول يزيد عن 21 �سنة. -  1

اأن تكون ن�سبة ذكاء الطالب 35 فما دون. -  2

اأن يكون الطالب كويتي اجلن�سية. -  3

موافقة الهيئة العامة ل�سئون ذوي الإعاقة على حتويل الطالب  -  4

اإىل اإحدى املوؤ�س�سات التاأهيلية.

اأن تكون لديه �سهادة اإثبات الإعاقة. -  5

اخلدمات والأن�سطة:

الربامج الرتبوية: برنامج بورتيج - ماكتون- تيت�س. -  1

والتخاطب،  -  2 النطق  ا�سطرابات  )عالج  العالجية:  اخلدمات 

وعالج  ومائي،  طبيعي  وعالج  �سلوك،  وتعديل  نف�سي  وعالج 

وظيفي، وبالإ�سافة اإىل اخلدمات الطبية(.

3  -  - ن�سوية  )فنون  املختلفة  للور�س  وفًقا  التدريبية  اخلدمات 

اأ�سغال فنية - فخار - نول - ق�س - جنارة(.

فعاليات  -  4  - رحـــالت   - فيديو   - وداخــلــيــة  خارجية  اأن�سطة 

ومهرجانات.

�سنة   21 اإىل   3 عمر  مــن 

)ذكور، اإناث(.

�شـنـة الـتـاأ�شـي�س: 

ن�ع املدر�شة: 

برنامج بورتيج للتدخل املبكر.

جمموعات تق�سم وفًقا لالإعاقة والعمر.

تقرير �سنوي.

2003

دمج

الإعــــــاقــــــات التــي تخـــــدمــهــــــا املـــــ�ؤ�شـ�شــــــــة


