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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الإخوة والأخوات الكرام
تت�سارع خطوات الع�صر احلديث يف العامل بوترية �سريعة جدا ،ي�صاحبها متغريات
جديدة يف جمال العلوم والتقنيات واملعلومات واخلربات العملية ويف العديد من املجاالت،
ولكن ي��زداد هذا التحدي يف جمال الرتبية والتعليم وال �سيما جمال ت�شخي�ص طالب
�صعوبات التعلم وتعليمهم واخلدمات املرتبطة بها.
يف �ضوء ذلك ي�سعى مركز تقومي وتعليم الطفل جاهد ًا من خالل هذا التطور بتقدمي
ونوعا ،ومن خالل �إجناز الأعمال وامل�شاريع ذات
�أف�ضل اخلدمات الرتبوية والتعليمية ك ًّما ً
االرتباط بها ،ومن خالل تنفيذ الربامج والدورات التدريبية ،واملحا�ضرات واللقاءات
وامل�ؤمترات وخمتلف املطبوعات ،ويف جمال تقدمي �أف�ضل الأ�ساليب يف عملية الت�شخي�ص
النف�سي والرتبوي ،وغريها من امل�شاريع والربامج التي ن�ضع لها خطتها ال�سنوية على
�أمل �إجنازها وحتقيقها يف الوقت املنا�سب قبل نهاية العام.
بعد ذلك يتزايد التحدي احلقيقي ال�ستغالل الزمن واال�ستفادة من الوقت خالل
العام الدرا�سي الواحد ال�ستكمال ما خُ ِّطط له مع ما ي�صاحبه من ال�شعور �أحيانا بالعجز
ل�ضيق الوقت وعدم كفايته ،لذا فنحن يف �سباق مع الزمن ومع التحدي الذي يتطلب
�إمكانات مادية وعلمية �أكرب بكثري مما هو متاح لنا ،ويف نهاية كل عام نتنف�س ال�صعداء
فرحني عندما نرى �أمامنا قائمة من الإجنازات والأعمال وامل�شاريع التي �أجنزها املركز
باالت�ساق والتناغم بني العاملني باملركز كافة ،وبتعاون بني جمل�س الإدارة واللجان
املختلفة والوحدات والأق�سام املوزعة باملركز حيث نثبت �أننا قادرون على التنف�س بفخر
نز.
واعتزاز فيما �أُ جْ ِ
ونبقى دائ ًما على الأمل والطموح الذي ال ينقطع يف �إجناز املزيد يف امل�ستقبل ،وحتقيق
الأف�ضل خلدمة �أبنائنا يف هذا الوطن العزيز.
وال ي�سعني يف هذه املنا�سبة التي �أ�ضع فيها هذا التقرير ال�سنوي لإجن��ازات مركز
تقومي وتعليم الطفل �إال �أن �أتقدم بال�شكر لكل َمن �ساهم من العاملني فيه واملتطوعني
واملانحني منهم الأمانة العامة للأوقاف و�أهل اخلري و�أولياء الأمور وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وال �سيما وزارة الرتبية ،والهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة ،وامل�ؤ�س�سات الأهلية الداعمة
وامل�ؤمنني مب�سرية املركز يف هذا الطريق الذي ال ينقطع عن تقدمي �أف�ضل الإجنازات يف
جمال مواجهة ظاهرة �صعوبات التعلم ومعاجلتها لدى الأبناء.
رئي�س جمل�س الإدارة

عبد اهلل عبد املح�سن ال�شرهان
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لمحة

مركز تقومي وتعليم الطفل (جمعية نفع عام) وهو �أحد املراكز
املتخ�ص�صة يف جم��ال �صعوبات التعلم التي قدمت الكثري من
اخلدمات وامل�شاريع املتميزة منذ �أكرث من  30عاما ،قطع فيها املركز
درب ًا طوي ًال يف م�سرية حافلة بالإجنازات ,وال يزال يقدم خدماته
يف جمال :الت�شخي�ص النف�سي والرتبوي ،وتطبيق الربامج الرتبوية
العالجية الفردية واجلماعية ,وتنفيذ العديد من امل�شاريع بالتعاون
مع وزارة الرتبية و�أهمها يف هذه املرحلة «م�شروع الدمج التعليمي»
الذي تدعمه الأمانة العامة للأوقاف ،والذي حقق جناحات متتالية
منذ بد�أ تنفيذه �سنة  2010يف منطقة مبارك الكبري التعليمية الذي
ا�ستكمل مراحله الأخرية هذا العام.
وا�ستطاع امل��رك��ز ه��ذا ال�ع��ام �إجن ��از العديد م��ن اخل��دم��ات يف
جمال �صعوبات التعلم �ضمن اخلطوات التنفيذية؛ لتحقيق الر�ؤية
اال�سرتاتيجية للمركز من خالل :حتديد �أه��داف �سنوية ،وخطط
عمل ي�سعى لتنفيذها ،والتي كانت ترتكز ه��ذا العام على عدة
جماالت ,مثل :جمال الإدارة املدر�سية احلديثة التي من �أهدافها
حتقيق التوا�صل الفعال بني املركز والطالب وويل الأمر ,وا�ستخدام
�أدوات ت�شخي�صية جديدة ،وت�سهيل �إج��راءات الت�سجيل ,وزي��ادة
الأدوات التوعوية عن خدمات املركز.
�إن العمل الذي ي�ؤديه مركز تقومي وتعليم الطفل مل�ساعدة �أبنائنا
ذوي �صعوبات التعلم نابع من �إميان را�سخ ب�أهمية التعليم ،و�أن لكل
طفل طريقة خمتلفة يف التعلم ،و�أن��ه من م�سئوليتنا معرفة هذه
الطريقة املختلفة لديه لأن من حق كل طفل �أن يتعلم.
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التقـــرير ال�ســـنــوي
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الربنامج الرتبوي الصباحي

الربنامج الرتبوي
الصباحي
يختص البرنامج التربوي الصباحي في تقديم العالج التربوي لألطفال
من ذوي صعوبات التعلم من خالل استخدام العديد من األدوات التعليمية
والبرامج العالجية ،حيث يُستخدم منهج وزارة التربية ولكن باستخدام أسلوب
“تعدد الحواس” في التعليم في الفصول الجماعية ،كما يعطي البرنامج كل
ستخدم خاللها برامج عالجية طَ ورها وقننها على البيئة
طالب حصصا فردية ت ُ
َ
الكويتية الخبراء واالختصاصيون في مجال صعوبات التعلم.
ويحرص المركز من خالل البرنامج التربوي الصباحي على االهتمام بالجوانب:
التربوية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والفنية؛ وذلك لمساعدة الطالب على التكيف
والتعامل مع مختلف الصعوبات التي تواجهه.

�أعمـــال و�أن�شطــــة
تخريج الدفعة رقم ( )17من طالب املرحلة املتو�سطة ،خالل عمر الربنامج الذيعاما.
م�ضى على وجوده (ً )21
-تطوير و�سيلة تعليمية م�ستوحاة من برنامج الريا�ضيات التعليمى العاملي Math – U

 -Seeحيث ي�ستخدم �أ�سلوب تعدد احلوا�س يف تعليم الريا�ضيات للمراحل التعليمية
املختلفة ،وهي و�سيلة متوافقة مع برنامج الـ ( OGالتعلم متعدد احلوا�س).
اال�ستمرار يف تطبيق م�شروع التعليم بالكمبيوتر اللوحي (�آيباد) على طلبة ال�صفالثالث االبتدائي بالتعاون بني ق�سم الكمبيوتر وق�سم اللغة الإجنليزية.
تطبيق م�شروع التعليم االجتماعي العاطفي على بع�ض ف�صول ال�صف اخلام�ساالبتدائي الذي يت�ضمن التنظيم الذاتي لعواطف الطالب جتاه الآخرين وجتاه نف�سه.
م�شاركة بع�ض طالب الربنامج يف املاراثون الذي نظمته وزارة ال�شباب والريا�ضةعلى م�ستوى مدار�س الرتبية اخلا�صة يف الكويت وح�صول طالب الربنامج الرتبوي
ال�صباحي على املراكز الأربعة الأوىل.
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قيام وحدة اخلدمة النف�سية واالجتماعية بحملة�“ :أنا متميز” التي ت�سلط ال�ضوء على مراكز القوة لدىالطالب.
ا�ستمرار تقدمي ح�ص�ص القراءة احلرة باملكتبة لغر�س حب القراءة والت�شجيع عليها.القيام برحالت ميدانية لربط حمتوى املنهج الدرا�سي بالبيئة املحيطة بالطالب وكذلك بع�ض الرحالتالرتفيهية.
دعوة الإعالمية القديرة :ماما �أني�سة لتنظيم وتقدمي يوم للأن�شطة بعنوان (�شيء ما �شفتوه).زيارة فريق فت فتبول ( )Fit footballو�إقامة مباراة مع الطالب.-ا�ست�ضافة �أ .منريه العيدان مدير م�ؤ�س�سة م�شروع ق�صتي يف الكويت للم�شاركة يف قراءة ق�صة للطالب.

الإجنــــــازات
ا�ستخدام برجميات لإدارة �أعمال الربنامج الرتبوي ال�صباحي واحتياجات الطالب وذلك للتوا�صل مع�أولياء الأمور كخطوة لتعظيم اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات.
ا�ستقطاب العمالة الوطنية املتميزة وحملة ال�شهادات العليا يف املجاالت الرتبوية املختلفة ذات العالقةب�صعوبات التعلم.

info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

تنفيذ برنامج التعليم التطبيقي للمرحلة االبتدائية لذوي ع�سر القراءة من خالل تطبيق التعلم با�ستخدامالفنون واملو�سيقى والر�سم والأعمال احلرفية لتعزيز و�إي�صالها للطالب.
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الربنامج الرتبوي

المسائي

يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى تقديم كل الدعم للطالب من
عد البرنامج المسائي
ذوي صعوبات التعلم بالمراحل الدراسية جميعها ،وي ُ ُّ
من أهم البرامج التي يقدمها لطالب التعليم العام والخاص بمراحله جميعها.
أكفاء للحصول على
قدم برامج عالجية فردية على أيدي معلمين ْ
حيث ت ُ َّ
تعليم متخصص لمعالجة الضعف في بعض المواد ،مثل :اللغة العربية،
واللغة اإلنكليزية ،والرياضيات ،حيث تقدم لهم الخدمة على النحو التالي:
عد لكل منهم خطة تربوية
* طالب المرحلتين االبتدائية والمتوسطة :ت ُ ُّ
فردية لمهارات المادة الدراسية التي يحتاجون إلى مساعدة فيها؛ للنهوض
بمهاراتهم وال سيما في القراءة والكتابة والفهم والرياضيات.
* طالب المرحلة الثانوية :تقدم لهم خدمة دعم مدرسية في المواد
األساسية ،مع مراعاة احتياجاتهم واالهتمام بطرائق التدريس المالئمة لكل
منهم.

�أعمـــال و�أن�شطــــة
ا�ستفاد من الربامج العالجية يف العام الدرا�سي  2015 / 2014م عدد  122طالبوطالبة.
تقدمي برامج عالجية للنطق لعدد من الطالب الذين يعانون هذه امل�شكلة �إىل جانبم�شكلة �صعوبات التعلم.
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

تقدمي الإر�شاد الأ�سري لأولياء الأمور الذين يعاين �أبنا�ؤهم م�شكالت تعليمية؛ لتقدميامل�شورة يف تعرف م�شكالت �أبنائهم التعليمية و�سبل عالجها.
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زيارات مدار�س الطالب امللتحقني بالربنامج الرتبوي امل�سائي؛ ملتابعتهم والتعاونامل�شرتك بني املركز و�إدارة املدار�س للت�أكد من �شرح حال الطالب من الناحية
الرتبوية والنف�سية لتحقيق �أكرب ا�ستفادة ممكنة للطالب.
امل�شاركة يف تهيئة طالب ال�صف التا�سع بالربنامج الرتبوي ال�صباحي و�أولياء�أمورهم؛ ليكونوا م�ستعدين للمرحلة االنتقالية ،وهي املرحلة الثانوية يف مدار�س
التعليم العام بوزارة الرتبية.
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وحــدة التـدريب

منذ نشأة مركز تقويم وتعليم الطفل حرص القائمون عليه على تقديم
الدعم لوزارة التربية في مجاالت متعددة ،وذلك للنهوض بالخدمات التربوية
المقدمة للطالب في المراحل الدراسية جميعها ،ومن أهم هذه المجاالت
تقديم التدريب للمعلمين واالختصاصيين النفسيين والتربويين واالختصاصيين
االجتماعيين وأولياء األم��ور؛ لتعرف صعوبات التعلم وكيفية دعم الذين
دعما فعا ًال.
يعانون هذه المشكالت ً
وتستضيف وحدة التدريب العديد من الخبراء المحليين والعالميين في
مجال التربية والتعليم وال سيما صعوبات التعلم؛ لنقل الخبرات والتجارب،

�أعمـــال و�أن�شطــــة

والوقوف على آخر ما توصلت إليه األبحاث في هذا المجال.

الربنامج التدريبي ال�سنوي لوحدة التدريب:
نفذت وحدة التدريب العديد من املحا�ضرات وور�ش العمل التي تتناول أ�ن��واع �صعوبات
التعلم جميعها ،بالإ�ضافة �إىل التدريب على بع�ض املهارات امل�ساندة مثل كيفية ا�ستخدام
اخلريطة الذهنية مع طالب ذوي �صعوبات التعلم ،وكيفية �إثارة الدافعية لدى املتعلمني من
ذوي �صعوبات التعلم بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات العالج الرتبوي ،وقدمت عدة
دورات تدريبية يف املجال الرتبوي والنف�سي:
�أعمال وحدة التدريب خالل الفرتة من �شهر �سبتمرب  2014حتى يونيو 2015

الفئة
امل�ستهدفة

عدد
امل�ستفيدين

 8دورات
تعريفية
ب�صعوبات
التعلم

•التعريف مبفهوم �صعوبات التعلم

العاملني بوزارة
الرتبية
(معلمني،
اخت�صا�صيني
نف�سيني
واجتماعيني)

298

دورتان
تدريبيتان

�أولياء �أمور
•التعريف مبفهوم �صعوبات التعلم
•التعريف مبفهوم �صعوبات التعلم م�شكالت طالب الربنامج
ال�صباحي
وحتديات وحلول مقرتحة

94

الت�صنيف

مركز تقومي وتعليم الطفل
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املـــو�ضـــــــوع

اجلهـــــة

وزارة
الرتبية

-

الت�صنيف

املـــو�ضـــــــوع

الفئة
امل�ستهدفة

•ا�سرتاتيجيات التدري�س العالجي لذوي
�صعوبات التعلم.
•ع�سر الكتابة “الد�سغرافيا”
•ع�سر القراءة “الد�سلك�سيا”
•ع���������س����ر احل�����������س�����اب “الد�سكلكوليا”
وا�سرتاتيجيات العالج الرتبوي.
•�صعوبات التعلم من التعريف �إىل العالج.
•ا�ضطرابات االنتباه مع فرط الن�شاط.
•اخلرائط الذهنية كا�سرتاتيجية تعلمية
املعلمون
وتعليمية لذوي �صعوبات التعلم.
100
واملعلمات
•الك�شف املبكر عن ال�صعوبات النمائية يف
حما�ضرة
واالخ�صائيني
مرحلة ريا�ض الأطفال
وور�شة
•�صعوبات التعلم من التعريف �إىل العالج
االجتماعيني
عمل
•ال�سلوك ال��ع��دواين ل��دى الطالب وكيفية والنف�سيني
مواجهته.
•�أثر الإيجابية يف حياتنا.
•خلق الدافعية للتعلم.
•الت�شخي�ص النف�سي لطالب ذوي �صعوبات
التعلم.
•اكت�شف ما بني يديك (التكنولوجيا لذوي
�صعوبات التعلم).
• ال��ق�����ص��ة الإل��ك�ترون��ي��ة خل��دم��ة �صعوبات
التعلم.
طالبات
 دور اخل���دم���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة يف درا�����س����ة احل��ال��ةدورة
ماج�ستري
وال�برام��ج العالجية املقدمة لطالب �صعوبات
تدريبية ملدة
التعلم وامل�����ش��ك�لات ال�سلوكية وط��رائ��ق العالج تخ�ص�ص خدمة
� 3شهور
نف�سية
واختبارات النف�سية.

د .ميادة
الناطور
دورة
تدريبية
د .م�صطفى
�أبو �سعد
دورتان
تدريبيتان

3265

وزارة
الرتبية

2

جامعة
الكويت

4

•ال����ت����ع����ام����ل م������ع امل���������ش����ك��ل�ات ال���ن���م���ائ���ي���ة
املعلمون
واالجتماعية لذوي �صعوبات التعلم
واملعلمات
•حم���ا����ض���رة ع���ام���ة ع���ن ���ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م
و�أولياء الأمور
والأدوار املتوقعة من �أولياء الأمور

221

•م�شكالت املراهقني ,كيف نفهمها ونتعامل
معها؟
•�إع���داد املعلم وج��دان�� ًّي��ا للتغلب على القلق
والتوتر.

98

املعلمون
واملعلمات

الهيئة
العامة
للتعليم
التطبيقي
والتدريب
العاملون
مبركز
تقومي
وتعليم
الطفل
العاملون
مبركز
تقومي
وتعليم
الطفل
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دورة
 ال��ت��دري��ب ع��ل��ى االخ���ت���ب���ارات امل��ق��ن��ن��ة املطبقةتدريبية ملدة مب����رك����ز ت����ق����ومي وت���ع���ل���ي���م ال���ط���ف���ل م����ع وح����دة
�أ�سبوع الت�شخي�ص.

باحثات من
كلية الرتبية
الأ�سا�سية

عدد
امل�ستفيدين

اجلهـــــة
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مشروع

مدارس الدمج
التعليمي

تماش ًيا مع األه��داف االستراتيجية لمركز تقويم وتعليم الطفل الخاصة
بتوفير الدعم والمساندة لطالب ذوي صعوبات التعلم في مدارس وزارة
التربية من خالل توفير الخدمات المختلفة التي تساعدهم على التغلب على
وحرصا من المركز على
المشكالت التي تقابلهم في حياتهم المدرسية،
ً
التعاون المستمر والبناء مع وزارة التربية لخدمة الطالب والطالبات في مراحل
التعليم العام بدولة الكويت كافة وال سيما الذين يعانون صعوبات في
وحرصا على استمرار التعاون مع وزارة التربية واالستمرار في تنفيذ
التعلم،
ً
مشروع الدمج التعليمي لفائدة أبنائنا وبناتنا من ذوي اإلعاقات التعليمية
بمدارس التعليم العام؛ لتحقيق التزامات وزارة التربية بمقتضى قانون
األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  8لعام 2010م ،وبناء على الرؤية االستراتيجية
لمركز تقويم وتعليم الطفل للتوسع الرأسي بداخل منطقة مبارك الكبير
التعليمية حيث انتهى المركز من تطبيق مشروع مدارس الدمج التعليمي
على بعض المدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية
حيث استغرق إنجاز المشروع عامين.
ومشروع الدمج التعليمي من المشاريع الرائدة في دولة الكويت حيث
ُطبِّقت مبادئ جودة الدمج التعليمي في المدارس المشاركة؛ لتحسين
البيئة التربوية والتعليمية للطالب كافة مع الرعاية الخاصة لفئة صعوبات
التعلم ،وبالتعاون بين األمانة العامة لألوقاف ووزارة التربية ممثلة :بمنطقة
مبارك الكبير التعليمية ،ومركز تقويم وتعليم الطفل ،ويقدم هذا المشروع
خدماته إلى  38مدرسة متوسطة وثانوية من البنين والبنات.

مركز تقومي وتعليم الطفل
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ومن �أهم اخلطوات والإجراءات التي ُن َ
فذت ما ي�أتي:
 ُ�ش ِّكلت جلنة الإ�شراف لتنفيذ م�شروع الدمج التعليمي يف املرحلة املتو�سطة والثانوية. ُ�ش ِّكل فريق ت�شغيل امل�شروع وتنفيذه ،ومتابعة املراحل املختلفة ،وحتقيق الربامج وامل�شاريع والإج��راءاتالالزمة كافة ميدان ًّيا ،ويت�شكل هذا الفريق من جمموعة من املتخ�ص�صني يف جماالت عديدة.
 ُن ِفذ امل�ؤمتر الرتبوي الثاين مل�شروع الدمج التعليمي الذي �شارك فيه مديرو املدار�س امل�شاركة ومديراتهاواملوجهون الرتبويون يف املنطقة بغية الرتكيز على التجارب العاملية واملحلية.
 ُجمِ عت البيانات والإح�صاءات احليوية للقوى الب�شرية كافة يف تلك املدار�س ملعرفة مقومات القوى الب�شرية:الإداري��ة ،والفنية ،والتعليمية ،وحتديد حجم التدريب امل�ستقبلي لتلك القوى الب�شرية ،وو�ضع الربامج
والأن�شطة وغريها.

 ُو ِ�ضع الربنامج التدريبي والت�أهيلي للقوى الب�شرية العاملة يف تلك املدار�س امل�شاركة ،وو�ضعت خطة التوعيةيف املدار�س ويف امل�ؤ�س�سات يف املنطقة ال�سكنية وال �سيما توعية �أولياء الأمور ،ويحتوي الربنامج التدريبي على
ما �سيقدمه اخلرباء واملتخ�ص�صون الربيطانيون ،وما �سيقدمه اخلرباء واملتخ�ص�صون مبركز تقومي وتعليم
الطفل بالإ�ضافة �إىل اال�ستعانة ببع�ض اخلرباء واملتخ�ص�صني من منطقة مبارك الكبري التعليمية الذين
أُ�عدوا لهذا الغر�ض يف الفرتة املا�ضية.
�إعادة تقييم املدار�س امل�شاركة؛ ملعرفة مدى قدرة املدر�سة وا�ستيفائها للمعايري الدجمية لتكون مدر�سةقادرة على التعامل مع الطالب من ذوي �صعوبات التعلم اخلفيفة واملتو�سطة.

info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

تقييم املدار�س كافة ،حيث �أُعدت التقارير اخلا�صة بكل مدر�سة ،وحر�ص الفريق على تو�ضيح هذه النتائجبتقارير تف�صيلية حتدد م�ستوى كل مدر�سة ،وتعد هذه املرحلة من املراحل املهمة لتنفيذ املراحل كافة .حيث
ُو ِ�ضعت خطة لتنفيذ مرحلة التقييم املدر�سي؛ وتنظيم زيارة اخلرباء الربيطانيني وفريق مركز تقومي وتعليم
الطفل للمدار�س امل�شاركة يف امل�شروع ،وبالتايل �إعداد التقارير الالزمة عن كل مدر�سة لبيان الإجنازات
وحدِّ دت نقاط ال�ضعف والقوة يف النظام املدر�سي واملناخ الرتبوي
الواقعية واجلوانب الإيجابية وال�سلبيةُ ،
والتعليمي يف كل مدر�سة بناء على معايري متفق عليها م�سب ًقا.

21

مشروع

اختريت جمموعة من املدار�س التابعة ملنطقة مبارك الكبري و ُقيمت؛ لتجهيزها لتكونمدار�س منوذجية دجمية ال�ستقبال حاالت �صعوبات التعلم ال�شديدة وتقدمي اخلدمات
الرتبوية والتعليمية والنف�سية لهم ؛ ليدجموا بعدها يف مدار�س التعليم العام  ،وهم:

مدارس الدمج
التعليمي

•مدر�سة اخلندق.
•مدر�سة ن�صف يو�سف الن�صف.
•مدر�سة ال�صفاة.
وج��اري حتديد مبنى راب��ع ،وبذلك يتم حتقيق �أهم جانب من جوانب امل�شروع يف �إعداد
مدار�س متو�سطة متخ�ص�صة منوذجية و مدر�ستني للمرحلة الثانوية متخ�ص�صة ومنوذجية
لعالج طالب �صعوبات التعلم.
نفذت جمموعة زيارات لإعداد تلك املدار�س وت�أهيلها وتوجيهها؛ لتحقيق معايري الدمجالتعليمي و�أ�س�سها و�ضوابطها وت�أهيليها لنيل �شهادة الدمج التعليمي.
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 ُقيمت ( )15مدر�سة كخطوة ملنح �شهادة اجلودة يف الدمج التعليمي حيث ح�صلت ()11مدر�سة متو�سطة وثانوية على �شهادة اجلودة يف نهاية العام الدرا�سي .2015 - 2014
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وحــدة التشـخيص
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وحـدة

التشـخيص

تعتمد وح��دة التشخيص على التشخيص النفسي وال��ت��رب��وي لتعرف
اإلعاقات المختلفة التي قد يعانيها بعض الطالب من خالل تطبيق مجموعة
من االختبارات المقننة في مجال تقييم القدرات المعرفية ،والقدرات األكاديمية
ومستوى التحصيل عند الطالب ،حيث تعد وحدة التشخيص الوحيدة التي
تربويّا في دولة الكويت ،واستطاع المركز بناء فريق من
تشخيصا
تشخص
ِّ
ً
ً
الكوادر الفنية المتخصصة ،حيث اكتسب العديد من المهارات في مجال
التشخيص حتى أصبحت الوحدة تقدم خدمات التشخيص على مستوى عالي
الجودة والمهنية ،وهي نتاج سنوات طويلة من العمل على مدى أكثر من
ثالثين عاما.
وتقدم وحدة التشخيص تحلي ً
موضوعيا للصعوبات التي يواجهها الطفل،
ال
ًّ
تعقبه نصائح عملية مفيدة للمشكلة موضوع الشكوى ،وتعزز التعاون
بين البيت والمدرسة بما فيه مصلحة الطفل .ويحقق للطفل نفسه الشعور

�أعمـــال و�أن�شطــــة

بالراحة حينما يتفهم والداه والمدرسة أسباب الصعوبات التي لديه.

احلاالت التي ُق ِّدمت خدمات وحدة الت�شخي�ص لها مق�سمة ومدرجة يف اجلدول التايل وف ًقالنوع اخلدمة.

مركز تقومي وتعليم الطفل
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بيانات �إح�صائية للوحدة خالل الفرتة من  2014 / 9 / 1حتى

2015 / 8 / 31

البيـــــــــــــان

املجمــــــوع

عدد احلاالت التي راجعت الوحدة لفتح ملف

1590

عدد احلاالت التي فتحت ملفا.

795

عدد احلاالت على قائمة االنتظار حال ًّيا.

95

عدد احلاالت التي اخ ُتربت اختبارات نف�سية تربوية.

358

عدد احلاالت التي اخ ُتربت اختبارا نف�سيا فقط.

260

عدد احلاالت التي اخ ُتربت اختبارات تربوية فقط.

69

عدد احلاالت التي ح�صلت على ا�ست�شارة فقط.

335

كما متكنت الوحدة من تنفيذ الآتي:
-متكنت الوحدة من ا�ستقبال عدد متزايد من احلاالت وت�شخي�صها خالل الفرتة املمتدة من �سبتمرب 2014

�إىل �أغ�سط�س  ، 2015من داخل الكويت وخارجها.

تلقى االخت�صا�صيون النف�سيون يف الوحدة تدريبا نظريا وعمليا خالل دورة تدريبية ،قدمهما د .جافن ريدقيا�سا للتغريات احلديثة التي طر�أت
(خبري عاملي) -حول تطبيق جمموعة من االختبارات ،وحتليل نتائجها ً
على معايري الت�شخي�ص يف الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي لال�ضطرابات النف�سية /الطبعة اخلام�سة.
زيادة عدد االخت�صا�صيني يف الوحدة ،حيث ُو ِّظفت وتدربت ثالث اخت�صا�صيات نف�سيات جدد لت�شخي�صحاالت املدار�س العربية والأجنبية .بالإ�ضافة �إىل اخ�صائي تربوي للت�شخي�ص الرتبوي /لغة عربية.
�شاركت الوحدة يف العديد من امل�شاركات الفعالة خارج �إطار الت�شخي�ص كالآتي:•امل�شاركة يف اجتماعات االخت�صا�صيني النف�سيني للمدار�س الأجنبية على مدار العام.
•امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات النف�سية والرتبوية املقامة يف دولة الكويت مثل( :م�ؤمتر �صعوبات
التعلم وت�شتت االنتباه ,الذي نظمته اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم ،وم�ؤمتر طفلي م�س�ؤوليتي
املنظم من الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتعليم ،وم�ؤمتر كلية العلوم االجتماعية /جامعة الكويت).
•تقدمي �سل�سلة من املحا�ضرات يف الدورات التعريفية ب�صعوبات التعلم وت�شخي�صها ،التي يقيمها
املركز للمعلمني واالخت�صا�صيني النف�سيني واالجتماعني العاملني يف وزارة الرتبية ،ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية.
•تقدمي ور�ش عمل تدريبية لطلبة جامعة الكويت /ق�سم علم النف�س الرتبوي،وطلبة املاج�ستري/ق�سم
علم النف�س.
•تقدمي دورة تدريبية على تطبيق االختبارات الت�شخي�صية الخت�صا�صيات نف�سيات يف خمتربات كلية
الرتبية الأ�سا�سية.

الإجنــــــازات
توفري ا�ستمارة طلب خدمة الت�شخي�ص �إلكرتوني ًا مع �إمكان �إرف��اق امل�ستندات عن طريق املوقعااللكرتوين للمركز.
التوعية ب�أهمية الت�شخي�ص املبكر لأولياء الأمور وا�ستخدام الأدوات التعريفية املتنوعة حيث عملالآتي:
•فيلم تعريفي عن �أهمية الت�شخي�ص املبكر.
•برو�شور تعريفي عن خدمات وحدة الت�شخي�ص.
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زيارة العديد من املدار�س احلكومية واخلا�صة للطالب امل�شخ�صني يف الوحدة ،وذلك بنا ًء على طلب �أولياء�أمورهم ،ل�شرح حالهم وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ملعلميهم ،مما ي�ساهم يف ن�شر الوعي ب�أهمية الت�شخي�ص
ومعطياته ،وي�ساهم يف خدمة ه�ؤالء الطالب وتقدمي م�ساعدة تتنا�سب مع ال�صعوبات التي يعانونها.
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برنامج عالجي لتعليم القراءة والكتابة

برنامج عالجي لتعليم القراءة والكتابة

برنامج عالجي لتعليم القراءة والكتابة
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وحدتي تطوير االختبارات و البحوث
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وحدتي تطوير

وحدة تطوير االختبارات

االختبارات
والبحوث

إقليميا رائ� ً�دا
يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مرك ًزا
ًّ
في األبحاث التطبيقية في مجال صعوبات التعلم ،إذ يدرك أهمية األبحاث
العلمية التطبيقية في دعم أنشطة المركز ،وفي تعرف آخر المستجدات،
واألساليب الفعالة لبلوغ المركز أهدافه الرامية إلى مساعدة األفراد ذوي
صعوبات التعلم.
وبد ًال من االعتماد على االختبارات التي طورت خارج العالم العربي ،يرى
المركز أن هناك حاجة مستمرة إلى تصميم االختبارات وتطويرها لتتالءم مع

�أعمـــال و�أن�شطــــة

الناطقين باللغة العربية.

االختبارات التي ُن ِفذت:
م�شروع تطوير االختبارات الت�شخي�صية معيارية املرجع ومنها:
اختبار الذاكرة العاملة املقنن للأطفال ،وقد ُط ِبع.اختبار معاجلة الأ�صوات املقنن للأطفال للمرحلة املتو�سطة (عينة ا�ستطالعية�أوىل).
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وحدة البحوث
رائدا في األبحاث التطبيقية
يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مرك ًزا
إقليميا ً
ًّ
في مجال صعوبات التعلم ،إذ يدرك أهمية األبحاث العلمية التطبيقية في دعم أنشطة
المركز ،وفي تعرف آخر المستجدات ،واألساليب الفعالة لبلوغ المركز أهدافه الرامية إلى
مساعدة األفراد ذوي صعوبات التعلم.
وبد ًال من االعتماد على األدوات العالجية التي طورت خارج العالم العربي ،يرى المركز
أن هناك حاجة مستمرة إلى تصميم برامج وأدوات عالجية وتطويرها لتتالءم مع الناطقين
باللغة العربية .وتعمل وحدة األبحاث على إجراء األبحاث العلمية التطبيقية الالزمة لتطوير
مثل هذه البرامج واألدوات العالجية الالزمة.

الإجنــــــازات:
	-م�شروع "�أنا جزء من املعادلة!":
•وهو برنامج متكامل لتدري�س الريا�ضيات لطالب �صعوبات التعلم يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة.
•حيث انتهى من �إعداد م�سو ّدات الكتب وبطاريات االختبارات .املرحلة الأخرية.
	-م�شروع برنامج وقائي وعالجي لتدري�س مهارات القراءة والكتابة يف ال�صفوف الدنيا:

•تطوير خم�س �ألعاب �إلكرتونية مرافقة للمنهاج.
	-م�شروع تطوير بطاريتي اختبارات باللغة العربية والإجنليزية لفرز �صعوبات القراءة لدى طالب
اجلامعة يف دولة الكويت:
•�إعداد ن�سخ ورقية �أولية لبطارية اختبارات باللغة العربية لفرز ع�سر القراءة لدى طالب اجلامعة
يف الكويت.
•�إعداد ن�سخ ورقية �أولية لبطارية اختبارات باللغة الإجنليزية لفرز ع�سر القراءة لدى طالب اجلامعة
يف الكويت وال �سيما ثنائي اللغة منهم ،وهي م�شابهة لالختبارات العربية املذكورة �أعاله.
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•االنتهاء من مراجعة «�أ�صوات وحروف» وهو منهاج لتدري�س القراءة والكتابة لتدري�س ال�صفوف
الدنيا ،وهو برنامج وقائي ملن ُيظهرون م�شكالت يف تعلم القراءة والكتابة.
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التقـــرير ال�ســـنــوي
2015

وحدة اإلعالم والعالقات العامة

وحدة اإلعالم

والعالقات العامة

استمرت وحدة اإلعالم والعالقات العامة بمجهودها إللقاء الضوء على
دور المركز وإنجازاته في عام  ،2015حيث تمحور حول الدعاية عن الخدمات
الجديدة التي يقدمها مركز تقويم وتعليم الطفل ،ونشر الوعي حول
صعوبات التعلم ،وإبراز صورة مركز تقويم وتعليم الطفل كمركز للتفوق
واالمتياز في مجال األبحاث ،وبرامج التدخل العالجية ،وتوفير التدريب والمصادر
الالزمة لذوي صعوبات التعلم .كما امتد هذا الدور إلى الحفاظ على الروابط
القوية مع المؤسسات المماثلة على المستوى المحلي والعالمي من
خالل المشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات.

�أعمـــال و�أن�شطــــة
	-امل�شاركة يف امل ؤ���مت��رات وامل��ع��ار���ض واملجمعات التجارية للتوعية ب�صعوبات التعلم
وخدمات املركز ,وفقا للآتي:
•�سوق �شرق.
•امللتقى ال�سنوي الثاين لكلية العلوم االجتماعية.
•�أ�سبوع ال�صحة الذي تقيمه كلية الهند�سة والبرتول.
•معر�ض الكتاب الدويل التا�سع والثالثون.
•املعار�ض التي تقيمها وزارة ال�صحة للتوعية بال�صحة النف�سية للطفل.
•املعار�ض املقامة يف عدة مدار�س تابعة لوزارة الرتبية للتوعية ب�صعوبات التعلم.
	-ا�ستقبال الوفود املحلية والدولية لعمل زيارات ميدانية للمركز ,وهي كالآتي:
•ا�ستقبال طالب جامعة الكويت.
•ا�ستقبال االخت�صا�صيني النف�سيني واالجتماعيني ومعلمي وزارة الرتبية.
•ا�ستقبال طالب التعليم التطبيقي.
•ا�ستقبال وفود من :اململكة العربية ال�سعودية ،ومملكة البحرين ،ودولة قطر.
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	-تنظيم املحا�ضرات العامة واالحتفاالت التابعة مل�شروع مدار�س الدمج التعليمي ،وما يرافقها من
تغطيات �إعالمية.
	-العمل على �إبراز �أن�شطة مركز تقومي وتعليم الطفل يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وما يرافقها من
تفاعل و�إجابة عن �أ�سئلة املتابعني.

الإجنــــــازات

•تعبئة طلب خدمة الت�شخي�ص.
•حقيبة املعلومات الإلكرتونية.
•طلب وظيفة.
	�-إخراج �أفالم ق�صرية توعوية وتعريفية باخلدمات التي يقدمها مركز تقومي وتعليم الطفل.
•فيلم تعريفي عن اخلط ال�ساخن.
•فيلم تعريفي عن مكتبة �صعوبات التعلم.
•فيلم تعريفي عن الربنامج ال�صباحي.
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	-عمل ت�صميم جديد للموقع الإلكرتوين ملركز تقومي وتعليم الطفل ,وذلك ملواكبة التطور امل�ستمر يف
و�سائل العر�ض واخلدمات املقدمة من خالله ,و�أ�ضيف العديد من اخلدمات ,مثل:
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الخط الوطين
الساخن

يقدم مركز تقويم وتعليم الطفل خدمة االستفسار الهاتفية حول مجموعة
كبيرة من الموضوعات المتصلة بصعوبات التعلم ،وهي خدمات مجانية
ومتاحة ألفراد المجتمع .لتقديم المعلومات الصحيحة ،إضافة إلى توجيه
المتصل إلى الجهات التي يمكن أن تقدم له المساعدة المطلوبة من خالل
قاعدة بيانات تشمل أغلب الجهات المعنية بتقديم خدمات لذوي االحتياجات
الخاصة داخل الكويت وخارجها.

�أعمـــال و�أن�شطــــة
بلغ عدد اجلهات امل�سجلة يف قاعدة بيانات اخلط ال�ساخن ( )412جهة عربية و�أجنبية,حيث يوفر اخلط الوطني ال�ساخن قاعدة بيانات ت�شمل اجلهات احلكومية وغري احلكومية
جميعها التي تعنى بذوي الإعاقة وال �سيما ذوي �صعوبات التعلم �سواء داخل الكويت �أم
خارجها.
-الرد على اال�ستف�سارات الرتبوية واالجتماعية والنف�سية للمت�صلني.

الإجنــــــازات
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�سجل  154اخت�صا�صي نف�سي واجتماعي �ضمن قاعدة البيانات من خالل التوا�صل مع 234مدر�سة يف املناطق التعليمية جميعها.
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مكتبة صعوبات
التعلم

أنشأ مركز تقويم وتعليم الطفل المكتبة المتخصصة لصعوبات التعلم
بدعم األمانة العامة لألوقاف؛ لتكون االختيار األول للباحثين والمختصين في
هذا المجال في دولة الكويت ،حيث حرص المركز على توفير المصادر والمراجع
والدوريات والمجالت جميعها وغيرها باللغتين العربية واإلنكليزية.
وقد استفاد من المكتبة منذ نشأتها الكثير من الباحثين والمتخصصين,
حيث حرص المركز على توفير أحدث المصادر توفيرا مستمرا للوقوف على آخر
ما توصل إليه العلم بهذا المجال.

�أعمـــال و�أن�شطــــة
 -اال�شرتاك يف معر�ض الكويت الدويل للكتاب رقم (.)39 -اال�شرتاك يف معر�ض الكتاب يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.  -زيادة عدد �أع�ضاء املكتبة لي�صل �إىل ( )215ع�ضو.  -ا�ستقبال وفود لزيارات خمتلفة للمكتبة من( :اململكة العربية ال�سعودية – دولة البحرين -طالبات اجلامعات – اخلرباء الأجانب – املوجهني من املناطق التعليمية – وفد الك�شافة
الكويتية).
  -ا�ستقبال ( )540م�شرتك من التدريب امليداين ملعلمي وزارة الرتبية ومعلماتها ،ودُربواعلى كيفية ا�ستخدام املكتبة وكيفية البحث يف فهر�س املكتبة والو�صول �إىل �أوعية املعلومات
داخل املكتبة.
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  -ا�ستقبال ( )200زائر من االخت�صا�صيني النف�سيني واالجتماعيني من وزارة ال�ش�ؤون. -عمل ا�ستعارات وت�سجيل الرد لعدد( )1650زائر.  -تقدمي خدمة مرجعية لعدد( )1420زائر.  -تزويد ق�سم الدويات بـ( )500عدد من الدوريات العربية والأجنبية.  -تزويد ق�سم الكتب الأجنبية بـعدد ( )350كتابinfo@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

 - -تزويد ق�سم الكتب العربية بعدد ( )1200كتاب.
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وقف تقومي وتعليـم الطفـ ــل

م�سـ ـ ـ ــرية العط ـ ـ ــاء

قال ر�سول اهلل : ¤

«�إذا مات ابن �أدم �إنقطع عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية �أو علم ينتفع به �أو ولد �صالح يدعو له»

�أ�سماء ال�سادة الواقفني
ال�سيـــــد� /أنــور عبد اهلل املـــــال

الوقفية املا�سية

ال�ســـــيدة /دانة �أن��ور عبد اهلل املال

الوقفية الذهبية

ال�سيـدة املرحومة /بدرية الغنيم

الوقفية الف�ضية

ال�سادة عائلة املرحوم /مرزوق الغنيم

الوقفية الف�ضية

ال�����س��ادة� /سليمان وف�����ض��ة اخل��ال��د

الوقفية الف�ضية

امل����رح����وم� /أح���م���د ف��ي�����ص��ل ال��زب��ن

الوقفية الف�ضية

ال���������س����ي����دة /ف����ط����وم����ة ال����زب����ن

الوقفية الف�ضية

ال�ســـــيد /ب��در �أن���ور عبد اهلل املال

الوقفية الف�ضية

ال���������س����ـ����ي����ـ����ـ����دة /ن���ب���ي���ل���ه امل��ل�ا

الوقفية الربونزية

ال���������س����ـ����ي����ـ����ـ����دة /ل���ط���ي���ف���ة امل��ل�ا

الوقفية الربونزية

أ�نـ ــواع الوقفي ـ ـ ــات

ال�����س��ـ��ي��ـ��ـ��د /ن��ب��ي��ل ع��ب��د اهلل امل�لا
م����ؤ����س�������س���ة ال�����ب��ت��رول ال��ك��وي��ت��ي��ة
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طوبى ملن �أعطى برا بالأوطان،
ليبقي عطا�ؤه �شاهدا على مر الأزمان
شكـر ًا للعطـاء

لقد كان مركز تقومي وتعليم الطفل حلماً
وفكرة ثم حتول بف�ضل اهلل تعاىل ثم بجهود
امل��خ��ل�����ص�ين م���ن �أب����ن����اء ه����ذا ال���وط���ن ال��ك��رمي
ورعايتهم �إىل �صرح يحت�ضن �أبناءنا وبناتنا
ويوفر لهم و�سائل الرعاية الرتبوية والتعليمية
كلها؛ لذلك نقول لتلك الأيادي البي�ضاء التي
�ساهمت بالقول �أو بالفعل لقد كان منكم العمل
املخل�ص وال��رع��اي��ة الكرمية فكان حقاً علينا
الثناء اجلميل وال�شكر اجلزيل،،،
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�أ�سماء ال�سادة املتربعني لعام 2015
ال�����س��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��دة /ل���ول���وة خ��ال��د ال��زي��د
ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة /ب���دري���ة ال��ع��ري��ف��ان
ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة /خ���ال���دة ال��ق��ط��ام��ي
ال�ســـــيدة /غنيمة في�صل ال��زب��ن
ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة /وداد ال��ع��ب��د ال����رزاق
ال�ســـــيدة /لولوة عبد املح�سن ال�صقر
ال�ســـــيدة� /شروق عبد الرزاق الغامن
ال�ســـــيدة /وفيقة �أح��م��د الثاقب
ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة /ف�����دوى احل��م��ي�����ض��ي
ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة� /شفيقة ع��ل��ي امل��ط��وع
ال�ســـــيدة /فتحية خ��ال��د ال��زي��د

