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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

هناك ارتباط وثيق بني جناح املوؤ�س�سة وتوافر الإدارة الفاعلة يف حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة، وي�سعب حتقيق اأي هدف 

من دون مفهوم الإدارة احلديثة واملطورة يف التخطيط والإ�سراف والتنفيذ واملراجعة امل�ستمرة.

اإنني على يقني - كرئي�س جمل�س اإدارة مركز تقومي وتعليم الطفل - من اأن وجود الإدارة الفاعلة عزز حتقيق اأهداف 

املركز خالل ال�سنوات املا�سية، منذ اإن�سائه �سنة 1984حتى اليوم، حيث عمل املجل�س على تطوير الإدارة من مبداأ 

الروؤية الواقعية والتطلعات امل�ستقبلية من خالل حتديد ال�سرتاتيجيات، وو�سع اخلطط، وتنفيذ امل�ساريع ومن خالل 

اإدارة مركز تقومي وتعليم  اأن نفخر -من خالل التجربة- باأن  قيادة تدرك اأهمية مفهوم الإدارة والقيادة، وميكننا 

الطفل مثال يحتذي به  يف مفهوم الإدارة احلديثة والقيادة الفعالة، فقد حققت نتائج على اأف�سل امل�ستويات الوطنية 

والعاملية من حيث اأ�سلوب العمل وتفعيل القوى الب�سرية باأق�سى طاقاتها، وت�سجيع الإبداع الفردي والعمل اجلماعي 

لإجناز الأعمال، ودرا�سة اخلطط وامل�ساريع والربامج، وتنفيذها بالتعاون مع العديد من الأطراف التي متتلك خربات 

م�سبقة، مثل: اخلرباء وامل�ست�سارين، والأطراف املانحة والداعمة ماديا ومن خالل حتفيز القطاع الأهلي واخلا�س 

والقطاع القت�سادي والأفراد الذين ي�سعون اإىل خدمة املجتمع والوطن بالدعم وامل�ساندة لتبني ما يرغب املركز يف 

حتقيقه من م�سروعات.

اأهم اخل�سائ�س، وهي مبداأ  اإحدى  الناجحة توافر  الإدارة والقيادة  التي تعلمانها من تطبيق  الدرو�س  اأهم  ومن 

الرتابط والتكامل يف الإدارة وتنفيذ امل�ساريع، ويعتمد مبداأ الرتابط والتكامل على تنفيذ اأ�ساليب التعاون والتن�سيق 

بني الأق�سام والإدارات كافة داخل املركز، والرتابط والتكامل اخلارجي مع الوزارات احلكومية واملوؤ�س�سات الأهلية 

واخلا�سة يف حتقيق الأهداف.

لقد جنح مركز تقومي وتعليم الطفل يف تكوين �سبكة يف جمال التعاون والعمل امل�سرتك، ومن هذا املبداأ ا�ستطاع 

تنفيذ طموحاته بدرجة فاقت التوقعات، بحيث �سار يعد منوذجا للموؤ�س�سات التطوعية واخلريية التي تعتمد على خدمة 

املجتمع رغم عدم امتالك املوارد الذاتية الكافية، ولكنه ا�ستطاع جمع املوؤ�س�سات القت�سادية والأفراد القادرين على 

حتويل تلك امل�ساريع اإىل واقع ملمو�س.

اأف�سل املظاهر التي تعك�س جناح تطبيق مبداأ التكامل والرتابط مع املوؤ�س�سات الأخرى  وهذا النجاح واحد من 

والعلمية يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  من  العديد  مع  امل�سرتك  والتعاون  الثنائية  واملذكرات  التفاقيات  توقيع  من خالل 

جمالت عديدة.

اإنها ق�سة ناجحة يف عملية التن�سيق والتعاون على م�ستوى: اخلرباء وال�ست�ساريني والبحوث والدرا�سات، والتدريب 

�سعوبات  بظاهرة  املرتبطة  اخلدمات  كافة  وتطوير  والعالجية،  الت�سخي�سية  اخلدمات  وتقدمي  والتوعية  والتاأهيل، 

التعلم والتي تربز باخت�سار للقراء الأعزاء  يف هذا التقرير ال�سنوي. 

              اأ.عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان 

           رئي�س جمل�س الإدارة 
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لمحة عن المركز

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

وملدة 23 عامًا تقريبًا اإىل اأن انتقل املركز اإىل مبناه اجلديد يف قلب منطقة ال�سرة مع بداية العام الدرا�سي 

.2007 / 2006

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

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

قطع املركز دربًا طوياًل يف هذه امل�سرية، اإذ كان يوفر، يف البداية، خدمات الت�سخي�س النف�سي والرتبوي 

يف  يطبق  للتدخل  فرديًا  عالجيًا  برناجمًا  اأثرها  على  يبنى  وتربويني،  نف�سيني  اخت�سا�سيني  اأيدي  على 

يف  فردي  اأ�سا�س  على  الأطفال  هوؤلء  لدى  املهارات  لتنمية  اخلا�سة  التدري�س  خدمات  ويقدم  املدر�سة، 

الفرتة امل�سائية. و�سرعان ما اأ�سبح وا�سحًا اأن هناك حاجة كبرية اإىل برنامج �سباحي لتقدمي اخلدمات 

العالجية.

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

املركز املعلمني الذين اأ�سبحوا بدورهم على دراية ووعي اأكرب ب�سعوبات التعلم، ومل يكن مق�سودًا على 

لعالج  فقط  معهم  العمل  بل  التعليمية،  م�سريتهم  طوال  الربنامج  هذا  يف  الأطفال  ي�ستمر  اأن  الإطللالق 

عام  بعد  مدر�سته  اإىل  يعود  بع�سهم  وكان  التعلم.  ا�سرتاتيجيات  وتعليمهم  يواجهونها،  التي  ال�سعوبات 

واحد بينما يق�سي اآخرون عامني اأو اأكرث يف الربنامج الرتبوي ال�سباحي.

الآن، يقدم املركز، بالإ�سافة اإىل اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية والتدريبية لالأفراد ذوي �سعوبات 

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

واأولياء اأمورهم �سواًء يف الكويت اأم يف العامل العربي.

ر�ؤيتنــا

ي�سعى املركز اإىل اإحداث تغيري ا�سرتاتيجي يف البيت واملدر�سة واملجتمع الذي يعي�س فيه الأفراد ذوي 

�سعوبات التعلم ليتمكنوا من اإطالق طاقاتهم الكامنة وي�ساهموا بفعالية يف املجتمع.

 اأهداف مركز تقومي وتعليم الطفل

• تبني الق�سايا اخلا�سة بتعليم وتوظيف ذوي �سعوبات التعلم.	

• ن�سر املعرفة، وزيادة الوعي يف املجتمع ب�سعوبات التعلم وكيفية التعرف اإليها ومواجهتها.	

• دعم وتفعيل وقيادة دمج ذوي �سعوبات التعلم يف املجتمع.	

• توفري وتطوير خدمات تلبي احتياجات ذوي �سعوبات التعلم.	

• حتقيق �سراكة ا�سرتاتيجية مع هيئات حملية واإقليمية وعاملية فاعلة.	

• بناء “مراكز متيز” لتعليم الذين يعانون �سعوبات التعلم.	
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يدرس طالب البرنامج التربوي الصباحي في مركز تقويم وتعليم الطفل مناهج وزارة التربية 	 
في دولة  الكويت على يد متخصصين في مختلف جوانب صعوبات التعلم تدريسًا فرديًا 

وفي مجموعات صفيَّة صغيرة العدد.

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

للتغلب على التحديات التي قد تواجهه في حياته اليومية والمستقبلية.

البرنامج التربوي الصباحي

2012  �إجنازتنا للعام 

تقدمي ور�س عمل لأولياء الأمور التي تهتم مب�سكالت الأطفال وت�ساعدهم على حلها يف اأثناء املتابعة املنزلية.	 

جتهيز حقائب خا�سة لكل مرحلة درا�سية لكل ق�سم تربوي بالربنامج حتتوى على العديد من الأن�سطة الرتبوية 	 

واأوراق العمل التي تغطي املهارات الأ�سا�سية للمادة.

ا�ستخدام طريقة الألوان كاأ�سلوب للم�ساعدة يف تعديل �سلوك الطلبة وتقييم كل جمموعة من الطلبة ذات لون 	 

معني مبا قامت به من اإيجابيات كل يوم خمي�س اأ�سبوعيًا، ويف نهاية ال�سهر من يح�سل منهم على اأعلى النقاط 

يكافاأ بجائزة.

تاأمني ن�سخ اإلكرتونية من الكتب املدر�سية لل�سفوف جميعها: ) كتاب التلميذ، وكرا�سة التمارين، كتاب املعلم( 	 

وجتميعها يف جملد بعنوان املناهج وو�سعهما على اأجهزة الق�سم لال�ستفادة منهما.

اإن�ساء مدونة الربنامج الرتبوي ال�سباحي ومتابعة العمل بها بالتن�سيق مع اإدارة الربنامج الرتبوي ال�سباحي 	 

والزمالء روؤ�ساء الأق�سام والخت�سا�سيات الجتماعية والنف�سية.

الأمور 	  واأولياء  والطالب  املدر�سة  بني  التوا�سل  لتحقيق  الإنرتنت  �سبكة  على  اإلكرتوين  منتدى  موقع  ت�سميم 

بحيث ي�ستطيع حتميل اأوراق املراجعة اخلا�سة بكل مادة يف اأي وقت من الإنرتنت على احلا�سوب باملنزل.

اإن�ساء بريد الكرتوين لكل طالب بالربنامج الرتبوي ال�سباحي، بحيث تر�سل التقارير اخلا�سة من كل ق�سم اإىل 	 

وىل اأمر الطالب عن طريق الربيد اللكرتوين؛ ليتمكن من متابعة الطالب.
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2013  تطلعاتنا للعام 

ياأمل الربنامج الرتبوي ال�سباحي من خالل خطة التطوير التي بداأها ببداية العام الدرا�سي، و�ست�ستمر 

على مدى خم�س �سنوات حتقيق ما ياأتي:

لقائمة  - نظرًا  طالب   200 اإىل  اخلطة  بنهاية  ي�سل  بحيث  ال�سباحي،  الرتبوي  الربنامج  طالب  عدد  زيللادة 

النتظار الطويلة لدى املركز.

القيام بعملية موائمة للمنهج بحيث نحافظ على املحتوى الأ�سا�سي ملنهج وزارة الرتبية. -

تطبيق املناهج اخلا�سة مبجال �سعوبات التعلم يف اللغتني العربية والنكليزية والريا�سيات قدر الإمكان، مبا ل  -

يوؤثر على اخلطة العامة لتوزيع احل�س�س يف وزارة الرتبية.

تطبيق اأ�ساليب التدري�س بالطرائق املتعددة احلوا�س. -

تطبيق اأ�ساليب التدري�س بطريقة نظرية الذكاءات املتعددة. -

تطبيق طريقة تعدد اأ�ساليب التعليم بال�سف الواحد لطالب خمتلفني يف القدرات، اأو الهتمامات، اأو اأ�ساليب  -

التعليم يف املواد العلمية.

احل�س�س  - يف  ال�ستمرار  مع  ومتطورة،  جديدة  روؤيللة  وفق  الفردي  العالجي  للربنامج  جديدة  معايري  و�سع 

الأ�سا�سية:  املللواد  من  الطالب  احتياجات  وفق  اأ�سبوعيًا  ح�س�س   )4( مبعدل  الرتبوية  الفردية  العالجية 

)ريا�سيات، عربي، انكليزي(، تدري�سا فرديا اأو زوجيا اإذا كان الأمر ممكنًا.

تقدمي برامج �سلوكية عالجية منا�سبة ملجموعات من الطلبة على وفق حاجاتهم. -

 فتح باب الأن�سطة والنوادي املنا�سبة ملجموعات من الطالب خالل الدوام الر�سمي مثل: -

 نادي الكلمات، ونادي القراءة.	•

ونادي 	• املو�سيقى،  ونادي  احلا�سوب،  ونادي  الر�سم،  ونادي  الريبوت،  ونادي  للطالب  اللكرتونية  املجلة   

امل�ساريع.

)املكتبة، 	• اأ�للسللدقللاء  ونلللادي  الللعلللللوم،  ونلللادي  والإتللكلليللت،  التغذية  ونلللادي  العملية،  الللدرا�للسللات  نللادي   

املخترب،......(، ونادي الريا�سيات، والنادي الريا�سي، ونادي الأيام املفتوحة والحتفالت واملنا�سبات، 

ونادي الك�سافة، وفريق الأمن وال�سالمة، والرحالت العلمية والرتفيهية املربجمة، وبرنامج مهنتي يف 

امل�ستقبل، اأو مهنة اأبي.

اأولياء الأمور تلزمهم بامل�ساركة يف الفعاليات والدورات واملحا�سرات والأن�سطة التي  - توقيع عقود جديدة مع 

يراها الربنامج منا�سبة لأبنائهم.

ت�سكيل جمل�س الآباء واملعلمني والطالب. -

دعوة اأولياء الأمور للم�ساركة بح�سور جزء من ح�س�س اأبنائهم ح�سورًا مربجمًا ودقيقًا لالإطالع على العمل  -

واجلهد الذي يتم مع اأبنائهم ولتدريبهم تدريبًا غري مبا�سرة على التعامل معهم.
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يعد البرنامج التربوي المسائي جزًءا ال يتجزأ من المركز، ويتبنى أهدافه، ويعمل 	 
ن بيئة تربوية متكاملة، تمكن التالميذ من الوصول إلى  مِّ على تحقيقها، فهو يؤِّ
أقصى طاقاتهم .ويخدم البرنامج التربوي المسائي طلبة مدارس التعليم العام 
: ابتدائي، متوسط، ثانوي، ومن  والتعليم الخاص، بمراحلهم الدراسية المختلفة 
الجنسيات جميعها، ويتيح للطالب الذي يعاني صعوبات التعلم فرصة للحصول 
حياته  بداية  من  لديه  المحددة  الضعف  نواحي  لمعالجة  متخصص؛  تدريس  على 

الدراسية من الصف األول حتى نهاية المرحلة الثانوية.

البرنامج التربوي المسائي

2012  �إجنازتنا للعام 

واللغة 	  الإنكليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  الآتية:  املواد  تعليمية متكاملة يف  الربنامج خدمات  قدم 

يد معلمني  واجليولوجيا، على  والأحياء،  والكيمياء،  الفيزياء،  والعلوم:  والريا�سيات،  الفرن�سية، 

اأْكفاء مدربني على التعامل مع ذوي �سعوبات التعلم باإ�سراف خرباء يف املجال، وقدموا اخلدمة 

التعليمية ملثل هذه الفئة لأكرث من مئتني وخم�سني طالب.

عالج 	  وخدمات  تعلم،  �سعوبات  يعانون  الذين  للطالب  النف�سي  الإر�ساد  خدمات  الربنامج  قدم 

النطق للطالب الذين يعانون هذه امل�سكلة اإىل جانب م�سكلة �سعوبات التعلم.

ذوي 	  من  طالب  فيها  يتواجد  التي  �سيما  ول  والخت�سا�سيني  واملعلمني  املدار�س  اإدارات  توعية 

�سعوبات التعلم املدموجني يف هذه املدار�س عند زيارة جلنة متابعة الطالب لهذه املدار�س لإبالغها 

من  لهم  ما  وعر�س  م�سكالتهم،  وتو�سيح  اأمورهم،  اأولياء  رغبة  على  بناء  الطالب  هوؤلء  بحال 

حقوق، وما عليهم من واجبات اأقرتها وزارة الرتبية من خالل ن�سراتها اإىل مدار�س التعليم العام.

اإقامة العديد من برامج التطوير الوظيفي ملعلمي الربنامج الرتبوي امل�سائي، بالإ�سافة اإىل تدريب 	 

معلمي املدار�س التي ت�سم طلبة الربنامج الرتبوي امل�سائي حر�سًا على تثقيفهم على كيفية التعامل 

مع �سعوبات التعلم.

متابعة الطالب الذين يعانون �سعوبات تعلم يف مدار�سهم.	 
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ي�سارك الربنامج الرتبوي امل�سائي الربنامج الرتبوي ال�سباحي يف تهيئة طالبه ول �سيما طالب 	 

ال�سف التا�سع للعودة اإىل مدار�س التعليم العام يف املرحلة الثانوية من خالل اإقامة الندوات التي 

دعوة  خالل  ومن  لهم،  امل�سائي  الرتبوي  الربنامج  يقدمها  التي  التعليمية  اخلدمات  لهم  ت�سرح 

الثانوية والنظم املعمول  الدرا�سة يف املرحلة  لتو�سيح متطلبات  الثانوية  متخ�س�سني يف املرحلة 

بعد  لأبنائهم  م�ساعدة  من  تقدميه  ميكن  ما  ل�سرح  الأمللور  اأولياء  ودعللوة  املدار�س،  هذه  يف  بها 

اأم يف مدار�سهم  امل�سائي  تخرجهم من الربنامج الرتبوي ال�سباحي �سواء يف الربنامج الرتبوي 

التي �سيعودون اإليها.

2013  تطلعاتنا للعام 

يتطلع الربنامج اإىل التو�سع يف اخلدمات التي يقدمها، لت�سل اإىل اأكرب عدد من الطالب الذين 	 

يعانون �سعوبات تعلم، واإىل الو�سول اإىل اأكرب �سريحة من اأولياء الأمور.

كما يتطلع اإىل توعية كل مدر�سة من مدار�س التعليم العام واخلا�س بالكويت وكل بيت بامل�سكلة، 	 

ليت�سنى لهم التدخل املبكر.
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• تسهم وحدة التدريب في تحقيق العديد من أهداف مركز تقويم وتعليم الطفل من 	
خالل نشر الوعي في مجال صعوبات التعلم, وتوفير التدريب للمعلمين واالختصاصيين 
صعوبات  لتعرف  األم��ور؛  وأولياء  االجتماعيين  واالختصاصيين  والتربويين  النفسيين 

التعلم وكيفية دعم الذين يعانون هذه المشكالت دعًما فعاًلا.
• يزور فريق التدريب العديد من المدارس الحكومية وغيرها من الهيئات التعليمية العامة 	

والخاصة في دولة الكويت؛ لتقديم التدريب للمعلمين والتربويين، كما تقدم الوحدة 
القدرات  بناء  في  تساعد  التي  التربوية  التدريبية  والبرامج  والخدمات  االستشارات 

المحلية والوطنية في مجال صعوبات التعلم الخاصة.
• كما يسعى أعضاء فريق وحدة التدريب إلى تعرف آخر التطورات واألبحاث في مجال 	

صعوبات التعلم، وال تقتصر أنشطة الوحدة على دولة الكويت وحدها، بل تقدم الوحدة 
دورات تدريبية لهيئات مشابهة لمركز تقويم وتعليم الطفل في العالم العربي, من 

خالل مشروعات تدعمها جهات عديدة داخل دولة الكويت.

وحدة التدريب

2012  �إجنازتنا للعام 

واللغة  - احل�ساب  وع�سر  التعلم  �سعوبات  تتناول  التي  والور�س  املحا�سرات  من  العديد  التدريب  فريق  األقى 

العربية غطت جميع حمافظات دولة الكويت.

43 حما�سرة وور�سة عمل يف مدار�س وزارة الرتبية وتدرب من خاللها 1935 معلم ومعلمة. -

اإجمايل عدد املتدربني يف الفرتة املذكورة هو 1989 متدرب ومتدربة داخل دولة الكويت وخارج دولة الكويت  -

يف دبي اأقيم موؤمتر يف �سهر مايو وكان عدد املتدربني 55 متدرًبا، لي�سبح الإجمايل 2044 متدرب ومتدربة.

اأجنزت الوحدة �سمن م�سروع مدار�س الدمج التعليمي: -

ور�س عمل تخ�س�سية يف ا�سرتاتيجيات العالج الرتبوي للمواد الأ�سا�سية: اللغة العربية، واللغة الإنكليزية، 	•

والريا�سيات �سمن املرحلة قبل الأخرية يف م�سروع مدار�س الدمج التعليمي، وت�سمنت الل 28 مدر�سة، 84 

ور�سة عمل تدرب خاللها 556 معلمة يف الفرتة من 2012/2/16 حتى 2012/5/29.

ور�س عمل تخ�س�سية يف ا�سرتاتيجيات العالج الرتبوي للمواد الأ�سا�سية: اللغة العربية، واللغة الإنكليزية، 	•

والريا�سيات يف مدر�سة ال�سدمي النموذجية.
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2013  تطلعاتنا للعام 

�ستعمل الوحدة على اإجناز اجلزء الأول من م�سروع الدورات التدريبية مع الأمانة العامة لالأوقاف يف العام  -

بوزارة  والنف�سيني  واملعلمني والخت�سا�سيني الجتماعيني  الأمور  لأولياء  املت�سمن دورات تدريبية  القادم، 

الرتبية.

وذلك كما ياأتي: -

• 4 دورات للمعلمني يف الف�سل الدرا�سي الأول والثاين.	

الف�سل 	• واأي�سًا يف  الأول،  الدرا�سي  الف�سل  والجتماعيني يف  النف�سيني  لالخت�سا�سيني  دورتان 

الثاين.

 اإقامة عدد من املحا�سرات العامة من خالل ا�ست�سافة اخلرباء العامليني املتخ�س�سني يف جمال �سعوبات  -

التعلم.

عمل حما�سرات وور�س عمل ملدر�سة ابن زهري الأندل�سي املتو�سطة للبنني، حيث �ستكون فيها ف�سول خا�سة  -

لطالب �سعوبات التعلم الذين انتقلوا من مدر�سة ال�سدمي النموذجية.

بناء  - الأوىل  بفل�سطني:  غزة  قطاع  يف  تدريبيتان  دورتللان  اأقيمت  حيث  فل�سطني:  يف  تدريبية  دورات  اإقامة 

على طلب جمعية نور املعرفة بقطاع غزة، لإقامة دورة تدريبية ملعلميها واخت�سا�سييها الذين يتعاملون مع 

باإقامة دورة  الغوث )الأنروا(  التعلم، كما طالبت وكالة  ذوي الحتياجات اخلا�سة حول مو�سوع �سعوبات 

الوكالة حول  يتعاملون مع ذوي الحتياجات اخلا�سة يف مدار�س  الذين  للمعلمني والخت�سا�سيني  تدريبية 

اًل للمركز لهم الدورات املطلوبة يف يوليو  مو�سوع �سعوبات التعلم. واأدى مدير الربنامج الرتبوي امل�سائي ممثِّ

2012م، وقد ا�ستمرت كل دورة منهما 15 �ساعة.
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يعد مشروع مدارس الدمج التعليمي من المشاريع التربوية الرائدة في المنطقة 
التي حققت نتائج إيجابية كبيرة على مدى السنوات الماضية ضمن فلسفة مركز 
تقويم وتعليم الطفل في بناء المناخ المدرسي المناسب وتطويره ليحقق أفضل 
النتائج مع الطالب وال سيما الطالب ذوي صعوبات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية 
ممثلة بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، وبدعم مالي من األمانة العامة لألوقاف.

مشروع مدارس الدمج التعليمي

من اأهم اأهداف امل�سروع :

1 - تبني اأ�سكال وم�سامني مريحة ووا�سحة، تغذي عملية الدمج، وتقل�س تلك التي تغذي الإق�ساء  

الجتماعي والرتبوي.

2 - الإداريللة   الهيئة  اأع�ساء  تدريب  خالل  من  الرتبية  وزارة  يف  العام  التعليم  قطاع  مع  التعاون 

تقدمي  كيفية  على  التعليمية  الكبري  مبارك  مبنطقة  البتدائية  املرحلة  مبدار�س  والتدري�سية 

امل�ساعدة والدعم لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم اخلا�سة. 

3 - م�ساعدة الطالب الذين يعانون �سعوبات تعلم خا�سة من خالل توفري: ن�سائح، واإر�سادات،  

تدري�سهم  بكيفية  خا�سة  للمعلمني  واإر�سادية  توعوية  ومواد  ولقاءات،  عمل،  وور�س  ودورات، 

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

4 - التعلم   الت�سدي ل�سعوبات  التي اكت�سبها مركز تقومي وتعليم الطفل يف  العملية  نقل اخلربة 

التعلم  �سعوبات  ذوي  لدمج  الرتبية  وزارة  اإىل  املا�سية  عامًا  الثالثني  مللدار  على  اخلا�سة 

اخلا�سة تعليميًا وتعرف م�سكالتهم لعالجها مبكًرا قدر الإمكان.

الدمج 	  اأ�ساليب  على  ومعلماتها  الريا�سيات  اأق�سام  لرئي�سات  الريا�سيات  ور�سة عمل يف   56 اإقامة   

والعالج الرتبوي للطالب ذوي �سعوبات التعلم �سمن ال�سف العادي على مدى العام الدرا�سي.

 متابعة تدريب العامالت يف مدر�سة ال�سدمي جميعهن على مدى العام الدرا�سي لعالج حالت �سعوبات 	 

التعلم ال�سديدة من خالل برنامج العالج الرتبوي املتخ�س�س، حيث مت:

• تقدمي 40 حما�سرة وور�سة عمل للمعلمات.	

• بناء وحدة ت�سخي�س نف�سي تربوي متميزة مهمتها تقدمي جميع اأنواع الت�سخي�س ملدار�س 	

املنطقة.

• احل�سول على العتماد الربيطاين للمدر�سة من خالل عمليات تدريب وتقييم على مدى 	

العام.

2012  �إجنازتنا للعام 
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تقدمي 56 حما�سرة عن ا�ستخدام اخلرائط الذهنية لعالج الطالب ذوي �سعوبات التعلم.	 

العمل على اإعداد مدر�سة ابن زهري الأندل�سي املتو�سطة للبنني؛ ل�ستقبال حالت �سعوبات التعلم 	 

العاملني فيها  ال�سدمي فنيًا وتعليميًا من خالل تدريب  اإىل املرحلة املتو�سطة من مدر�سة  املنتقلني 

متهيًدا لتكون منوذًجا م�سابًها  ملدر�سة ال�سدمي على م�ستوى املرحلة املتو�سطة.

�سعوبات 	  حالت  ل�ستقبال  للبنات  النموذجية  البتدائية  الكويت  جون  مدر�سة  اإعداد  على  العمل 

التعلم للبنات من مدار�س املنطقة التعليمية منوذجا م�سابها ملدر�سة ال�سدمي فنيًا وتعليميًا.

تدريب 	  املنطقة من خالل عمليات  لع�سر مدار�س من مدار�س  الربيطاين  احل�سول على العتماد 

وتقييم على مدى العام.

متابعة اإعداد مدر�سة جون الكويت البتدائية النموذجية للبنات ل�ستقبال حالت �سعوبات التعلم 	 

للبنات.

متابعة اإجراء عمليات فرز الطالبات والطالب يف املنطقة؛ لتزويد املدار�س الثالث )ال�سدمي، جون 	 

الكويت، ابن زهري( بالطالب الذين يعانون �سعوبات تعلم.

ال�ستمرار يف تطبيق امل�سروع والتو�سع راأ�سًيا داخل منطقة مبارك الكبري التعليمية. 	 

ق عليهم امل�سروع يف املرحلة البتدائية.	  متابعة الطالب الذين ُطبِّ

2013  تطلعاتنا للعام 
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التشخيص  وأن  المبكر،  العالجي  التدخل  بأهمية  الطفل  تقويم وتعليم  يؤمن مركز 
مرحلة دقيقة تسبق تقديم برامج التدخل العالجي في ميدان التربية الخاصة، وتسهم 
- إلى حد كبير -  في إعطاء النصائح واالستراتيجيات العالجية المناسبة للتعامل مع 
مشكالت الطفل . وفي هذا اإلطار تقدم وحدة التشخيص تحلياًل موضوعًيا للصعوبات 
والتربوية  النفسية  االختبارات  من  مجموعة  تطبيق  خالل  من  الطفل،  يواجهها  التي 
المقننة، في مجال: تقييم القدرات المعرفية، والقدرات األكاديمية، ومستوى التحصيل 
لتوفير  وذلك  والتربويين،  النفسيين  االختصاصيين  من  فريق  يقدمها  التي  الطالب  عند 
عملية  نصائح  يعقبه  واضحة،  علمية  معايير  وفق  الطالب  لقدرات  شامل  تشخيص 
مفيدة للمشكلة موضوع الشكوى.  وتَُعدُّ وحدة التشخيص من أوائل الوحدات في 

المركز، إذ كانت بداية عملها مع بداية إنشاء المركز.

وحدة التشخيص

2012  �إجنازتنا للعام 

لالأطفال، 	  املقنن  الأ�سوات  معاجلة  اختبار  مثل:  جديدة  اختبارات  اإ�سافة  الت�سخي�س  لوحدة  اأتيح 

الذي قننته وحدة تطوير الختبارات يف مركز تقومي وتعليم الطفل حديًثا. 

اإدارة املركز على رفع قدرات فريق العمل يف وحدة الت�سخي�س من خالل الدورات التدريبية 	  تعمل 

واملحا�سرات العلمية بال�ستعانة بخرباء عرب واأجانب وذلك ب�سكل م�ستمر، وتلّقى فريق العمل عدة 

دورات تدريبية وور�س عمل يف هذا الإطار نذكر منها :

1 - تدريبية   دورة  خالل  وعملًيا  نظرًيا  الوحدة  يف  والرتبويني  النف�سيني  الخت�سا�سيني  تدريب 

قدمها د.اإريك تريدا�س حول الإجراءات الت�سخي�سية يف ميدان الرتبية اخلا�سة.

2 - تدريبية   دورة  خالل  وعملًيا  نظرًيا  الوحدة  يف  والرتبويني  النف�سيني  الخت�سا�سيني  تدريب 

قدمها د.غافن ريد حول �سعوبات التعلم ودور الخت�سا�سي النف�سي يف التقييم.

3 - ح�سر فريق وحدة الت�سخي�س ور�سة عمل قدمها د.عبد ال�ستار حمفوظي لتعرف برنامج: اأنا  

اأقراأ واأكتب- وهو برنامج عالجي ل�سعوبات التعلم، اأعده مركز تقومي وتعليم الطفل.

4 - التعلم   �سعوبات  حول  يا�سني  د.حمدي  قدمها  عمل  ور�سة  الت�سخي�س  وحللدة  فريق  ح�سر 

ت�سخي�سها وعالجها.

5 - ح�سر فريق ال�ستقبال وال�سكرتارية يف وحدة الت�سخي�س دورة تدريبية قدمها اأ.األن هنرت،  

حول مهارات ال�ستقبال للعاملني يف اخلط الأمامي- يف ميدان الرتبية اخلا�سة.

ت�سخ�س الوحدة العديد من احلالت من خارج دولة الكويت ول �سيما الدول اخلليجية املجاورة.	 

اجتماعات 	  يف  �ساركت  فقد  الت�سخي�س،  اإطللار  خللارج  الفعاليات  من  العديد  يف  الوحدة  ت�سارك 

الخت�سا�سيني النف�سيني للمدار�س الأجنبية على مدار العام، وحر�ست على امل�ساركة يف العديد من 
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املوؤمترات النف�سية والرتبوية املقامة يف دولة الكويت، كما قدمت الوحدة �سل�سلة من املحا�سرات 

حول ت�سخي�س حالت �سعوبات التعلم يف املدار�س احلكومية واخلا�سة .

يقيمها 	  التي  وت�سخي�سها،  التعلم  ب�سعوبات  التعريفية  الللدورات  يف  بال�ستمرار  الفعالة  امل�ساركة 

املركز للمعلمني والخت�سا�سيني النف�سيني والجتماعني العاملني يف وزارة الرتبية .

يزور فريق نف�سي تربوي من الوحدة مدار�س الأطفال امل�سخ�سني لدينا اإن كانت حكومية اأو خا�سة 	 

بناًء على طلب الأهل، ل�سرح حالهم وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ملعلميهم.

بيانات اإح�سائية للوحدة خالل عام 2012 وحتى نهايته

احلالت التي قوبلت لفتح ملفات 1350

حالت التقييم النف�سي الرتبوي 445

حالت التقييم النف�سي 256

حالت التقييم الرتبوي فقط 48

حالت ال�ست�سارات ال�سفهية وال�ست�سارات عرب الهاتف  40

احلالت على قائمة النتظار  150

احلالت اجلارية الآن 140

2013  تطلعاتنا للعام 

1 - من   املزيد  توظيف  خللالل  من  وذلللك  الأطللفللال،  من  عللدد  اأكللرب  بخدمة  الت�سخي�س  وحللدة  تاأمل 

الختبارات  من  حديث  هو  ما  كل  على  واحل�سول  الأدوات  وتطوير  النف�سيني،  الخت�سا�سيني 

كل جمالت  ومتيز يف  نوعية  اأكرث  وتقدمي خدمات  الأداء  لتطوير  وذلك  وعامليًا،  عربيًا  املطروحة 

الت�سخي�س، ومنها ت�سخي�س حالت التوحد وا�سطراب �سعف النتباه وفرط احلركة.

2 - النف�س   وعلم  الرتبية  جمال  يف  املخت�سني  بع�س  ل�ست�سافة  حثيثًا  �سعيًا  الت�سخي�س  وحدة  ت�سعى 

لإقامة ور�س عمل للعاملني يف الوحدة، وذلك �سمن اإطار التطوير الوظيفي ورفع الكفاءة، وتو�سيع 

اخلربات مما �سينعك�س بدوره على تطوير العمل ب�سكل عام. 

3 - ت�سعى وحدة الت�سخي�س لتطوير اأداء فريق ال�ستقبال وال�سكرتارية، وذلك باإ�سافة اأحدث الربامج  

احلا�سوبية والتدريب عليها لتطوير قاعدة البيانات، وزيادة اإنتاجية العمل يف الوحدة.   
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 ،2012 عام  في  كبير  مجهود  العامة  والعالقات  اإلعالم  لوحدة  كان  لقد 
الطفل،  وتعليم  تقويم  مركز  يقدمها  التي  الجديدة  الخدمات  حول  تمحور 
ونشر الوعي حول صعوبات التعلم، وإبراز صورة مركز تقويم وتعليم الطفل 
كمركز للتفوق واالمتياز في مجال األبحاث، وبرامج التدخل العالجية، وتوفير 
إلى  الدور  هذا  امتد  كما  التعلم.  صعوبات  لذوي  الالزمة  والمصادر  التدريب 
المستوى  على  المماثلة  المؤسسات  مع  القوية  الروابط  على  الحفاظ 
المحلي والعالمي من خالل المشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة

2012  �إجنازتنا للعام 

• حتديث �سامل ملجلة مركز تقومي وتعليم الطفل.	

• واملحا�سرات، 	 والللنللدوات،  املعار�س،  يف:  العامة  والعالقات  الإعللالم  وحللدة  م�ساركة 

واملوؤمترات ل �سيما التي تخ�س ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الكويت وخارجها.

• تنظيم العديد من املنا�سبات الرتبوية بالتعاون مع باقي وحدات املركز ول �سيما م�سروع 	

مدار�س الدمج التعليمي.

• امل�ساركة يف املحا�سرات العامة من حيث التجهيز والتغطية الإعالمية.	

• ا�ستقبال اخلرباء وتعريفهم باملركز ووحداته، وتعريفهم بدولة الكويت.	

• العمل على النت�سار من خالل و�سائل الإعالم الجتماعي على �سبكة الإنرتنت.	
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2013  تطلعاتنا للعام 

• نهدف اإىل الو�سول اإىل اأكرب ن�سبة من اأولياء اأمور الأطفال ذوي �سعوبات التعلم؛ 	

ليكون لديهم وعي اأكرب ب�سعوبات التعلم.

• تثبيت ا�سم املركز يف و�سائل الإعالم املحلية والعاملية كمركز رائد متخ�س�س يف 	

�سعوبات التعلم وخدماتهم.
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• أُْنِشئ وافتتح الخط الوطني الساخن بدعم األمانة العامة لألوقاف، للوصول إلى أكبر عدد 	
للرد على تساؤالتهم  الفئات؛  بهذه  والمهتمين  والمعلمين،  األمور،  أولياء  ممكن من:  
نفسية  تربوية  استشارية  هاتفية  خدمة  الساخن  الوطني  الخط  يقدم  واستفساراتهم. 
مجانية عن ذوي االحتياجات الخاصة وال سيما صعوبات التعلم.  يعمل في الخط الوطني 
الساخن فريق عمل متدرب على أيدي خبراء واستشاريين محليين وأجانب من خارج الكويت.

• التي 	 والمؤسسات  الجهات  تشمل  بيانات  قاعدة  على  الساخن  الوطني  الخط  يحتوي 
ويحتوي  وخارجها.  الكويت  داخل  التعلم  صعوبات  سيما  وال  الخاصة  باالحتياجات  تهتم 
الخط الوطني الساخن على قاعدة بيانات خاصة بالمتصلين وبياناتهم، ويتعامل مع هذه 

البيانات بسرية تامة. 

• يعمل الخط الوطني الساخن من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساًء، من يوم 	
األحد حتى الخميس . 

الخط الوطني الساخن

2012  �إجنازتنا للعام 

• يوفر اخلط الوطني ال�ساخن قاعدة بيانات ت�سمل اجلهات احلكومية وغري احلكومية جميعها: )ح�سانات، 	

ومدار�س، ومراكز، وموؤ�س�سات معنية، وجمعيات نفع عام( التي تعني بالحتياجات اخلا�سة ول �سيما ذوي 

واأجنبية، حيث  بلغ عددها )536( جهة عربية  اأم خارجها، حيث  الكويت  داخل  �سواء  التعلم  �سعوبات 

اأدخلت )15( جهة جديدة يف هذا العام.

• ا�ستقبل فريق اخلط الوطني ال�ساخن ما يقارب )500( ا�ست�سارة هاتفية خالل هذا العام.	

• ذوي 	 عن  �سيوعًا  الأكرث  وهي  عنها،  واإجابة  �سوؤال   100 على  يحتوي  الذي  الأ�سئلة(  بنك  )كتيب  للز  جْنِ
ُ
اأ

�سعوبات التعلم التي ُجِمَعت من م�سادر علمية موثقة، وحاليا يراجع ويعد للطباعة. 

• اإ�سدار الطبعة الثالثة من دليل املوؤ�س�سات العاملة مع الأفراد ذوي الإعاقة يف دولة الكويت، بالتعاون مع 	

اجلمعية الكويتية لختالفات التعلم باللغتني العربية والإنكليزية.

• للتوا�سل مع 	 �سارك الفريق يف عدة موؤمترات ومعار�س حملية ذات عالقة بذوي الحتياجات اخلا�سة؛ 

املجتمع، ون�سر الوعي عن �سعوبات التعلم، وتعريف اجلمهور باملركز وخدماته.
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2013  تطلعاتنا للعام 

• ذوي 	 الأفللراد  مع  العاملة  املوؤ�س�سات  دليل  من  الرابعة  الطبعة  لإ�سدار  والتن�سيق  التنظيم 

الإعاقة يف دولة الكويت مع احلر�س على اإ�سافة مراكز جديدة معنية.

• ال�ستمرار يف البحث عن جهات جديدة وحديثة تهتم ب�سعوبات التعلم؛ لإ�سافتها على قاعدة 	

بيانات اخلط  الوطني ال�ساخن ودليل خدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

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

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

اخلا�سة.
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افتُِتَحت مكتبة صعوبات التعلم في يونيو 2008م بدعم من األمانة العامة لألوقاف، 
والمكتبة متخصصة في مجال صعوبات التعلم، إيمانًا من المركز بأهمية هذا المجال 
وحاجته الشديدة للمزيد من الدراسة والبحث ال سيما في عالمنا العربي، لتصبح رافًدا 
من ضمن الروافد التي يُغذى بها مجال صعوبات التعلم في عالمنا العربي وال سيما 

في دولة الكويت.

ومنذ اللحظة األولى التي فتحت فيها المكتبة أبوابها، حرصنا دائمًا على مواكبة كل 
ما هو جديد في هذا المجال سواء باللغة العربية أم باللغة اإلنكليزية؛ لذلك فإن مكتبتنا 
المختلفة، حيث  الزوار  احتياجات  وتلبي  تطور مستمر حتى تغطي  دائمًا وفي  متجددة 

نقدم خدمات مكتبية متميزة، وعلى قدر كبير من التطور.

مكتبة صعوبات التعلم

2012  �إجنازتنا للعام 

• ا�سرتاك املكتبة اأول مرة يف معر�س الكويت الدويل للكتاب )37(.	

• ال�سرتاك يف معر�س الكتاب يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.	

• تزويد املكتبة بعدد 20 ر�سالة جامعية لي�سل عدد الر�سائل اإىل )70( ر�سالة جامعية.	

• زيادة عدد اأع�ساء املكتبة لي�سل اإىل )136( ع�سو.	

• زيللارات 	 الأجانب،  اخلللرباء  زيللارات  الأمريكية،  ال�سفارة  )زيللارة  منها:  للمكتبة  وفللدًا   15 ا�ستقبال 

امل�سرتكني يف الدورات(.

• عمل 1702 ا�ستعارات وت�سجيل الرد.	

• تقدمي 1350 خدمة مرجعية.	

• تزويد ق�سم الدوريات بعدد 406 عدد من الدوريات العربية والأجنبية.	

• تزويد ق�سم الكتب الأجنبية بعدد )62( كتابًا.	

• تزويد ق�سم الكتب العربية بعدد )1500( عنوان.	
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2013  تطلعاتنا للعام 

• زيادة الكتب العربية والأجنبية.	

• زيادة الدوريات والر�سائل اجلامعية.	

• توقيع اتفاقية تعاون ثقايف مع املكتبة املركزية جلامعة القاهرة.	

• زيادة عدد الأع�ساء.	

• زيارة عدد من املدار�س واملوؤ�س�سات لعمل تعاون ثقايف بيننا.	

• تزويد املكتبة بق�سم للو�سائل التعليمية خلدمة الطالب واملعلمني.	
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وحدتي البحوث وتطوير االختبارات

أواًل- وحدة تطوير االختبارات

2012  �إجنازتنا للعام 

النفسية  االختبارات  تصميم  إلى  نشأتها  منذ  االختبارات  وتطوير  البحوث  وحدة  تهدف 
والتربوية وتطويرها التي تساعد على تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم، وتوفير 
الضعف  نقاط  إلى  التوصل  في  تفيد  التي  الالزمة  الدراسات  وعمل  لها،  مقننة  معايير 
الالزمة  العلمية،  المؤلفات  من  سلسلة  وإص��دار  التعلم،  صعوبات  ذوي  لدى  والقوة 
جوانب  تغطي  بحيث  المجال   في   المتخصص  الباحث  وكذلك  األم��ر  وول��ي  للمعلم، 
المعلم  بعمل  النهوض  في  تساعد  تدريبية  دورات  وتوفير  جميعها،  التعلم  صعوبات 
التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  تشخيص  وكيفية  والتربوي،  النفسي  واالختصاصي 
وعالجهم، وإمداد األقسام والوحدات األخرى ذات الصلة بأية معلومات قياسية أو بحثية  

في مجال صعوبات التعلم.

اأوًل-  م�سروع تطوير الختبارات الت�سخي�سية ) معيارية املرجع( :

• مرحلة التقنني  لختبار الذاكرة العاملة املقنن لالأطفال.	

• ت�سميم اختبار القراءة  والإمالء املقنن لالأطفال وطباعته.	

• ت�سميم  اختبار معاجلة الر�سم الكتابي والوعي املورفولوجي املقنن لالأطفال وطباعته.	

ثانياً- م�سروع تطوير الختبارات الت�سخي�سية املوازية يف اللغة العربية ) حمكية املرجع(:

• تقييم 	 اإىل  الختبارات  هذه  تهدف  العربية،  اللغة  يف  موازًيا  ت�سخي�سًيا  اختباًرا   18 من  النتهاء 

�سامل للطالب يف مادة اللغة العربية ويف فروعها كلها، واإعطاء �سورة حقيقة للمهارات التي يحتاج 

اإليها الطالب يف كل فرع من فروعها على حدة، ابتداء من: فهم امل�سموع، والقراءة ال�سفوية، وفهم 

املقروء، والتعبري ال�سفوي )التحدث(، واملهارات اللغوية، والتعبري التحريري )الإن�ساء(، والإمالء، 

واخلط، وال�سالمة اللغوية، والتذوق الفني، وتطوير عدد من الختبارات التي تخت�س بال�سفوف من 

الأول حتى التا�سع .
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2013  تطلعاتنا للعام 

ثالثاً- برنامج فرز ع�سر القراءة/ الد�سلك�سيا لالأطفال )اإلكرتونًيا على �سبكة النرتنت(:

• خالل 	 من  دقيًقا،  تعرًفا  الللقللراءة  �سعوبات  ذوي  الأطللفللال  اإىل  التعرف  اإىل  الربنامج  يهدف 

وبالتايل  القراءة،  مبظاهر  تعتني  الختبارات  من  جمموعة  على  علميًا  ت�سخي�سًا  ت�سخي�سهم 

املدى  الربنامج  ويغطي  املالئمة،  والعالجية  الرتبوية  اخلدمات  لتلقي  اأمامهم  املجال  اإتاحة 

اختبارات  ق�سمني:  من  الربنامج  ويتكون  البتدائية(.  )املرحلة  �سنة   11 اإىل   7 من  العمري 

تهتم  اأ�سا�سية  ت�سخي�سية  واختبارات  التح�سيل،  نحو  والتوجه  الختبار  بقلق  تهتم  م�ساعدة 

الأكادميية جميعها. التعلم  ب�سعوبات 

رابعاً- الربنامج الوطني لفرز �سعوبات التعلم )الكرتونياً على �سبكة النرتنت(:

• ا 	  يهدف الربنامج اإىل التعرف اإىل الأطفال ذوي �سعوبات التعلم من خالل ت�سخي�سهم ت�سخي�سً

علمًيا على جمموعة من الختبارات تعتني: )بالقراءة، واحل�ساب، والكتابة، وال�سعوبات النمائية، 

املالئمة،  والعالجية  الرتبوية  اخلدمات  لتلقي  اأمامهم  املجال  اإتاحة  وبالتايل  الذكاء(،  ودرجة 

ويغطي الربنامج املدى العمري من 7 اإىل 11 �سنة )املرحلة البتدائية(. 

• م�سروع ت�سميم الختبارات الت�سخي�سية )معيارية املرجع( ملرحلة الطالب من ال�سف ال�ساد�س 	

وحتى ال�سف الثاين ع�سر.
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ثانيًا- وحدة البحوث

2012  �إجنازتنا للعام 

�أوًل - م�صروع  �صل�صلة �لإ�صد�ر�ت �لعلمية ل�صعوبات �لتعلم. 

• �سدرت 6 موؤلفات علمية هي: 	
ُ
اأ

1 - الذاكرة العاملة و�سعوبات التعلم. 

2 - القيا�س والت�سخي�س لذوي �سعوبات التعلم. 

3 - مو�سوعة م�سطلحات �سعوبات التعلم ومفرداتها . 

4 - العمليات الفونولوجية وعالقتها ب�سعوبات القراءة والكتابة . 

5 - دليل الختبارات الت�سخي�سية )حمكية املرجع( يف اللغة العربية، )الطبعة الثانية(. 

6 - التنمر لدى ذوي �سعوبات التعلم: اأ�سبابه، ومظاهره، وعالجه، )الطبعة الثانية(. 

ثانيًا- �لدور�ت و�حلقائب �لتدريبية:

1 - دورة تدريبية عن ال�سلوك التنمري. 

2 - دورة تدريبية عن طرائق تدري�س الأطفال املع�سرين قرائًيا. 

ثالثًا- �مل�صاريع �لبحثية:

امل�سروع الأول:

تطوير برنامج عالجي لتدري�س الريا�سيات للطالب ذوي �سعوبات الريا�سيات »الد�سكلكوليا«، بعنوان »اأنا 

جزء من املعادلة«:

يف هذا امل�سروع اأجنز الفريق التايل:

• م�سودة  كتاب يعرف املعلمني ب�سعوبة الريا�سيات »الد�سكلكوليا«.	

• م�سودة لختبارات مبنية على املنهج التعليمي املعتمد لل�سفوف 9-1.	

• قائمة باملهارات احل�سابية لل�سفوف 9-1.	

• قائمة باملفاهيم احل�سابية وتعريفاتها لل�سفوف 9-1.	

• قائمة باملفاهيم العلمية وتعريفاتها لل�سفوف 9-1.	

• اأن�سطة متخ�س�سة بتدري�س مادة الريا�سيات ومو�سوعاتها ل�سفوف 3-1.	

• اأن�سطة متخ�س�سة بتدري�س مادة العلوم ومو�سوعاتها لل�سفوف 3-1.	

• ت�سميم ا�ستبيان لكت�ساف �سعوبات التعلم الأكرث �سيوعًا لدى الطالب لل�سفوف 9-1.	

امل�سروع الثاين:

تطوير منهج وقائي للوعي الفونولوجي وال�سوتيات “اأ�سوات وحروف”.

يف هذا امل�سروع اأجنز التايل:

• النتهاء من كتابة  الكتاب الأول )املنهج  موؤلف من كتابني وبرنامج  للحا�سب الآيل(.	
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2013  تطلعاتنا للعام 

• النتهاء من كتابة عدة اأجزاء للكتاب الثاين.	

• طور برناجمني للحا�سب الآيل يتما�سون مع مو�سوعات الكتاب الأول.	

 امل�سروع الثالث:

امل�ساهمة مع معهد الكويت لالأبحاث العلمية يف تطوير برامج تربوية.

يف هذا امل�سروع اأجنز التايل:

• اأعدت �سيناريوهات لعدة األعاب تربوية لتعليم احلروف وال�سوتيات )الربناجمني اأ�سبحا جاهزين (.	

ر�بعًا- تطوير �لختبار�ت:

• امل�ساركة يف اإعداد الختبار املقنن للقراءة والإمالء، يتم طباعته حاليًا.	

• امل�ساركة باإعداد الختبار املقنن للقراءة، يتم طباعته حاليًا.	

• امل�ساركة يف اإعداد اختبار الذاكرة، وهو الآن قيد التقنني.	

• تطوير م�سودات لالختبارات ل�ستخدامهم يف الختبارات اللكرتونية للبالغني.	

خام�صًا- تدريب �ملعلمني:

• النتهاء من تدريب معلمي اللغة العربية على برنامج اللغة العربية املبني على اأ�سلوب التدري�س بتعدد احلوا�س 	

»اأنا اقراأ واأكتب«.

• تدريب عدة جمموعات من غري العاملني مبركز تقومي وتعليم الطفل، مبا يف ذلك فريق مركز �سدى، ومعلمي 	

الربنامج الرتبوي امل�سائي.

• التدريب، حيث قدمت 	 لوحدة  مواده  واأكتب” وجتهيز  اأقراأ  “اأنا  برنامج  تدريبي مكثف حول  برنامج  كتابة 

الربنامج يف عدة دول عربية.

�صاد�صًا- زيادة �لوعي )�لكتب و�ملجالت(:

• امل�ساهمة ببع�س املقالت العلمية يف جملة مركز تقومي وتعليم الطفل.	

• امل�ساركة بتاأليف كتاب حول املعاجلة الفونولوجية.	

�صابعًا- �مل�صاهمات يف جمال �لأبحاث �لأكادميية على �مل�صتوى �لدويل:

• امل�ساركة يف كتابة ورقة علمية ن�سرت يف )جملة لغة الطفل( العاملية  العلمية.	

• مراجعة اأوراق علمية لتقدميها لل )جملة لغة الطفل( العلمية العاملية، وملوؤمتر جمعية الد�سلك�سيا العاملية.	

• العمل على اإ�سدار مزيد من الإ�سدارات املعنية ب�سعوبات التعلم، والرتكيز على دورات تدريبية يف: التقومي، 	

والقيا�س، والت�سخي�س النف�سي والرتبوي، واإمكان تف�سري النتائج وحتليلها.
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شكـرًا  للعطـاء

م�ســــــــرية  العطـــــــاء

اأ�سماء ال�سادة املتربعني

اأ�سماء ال�سادة الواقفني

اأنــــواع الوقفيـــــــات

وقف تقومي وتعليـم الطفــــل

�ل�����������ص�����ادة ع����ائ����ل����ة �مل������رح������وم/ 

�أح����م����د ع���ب���د �ل���ع���زي���ز �ل��ق��ط��ام��ي

�ل���������ص����ي���������دة/ جن�������وى �ل���ق���ط���ام���ي

�ل�������ص���ي�����������دة/ خ����ال����دة �ل��ق��ط��ام��ي

�ل�������ص���ي�����������دة/ وف�����ي�����ق�����ة �ل��ث�����اق��ب

�ل�زب�ن في�صل  غنيم�ة  �ل�صي����دة/ 

�ل�����ص�����������������ي��دة/ وف�������اء �ل��ق��ط��ام��ي

�مل�����ال �هلل  عبد  �أن��������ور  �ل�صي�����د/ 

�ل�����ص�����������������ي��دة/ د�ن������ة �أن�������ور �مل���ال

�لغنيم بدرية  �ملرحومة/  �ل�صي�دة 

�ل�صادة عائلة �ملرحوم/ مرزوق �لغنيم

�ل���������ص���������ي��������������دة/ ل���ط���ي���ف���ة �مل����ال

�ل���������ص���������ي��������������د/ ن�����ب�����ي�����ل �مل�����ال

�ل���������ص���������ي��������������دة/ ن���ب���ي���ل���ة �مل����ال

لقد كان مركز تقومي وتعليم الطفل حلماً 

بجهود  ثم  تعاىل  اهلل  بف�سل  ثم حتول  وفكرة 

ورعاية املخل�سني من اأبناء هذا الوطن الكرمي 

لهم  ويوفر  وبناتنا  اأبناءنا  يحت�سن  �سرح  اإىل 

كل و�سائل الرعاية الرتبوية والتعليمية لذلك 

�ساهمت  الــتــي  البي�ساء  الأيــــادي  لتلك  نــقــول 

بالقول اأو بالفعل لقد كان منكم العمل املخل�س 

والــرعــايــة الــكــرميــة فــكــان حــقــاً علينا الــثــنــاء 

اجلميل وال�سكر اجلزيل،،،

طوبى ملن اأعطى برا بالأ�طان، ليبقي عطا�ؤه 

�شاهدا على مر الأزمان

www.ccetkuwait.org

    قال ر�سول اهلل ¤ :

»اإذا مات ابن اأدم اإنقطع عمله اإل من ثالث: �شدقة 

جارية اأ� علم ينتفع به اأ� �لد �شالح يدعو له«

الوقفية الف�سية
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