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كلمة المركز
إبان اجلائحة
التعليم ّ
تطوير وعطاء
�إن كل عائق وم�شكلة يواجهان عمل ما �إمنا هما فر�ص توجهنا ال�ستك�شاف طاقاتنا والبحث يف
حتد يف الظروف من حولنا
البدائل املتاحة �أمامنا ،ودعوة ال�ستحداث طرق مبتكرة لت�أدية العمل .وكل ٍ
هو تدريب و�صقل ملهاراتنا و�أ�ساليبنا التي اعتدنا العمل بها لزمن طويل.
وهذا ما مل�سناه يف مركز تقومي وتعليم الطفل إ� ّبان العام الدرا�سي  ،2021 - 2020عام التعليم
عن بعد ،فقد تكاتفت جهود فرق العمل من وحدات املركز جميعها حول هدف وا�ضح ،هو ا�ستمرار تقدمي
اخلدمات التعليمية واملعنوية لذوي �صعوبات التعلم بالقيم نف�سها التي مت�سكنا بها على مدى ال�سنوات،
وباختالف الظروف ،وتلك هي قيم الإخال�ص يف العمل ،والتفا�ؤل ،واملثابرة ،وال�سعي نحو الأف�ضل� ،إميان ًا
بر�سالتنا و�سع ًيا لتحقيقها.
وحتى يتحقق هذا الهدف تفانت فرق العمل لتحقيق الآتي:
 الدعم الفني وخدمة اخلط ال�ساخن للطالب و�أولياء الأمور. الدعم الرتبوي والأكادميي للطالب. التطوير املهني التعليمي والتقني للمعلمني. الدعم املعنوي بتوفري اخلدمات النف�سية واالجتماعية للطالب والأهل والعاملني يف املركز. املتابعة الدقيقة للأو�ضاع ال�صحية للطالب والعاملني يف املركز.�أما بالن�سبة للتحديات التي تتعلق ب�صعوبات التع ّلم فقد كانت كالآتي:
من خالل تبني املركز �سيا�سة التكيف مع ظروف البالد مبا ال يخل العملية الرتبوية ،مت تطوير
نظام التعليم عن بعد ،بحيث يتم �ضمان االنتقال ال�سل�س من التعليم الرتبوي ال�سابق �إىل التعليم
الإلكرتوين ،وا�ستمرار احل�ص�ص الفردية ،وكذلك ا�ستمرار تطبيق اخلطط العالجية اخلا�صة بطالب
الربنامج الرتبوي ال�صباحي ،وقد �صاحب هذا االنتقال �ضرورة تعزيز قدرات طاقم التعليم يف التدري�س
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الفعال عن بعد ،ومن هنا كانت ال�ضرورة للتطوير املهني والتقني املكثف للمعلمني ،وذلك من خالل
تدريبهم على ا�ستخدام من�صة التعليم الإلكرتوين والتطبيقات الإلكرتونية امل�ساعدة .وكذلك ُعززت قيم
املواطنة الرقمية لديهم ،ودعمهم فنيا ومعنويا ملواجهة املع�ضالت التي قد تواجههم يف هذه املرحلة
االنتقالية .ومل تقت�صر اجلهود لدعم املعلمني فقط ،بل ُمدت يد العون لأولياء الأمور جميعهم من خالل
تدريبهم على كيفية متابعة �أبنائهم وم�ساعدتهم يف املنزل.
ولإمياننا ب�أهمية الت�شخي�ص ب�شكل عام ،والت�شخي�ص املبكر على وجه اخل�صو�ص ،و�أهمية التقارير
الرتبوية والنف�سية التي تلحق عملية الت�شخي�ص بتو�صيات تربوية موجهة للأهل ومعلمي الطالب ،ا�ستمرت
وحدة الت�شخي�ص يف ا�ستقبال حاالت جديدة ومتابعة احلاالت امل�سجلة .وملا كان للجائحة من ت�أثري على
توافد املراجعني يف الوحدة ،زاد املركز من تركيزه على التوعية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي والإذاعة
املحلية ،وهذا ن�شاط مميز �شارك يف حتقيقه العاملون يف وحدة الت�شخي�ص جميعهم ،نف�سيون وتربويون
بالتعاون مع وحدة الإعالم والعالقات العامة.
وا�ستكماال للدور املميز الذي يقوم به فريق البحوث وتطوير االختبارات على امل�ستوى املحلي
والإقليمي ،مت االنتهاء من م�شاريع خا�صة بتطوير االختبارات الت�شخي�صية املقننة على البيئة املحلية،
و�إعداد برامج عالجية وم�شاريع �أخرى.
التعليم الإلكرتوين يف زمن جائحة كوڤيد ،19-هو جتربة فريدة حقق املركز من خاللها بعدً ا
مطو ًرا يف التعليم ،قائ ًما على املرونة والتكيف والتعاون ،واال�ستمرار يف العمل املتفاين مبا يعود بالنفع
على الطالب �أوال ،ثم على املجتمع.
«�إن كل عائق �أوم�شكلة نواجهها يف مركز تقومي وتعليم الطفل هي دعوة لنا لتحقيق ر�سالتنا
مهما كانت الظروف من حولنا».
�إدارة مركز تقومي وتعليم الطفل
info@ccetkuwait.org
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البرنامج التربوي الصباحي
يختص البرنامج التربوي الصباحي بتقديم العالج التربوي لألطفال من ذوي صعوبات
التعلم من خالل استخدام العديد من األدوات التعليمية والبرامج العالجية ،حيث ُيستخدم
منهج وزارة التربية ولكن بأسلوب “تعدد الحواس” في التعليم في الفصول الجماعية ،كما
ستخدم خاللها برامج عالجية َ
طورها وقننها
يعطي البرنامج كل طالب حصصا فردية ُت
َ
على البيئة 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.

أعم ــال وأنشطـ ــة
1.إدارة أزمة تفشي كوڤيد 19 -على الصعيد النفسي واالجتماعي:
•التواصل مع أولياء األمور والطالب لتقدمي الدعم النفسي والتربوي خالل فترة التعطيل واحلظر
الكلي واجلزئي.
•التواصل مع الطالب جميعهم قبل البدء بالعام الدراسي  2021 - 2020وتهيئتهم نفس ًيا للعام الدراسي
اجلديد بجميع مستجداته.

2.إدارة أزمة تفشي كوڤيد 19 -على الصعيد اإللكتروني لدعم اجلانب التعليمي:
•تشكيل "فريق الدعم الفني" وتدريبه على القيام بإجابة تساؤالت الطلبة وأولياء األمور واملعلمني
من الناحية اإللكترونية وتقدمي الدعم الكافي لهم متاشياً مع متطلبات املرحلة.
•تشكيل فريق العمل التربوي وإعداد اخلطط التربوية خالل فترة التعلم عن بعد وفق املادة واملرحلة
(معلم  -رئيس قسم  -مشرف إداري).
•تقدمي برنامج تعليمي مكثف ومطول لطالب الصف التاسع بدأ بتاريخ  19مايو  2020واستمر حتى
تاريخ  27أغسطس .2020

3.برنامج التطوير الوظيفي بتاريخ  1سبتمبر وحتى  1أكتوبر :2020
•التدريب على استخدام وسائل االتصال عن بعد ،واالستفادة من املصادر التعليمية اإللكترونية التي
تخدم عملية التعليم عن بعد.
•تقدمي حلقات توعية خاصة مبواجهة التحديات خالل األزمات باجملتمع املدرسي والتعامل مع
الواقع اجلديد للعاملني  بالبرنامج جميعهم.
•تقدمي حلقات تدريبية عن املواطنة الرقمية وكيفية تنميتها والتحديات التي تقابل طالبنا عند
استخدام اإلنترنت .
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•تقدمي حلقة تدريبية عن التدريس الفعال في التعلم عن بعد (أبرز التحديات  /أمناط التفاعل /
التخطيط والتحضير  /املسؤولية املهنية  /التعرف على أدوار شركاء العملية التربوية  /بروتوكوالت
التعلم عن بعد اخلاصة باملعلم واملتعلم).
•صياغة سياسة البرنامج التربوي الصباحي اخلاصة بالتعليم عن بعد وشرحها (أدبيات وقواعد)
لكل من الهيئة التعليمية واإلدارية من جهة ،وألولياء األمور من جهة أخرى.
•تقدمي جلسات تدريبية داخلية للتدريب على كيفية االنتقال من التعليم التربوي السابق إلى التعليم
فرصا أفضل للتعلم
اإللكتروني السيما بالتعليم الفردي ،وحتويل احلصة إلى حصة رقمية تتيح
ً
وتقدمي اخلطط العالجية .مثال Wilson Reading System :بقسم اللغة اإلجنليزية.
•تقدمي برنامج تدريبي لطالب الصف التاسع الذين التحقوا بالصف العاشر للسنة األكادميية
 2021 - 2020لشرح برنامج ميكروسوفت "تيمز" وكيفية التعامل معه.

4.برامج التطوير الوظيفي على مدار العام الدراسي على املستوى الداخلي واخلارجي:
•تدريب الطالب وأولياء األمور على مناذج الواجبات واالختبارات اإللكترونية
املنصة التعليمية "تيمز".

Forms

من خالل

•تقدمي دورة توعية على مدار يومني ألولياء أمور الطالب املقيدين بالبرنامج الصباحي والطالب
املستجدين عن رعاية أبنائهم نفس ًيا وتربو ًيا خالل أزمة كورونا ،وأيضاً كيفية استخدام املنصة
التعليمية املستخدمة تقن ًيا وتربو ًيا من قبل ولي األمر والطالب.

5.إجراءات إدارية خاصة بالتعليم عن بعد واجلوانب التقنية:
•تفعيل اخلط الساخن لفريق الدعم الفني الستقبال مكاملات ورسائل أولياء األمور والرد عليها أوالً
بأول.

•إرسال رابط  Padletلكل من ولي األمر واملعلم وهو مبثابة حائط إعالني تفاعلي يحتوي على كل
املعلومات وامللفات والبيانات التي تعزز عملية التعليم عن بعد باملرحلة الراهنة وتوضحها ،كما حتتوي
على اإلضافات واملستجدات اخلاصة بامليدان فور حدوثها.
•عمل دليل إجرائي للنظام اإللكتروني املستخدم بالبرنامج التربوي الصباحي يحتوي على خطوات
التشغيل والعمل بالقوائم اخملتلفة بالبرنامج من قبل الفريق الفني واإلداري القائم على املشروع.
•إنشاء فرق البرنامج الصباحي ( )Teamsحتمل قاعدة بيانات املعلمني والطالب ،وانطالق العمل به
قبل انتهاء العام الدراسي احلالي متهي ًدا للعمل به مع مطلع العام الدراسي .2022 - 2021
•حصر البرامج والتطبيقات واملواقع اإللكترونية املستخدمة من قبل األقسام اخملتلفة وفق خصوصية
كل قسم ،وتقدمي التدريب والدعم الالزمني لكل ما يخص التحول اإللكتروني بالتنسيق مع فريق الدعم
الفني من حيث التدريب واملتابعة وحل املشكالت التقنية التي تواجه العاملني في أثناء التطبيق.
info@ccetkuwait.org
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6.اإلجراءات األكادميية:
•إجراء اختبارات تشخيصية للطالب املستجدين جميعهم بغرض حتديد املستوى باملواد األساسية
الثالث :اللغة العربية  /اللغة اإلجنليزية  /الرياضيات وذلك من أجل توزيعهم على مجموعات
التعليم الفردي وحتديد اخلطط العالجية املناسبة لهم.
•االنتهاء من مشروع منوذج إعداد الدروس املوحد الذي يوحد اخلطوات اإلجرائية األساسية لعملية
التدريس ،مع االحتفاظ بخصوصية محتوى كل مادة على حدة وربطه مع هيكلية الدروس.
•حتويل محتوى املناهج واألدوات املستخدمة بالتدريس إلى محتوى إلكتروني يخدم عملية التعليم
عن بعد في املواد جميعها.
•إعداد حقيبة أدوات خاصة بالتعليم الفردي باللغة اإلجنليزية ملساعدة الطالب في تلقي احلصص
الفردية في أثناء عملية التعلم عن بعد ،وأخرى مماثلة من أجل استخدام املعلم.
•االهتمام بصحة الطالب البدنية من خالل تولي قسم التربية البدنية مهمة متابعة الطالب عن
طريق عمل برنامج رياضي وتوجيه النصائح بشكل مستمر للطالب.
•رعاية الطلبة املوهوبني في أثناء حصص التربية املوسيقية وذلك بعرض موهبتهم وتنميتها على
النحو املطلوب.
•االهتمام باجلوانب الفنية واإلبداعية للطالب من خالل تقدمي فيديوهات مصورة للمهارات الفنية
مع مساعدة الطالب على تصنيع اخلامات يدويا بالبيت لضمان سالمتهم وتنفي ًذا لالحترازات
الصحية.

7.اإلجراءات اإلدارية:
•جتهيز إجراءات السالمة للعودة التدريجية مع تنفيذ التعديالت الالزمة ملواكبة املستجدات جميعها.
•اعتماد "سياسة التعلم عن بعد" التي تشرح ضوابط التعلم عن بعد في ضوء الوضع الراهن ومشاركتها
مع الهيئتني اإلدارية والتعليمية وكذلك أولياء األمور.
•عقد اللقاء التشاوري األول بني الهيئتني التعليمية واإلدارية مع أولياء األمور للرد على استفسارات
أولياء األمور وبحث مقترحاتهم.
•قيام فريق اخلدمة النفسية بعمل عدة استبانات للطالب وألولياء األمور وللمعلمني للتعرف على
احتياجاتهم من الناحية النفسية والسلوكية بهدف تقدمي الدعم الالزم وعمل لقاءات جماعية
وفردية بناء على نتائج تلك االستبانات.
•إسناد دور اإلرشاد الصفي لفريق اخلدمة النفسية واالجتماعية وما يتبعه من إجراءات خاصة
مبتابعة الطالب أكادمي ًيا وسلوك ًيا والقيام بدور همزة الوصل بني شركاء العملية التربوية (طالب -
معلم  -اختصاصي  -ولي أمر  -إداري).
•عقد لقاء تعريفي للمركز مع أولياء أمور الطلبة اجلدد من قبل اخلدمة النفسية واالجتماعية من
أجل دعمهم بطرح موضوعات تفيدهم في كيفية التعليم عن بعد وكيفية التعامل مع الطالب في ظل
أزمة فيروس كورونا عن طريق تطبيق "زووم".
10
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•عقد جلسات فردية من قبل فريق وحدة اخلدمة النفسية واالجتماعية مع الطالب ملعاجلة حاالتهم
السلوكية.
•تقدمي الدعم املعنوي ألعضاء الهيئة التعليمية في البرنامج التربوي الصباحي في أثناء اجلائحة.

8.نحو مدرسة رقمية ،إنشاء قواعد بيانات بهدف استعمالها إلصدار التقارير الالزمة كالتالي:
•إنشاء سجل املعلومات الصحية في ظل جائحة كورونا لتضم جميع البيانات اخلاصة بالعاملني بالبرنامج
من حيث (اإلعفاءات الصحية  -التطعيمات  -تتبع اإلصابة بكوڤيد .)19
•إنشاء قاعدة بيانات اجلدول املدرسي وميزانيات األقسام من معلمني وصفوف وخطط دراسية.
•استحداث قاعدة بيانات لتقييم الطالب وفق اآللية املرسلة من وزارة التربية وذلك من أجل متابعة أداء
الطالب من جهة ومن أجل إصدار التقارير من جهة أخرى.
•حتديث آلية إصدار شهادات نهاية الفصول الدراسية ونهاية العام الدراسي لطلبة البرنامج وتطويرها.
•البدء بنظام إدخال التقييم السنوي الداخلي إلكترون ًيا للعاملني بالبرنامج جميعهم وفق النموذج املعتمد
من قبل إدارة البرنامج التربوي الصباحي ،والذي سيتم اعتماده كتقييم داخلي للعاملني بالبرنامج
التربوي الصباحي جميعهم.

9.الشراكة اجملتمعية والفعاليات:
•تلبية دعوة اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم  KALDواالشتراك في مسابقة "الطالب املثابر" ،وقد مت
احلصول على املراكز األول والثالث واخلامس واخلامس مكرر في املسابقة املذكورة.
•تلبية دعوة قسم التطوير والتعليم في كلية التربية بجامعة الكويت لالشتراك في البرنامج التدريبي
واملقام بالتعاون مع مركز التعليم املستمر في جامعة هلنسكي الفنلندية حتت عنوان" :استمرارية التعليم
في األوقات االستثنائية :التعليم الهجني".
•التواصل مع مؤسسة  Kidproofواملشاركة في برنامج تدريبي بعنوان" تقدمي الدعم للتربويني واملتعلمني
فيما بعد أزمة كوڤيد 19 -وإعادة فتح املدارس".
•تقدمي مسابقات خاصة بالعيد الوطني وتوزيع اجلوائز على الطالب الفائزين.
•االحتفال بتخريج طالب الصف التاسع :دفعة العام الدراسي
افتراضياً ونشر ذلك على مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة باملركز.
2019

-

2020

ودفعة

2020

-

2021

•تفعيل برنامج "القيم التربوية" واستقبال مساهمات الفرق العاملة بالبرنامج التربوي الصباحي جميعها
وذلك على مدار العام وباحلصص جميعها.
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البرنامج التربوي المسائي
يقدم البرنامج التربوي المسائي خدمات متخصصة لذوي صعوبات التعلم في
مجال التشخيص التربوي في اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والرياضيات وعالجها
باللغتين العربية واإلنجليزية للمتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين  21 - 7سنة.
ويخدم البرنامج التربوي المسائي طالب مــدارس التعليم العام بــوزارة التربية،
والتعليم الخاص (النظامين العربي واألجنبي) ،ويتيح للمتعلم الذي يعاني صعوبات
تعلم فرصة الحصول على التدريس المتخصص لمعالجة نواحي الضعف المحددة
لديه من بداية حياته الدراسية.
اعتمد البرنامج التربوي المسائي ِفي العام الدراسي الحالي  2021–2020على التعليم
عن بعد (التعليم المتزامن أو التعليم غير المتزامن) في إطار اإلرشــادات الصحية
والحرص على تطبيقها عمل ًيا ،ووضع اإلستراتيجيات التربوية التي يعمل على تطبيقها
وتطويرها بهدف المحافظة على جودة الخدمات التربوية التي تناسب طالب صعوبات
التعلم.

أعم ــال وأنشطـ ــة
اخلدمات التعليمية:البرنامج التربوي املسائي برنامج عالجي متخصص في مساعدة ذوي صعوبات التعلم،
وقدم البرنامج خدمات تربوية عالجية فردية لـ  87طال ًبا وطالبة دارسني على حساب الهيئة
هذا َّ
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،و 18طال ًبا وطالبة دارسني على نفقة أولياء أمورهم في املواد اآلتية:
اللغة العربية ،واللغة اإلجنليزية ،والرياضيات لطالب املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،كما قدم
البرنامج خدمات دعم مدرسية في اللغة العربية ،واللغة اإلجنليزية ،واللغة الفرنسية ،والرياضيات،
والفيزياء ،والكيمياء ،لطالب املرحلة الثانوية .وقد أرسل البرنامج صو ًرا من اخلطط العالجية
التربوية الفردية ألولياء أمور الطالب من خالل برنامج الواتس آب ،أو تسليمهم نسخة منها عند
مراجعتهم إدارة البرنامج.
التطوير املهني:•قدم البرنامج التربوي املسائي تدري ًبا ملعلميه على البرامج اإللكترونية والتقنيات املستخدمة
في العملية التعليمية بشقيها املتزامن وغير املتزامن ،والتي تساعد على إعداد احملتوى
العلمي وتقدميه للمتعلم بطرائق احترافية مناسبة لهم ،واستخدام األجهزة املناسبة لذلك.

14

www.ccetkuwait.org

مــــركــــز تـــقـــويـــم وت ــع ــل ــي ــم الــطــفــل

•تدريب الطالب على دخول احلصص واستخدام البرامج املستخدمة في التعليم ،وتبادل
املعلومات واملستندات مع املعلمني في التعليم املتزامن أو غير املتزامن.
•تدريب أولياء األمور على البرامج املستخدمة في التعليم عن بعد وحثهم على مشاركة
أبنائهم الطالب حضور احلصص.
أولياء األمور:•تقدمي اإلرشاد األسري ألولياء األمور الذين يعاني أبناؤهم مشكالت تعليمية أو تقنية لتقدمي
املساعدة والعمل على حل مشكالت األبناء التعليمية أو التقنية.
•تطوير آليات التواصل مع أولياء األمور وتفعيل دورهم في البرنامج التربوي العالجي ،وذلك
من خالل اللقاءات الفردية ،أو التواصل عبر برامج التواصل االجتماعي واتس آب أو زووم.
•عقد عدد من االجتماعات إلدارة البرنامج مع أولياء األمور باستخدام ( )Zoomوتقدمي
الدعم التقني والتربوي والعمل على تلبية احتياجات أبنائنا الطالب.
•إطالع ولي األمر على برنامج الطالب التربوي واحتياجاته العلمية والسلوكية.
•تفعيل دور ولي األمر في إجناح البرنامج العالجي للطالب.
•إرسال التقارير الفصلية اخلاصة بالطالب إلى أولياء األمور في نهاية كل فصل دراسي وفق
املادة الدراسية من خالل رسائل الواتس آب.
قاعدة بيانات البرنامج التربوي املسائي:عمل البرنامج التربوي املسائي على بناء قاعدة بيانات له تتضمن بيانات الطالب واخلطط
العالجية التربوية الفردية لهم ،وتقاريرهم التحصيلية الفصلية ،وبيانات املعلمني وسيرهم الذاتية،
وإحصائيات مجدولة تضمنت عدد احلصص التي يدرسها الطالب في كل مادة ،وحصص املعلمني،
واملستحقات املالية املطلوبة من كل طالب دارس على حساب ولي أمره ،وكشوف احلصص واملطالبات
املرسلة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،وحسابات املعلمني املالية.
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وحـدة التشـخيص
يؤمن مركز تقويم وتعليم الطفل بأهمية التدخل العالجي المبكر ،وأن التشخيص
مرحلة دقيقة تسبق تقديم برامج التدخل العالجي في ميدان التربية الخاصة ،وتسهم
إلــى حد كبير في إعطاء النصائح واإلستراتيجيات العالجية المناسبة للتعامل مع
مشكالت الطفل .وفي هذا اإلطار تقدم وحدة التشخيص تحلي ً
ال موضوعيًا للصعوبات
التي يواجهها الطفل ،من خالل تطبيق مجموعة من االختبارات النفسية والتربوية
المقننة ،في مجال تقييم القدرات المعرفية ،والقدرات األكاديمية ومستوى التحصيل
عند الطالب ،والتي يقوم بها فريق من االختصاصيين النفسيين والتربويين ،وذلك لتوفير
تشخيص شامل لقدرات الطالب وفق معايير علمية واضحة ،يعقبه نصائح عملية مفيدة
للمشكلة موضوع الشكوى.

أعم ــال وأنشطـ ــة
تبعا
احلاالت التي استفادت من خدمات وحدة التشخيص مقسمة ومدرجة في اجلدول التالي ً
لنوع اخلدمة:
بيانات إحصائية للوحدة خالل الفترة من :األول من سبتمبر  2020حتى نهاية شهر أغسطس 2021

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

اجملموع

عدد احلاالت التي فتحت مل ًفا

650

عدد احلاالت على قائمة االنتظار حال ًيا

92

عدد احلاالت التي اختبرت نفس ًيا وتربو ًيا

572

عدد احلاالت التي اختبرت نفس ًيا

300

عدد احلاالت التي اختبرت تربو ًيا

70

عدد احلاالت التي حصلت على استشارة

500

عدد احلاالت اجلارية اآلن

89

تأثر عدد احلاالت املنجزة هذا العام بسبب  فيروس كورونا ،والشروط الصحية االحترازية املرتبطة به.
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اإلجن ـ ـ ــازات
إعداد وتصوير مجموعة من الفيديوهات (عدد  17فيديو) ،للقناة اخلاصة باملركز على اليوتيوبوالتي شملت الكثير من املوضوعات املتنوعة في مجال التشخيص واملساعدة التربوية لطلبة
صعوبات التعلم ،والتي تهم اخملتص واملعلم وولي األمر على حد سواء.
تصوير فيديو تعريفي بخدمات الوحدة لعرضه على وسائل التواصل االجتماعي اخلاصةباملركز.
املشاركة في إعداد وجتهيز مادة علمية خاصة بصعوبات التعلم وأنواعها اخملتلفة للنشر عبرتطبيق االنستجرام ،بالتعاون مع وحدة اإلعالم والعالقات العامة.
إضافة خدمة االستشارات النفسية واالستشارات التربوية لكل املشكالت املرتبطة بصعوباتالتعلم ألولياء األمور ،وذلك ضمن قائمة اخلدمات املقدمة في الوحدة.
تفعيل خدمة التواصل بني الوحدة وأولياء األمور عبر تطبيق الواتسأب حيث مت حتديد رقمخاص للوحدة تسهي ً
ال  لعملية التواصل.
وحدة التشخيص وجائحة كوڤيد:19
استأنفت وحدة التشخيص عملها مع فريق العمل كامال باستقبال أولياء األمور وتقدمياالختبارات التشخيصية واالستشارات مباشرة بعد انقضاء فترة احلجر الكلي بسبب جائحة
كوڤيد 19 -وذلك في بداية شهر يوليو .2020
قامت وحدة التشخيص بتنظيم استقبال املراجعني ضمن مواعيد محددة مسبقا متاش ًيا معاالشتراطات الصحيةاالحترازية املوصى بها من قبل وزارة الصحة.
أُعيد تنظيم مرافق الوحدة بشكل كامل ،و تزويد غرف االختبار وغرف االختصاصيني وقسماالستقبال والسكرتارية بحواجز بالستيكية واقية تفصل بني املوظفني ومراجعي الوحدة سواء
حرصا على التباعد االجتماعي املوصى به من قبل وزارة
كانوا طلبة أو أولياء أمور ،وذلك
ً
الصحة بسبب فيروس كورونا.
اُتبعت إجراءات ثابتة في وحدة التشخيص لتعقيم األثاث في غرف االختبار واحلواجزالبالستيكية الواقية واألدو ات املستخدمة ،وذلك قبل كل جلسة اختبار وبعدها.
زُودت غرف االختبار في الوحدة بكافة املستلزمات اخلاصة بالوقاية مثل :الكمامات والقفازاتواملواد املعقمة ،وذلك متاشيا مع االشتراطات الصحية االحترازية املوصى بها من وزارة الصحة.
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وحدة البحوث وتطوير االختبارات
رائدا في األبحاث التطبيق َّية
يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مرك ًزا إقليم ًّيا ً
في مجال صعوبات التع ّلم ،إذ ُيدرك أهمية األبحاث العلم َّية التطبيق َّية في دعم أنشطة
المركز ،لبلوغ أهدافه الرامية إلى مساعدة األفراد ذوي صعوبات التع ّلم.
وبد ً
طورت خارج العالم العربي ،يرى
ال من االعتماد على االختبارات والبرامج العالج َّية التي ّ
المركز أن هناك حاجة مستمرة إلى تطوير االختبارات والبرامج العالجية التي ُتالئم اللغة العربية
والبيئة التعليمية والثقافية للط ّلاب في دولة الكويت ،والعمل على إجراء البحوث األساسية
الالزمة لتحقيق ذلك.

اإلجنـ ـ ــازات
أو ًال :مشروع تطوير االختبارات التشخيص َّية (معيار َّية املرجع) وتقنينها:
1.مشروع بطار َّية اختبار القراءة واإلمالء املقنَّن ّ
املتوسطة:
لطلب املرحلة
ّ
•االنتهاء من كتابة أجزاء االختبار كلها ومراجعتها وتصميمها ،وتسليمه لوحدة التشخيص في
نسخته اإللكترونية ،والعمل على طباعة االختبار في نسخة ورقية.
2.مشروع تقنني البطارية الشاملة «بطارية اختبارات ال ُلغة والقراءة واإلمالء» لتقييم مهارات القراءة
واإلمالء في الصفوف من «الثاني إلى التاسع»:
•أجنزت الوحدة العينة التجريبية األولى في السنة السابقة ،وتوقف املشروع بعد إغالق املدارس.
•تقدمي مقترح لتحويل االختبارات إلى اختبارات إلكترونية وتوفير التمويل إلجنازها.
3.مـشــروع تقنني بـطــاريــة مقاييس تقدير صـعــوبــات اللغة وال ـقــراءة واإلم ــاء للمرحلة االبتدائية
احملوسب:
•االنتهاء من جتهيز املقاييس للتطبيق على العينة التجريبية الثانية في السنة السابقة ،ولكن
توقف املشروع بعد أزمة كورونا.
4.مشروع بطاريتي اختبارات إلكترونية لفرز عسر القراءة للبالغني  -بطارية عربية ،وبطارية إنكليزية:
•االنتهاء من إعداد البطاريتني ومعاييرهما والتقارير املرتبطة بهما.
•كتابة مشروع تكميلي لتطبيق البطارية العربية على عينة من طالب صعوبات التعلم وطالب
عاديني ملعرفة مدى قدرة البطارية على التمييز والفرز.
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ثانيا :مشروع «أنا جزء من املعادلة!» :برنامج عالجي لتدريس الرياضيات:
ً
•إعداد موسوعة املفاهيم الرياضية  وجاري مراجعتها.
•مراجعة املذكرات العالجية.
•مراجعة أدلة املعلم.
•مراجعة حقيبة لغة العلوم.
•مراجعة كتاب مدخل إلى لغة الرياضيات ،وكتاب الكلمات األكثر شيوعا.
•تصميم الوسائل التعليمية وجتميعها.
•مراجعة دليل الوسائل.
•العمل على تصميم مكونات البرنامج كلها لتجهيزها للطباعة.

ً
ثالثا :مشروع "أنا أقرأ وأكتب!" :النسخة الثانية
•االنتهاء من مراجعة مئة درس وتفصيلها في كتاب دليل الدروس لتسهيل مهمة املعلم.
•تدريب املعلمني اجلدد على البرنامج                                                   .

الدمج التَّعليمي ملركز تقومي وتعليم ِّ
الطفل:
رابعا :مشروع معايير جودة َّ
ً
الدمج التَّعليمي و دليل التقييم الذاتي)
•االنتهاء من كل مكونات املشروع  (وثيقة معايير جودة ّ
وهي جاهزة للطباعة.

خامسا :التدريب:
ً
•االنتهاء من اعداد مادة تدريب على بطارية القراءة واإلمالء للمرحلة املتوسطة وتسليمها لوحدة
التشخيص.

سادسا :أخرى:
ً
•املشاركة في إعداد وتأليف دورات تدريبية في مجال صعوبات التعلم ،وذلك بالتعاون مع مكتب
اخلبراء واملستشارين باملركز.
•تقدمي االستشارة خملتلف وحدات املركز.
•البحوث العلم َّية واملشاركة باملؤمترات الدولية:

                 -املشاركة بورقة عمل في املؤمتر السنوي للجمعية العاملية للقياس اللغوي.

info@ccetkuwait.org
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•املشاركة في إعداد الدليل اإلجرائي للبرنامج التربوي املسائي.
•املشاركة في وضع خطة التدريب املقررة لبرنامج "أنا جزء من املعادلة!" على أن يتم العمل بها
ببداية العام الدراسي .2022/2021
•إعداد وتسجيل ( )5محاضرات لبرنامج اليوتيوب على قناة املركز ،والعمل على مهمات أخرى.
•اجناز مهارات واختبارات الرياضيات اجلديدة البالغ عددها ( )26اختبا ًرا وذلك على النحو
التالي:
	 )10(-اختبارات للمرحلة االبتدائية من الصفوف األول وحتى الصف اخلامس.
	-االختبار اخملتصر حتى نهاية املرحلة االبتدائية.
	 )8(-اختبارات للمرحلة املتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع.
	-االختبار اخملتصر حتى نهاية املرحلة املتوسطة.
	 )6(-اختبارات للمرحلة الثانوية من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر.
•مشاركة فريق برنامج "أنا جزء من املعادلة!" على مدى العام في االجتماعات املقررة ،ومراجعة
أجزاء البرنامج العلمية وتعديلها مبا يتناسب مع اخلطة املقررة للبرنامج.
•استقبال عدد من طالبات اجلامعة لإلجابة على مختلف أسئلتهم املتعلقة بصعوبات التعلم.
•باإلضافة ملهام أخرى بسيطة.
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة

استمرت وحدة اإلعالم والعالقات العامة بمجهودها إللقاء الضوء على دور المركز
وإنجازاته في عام  ،2021حيث 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.

أعم ــال وأنشطـ ــة
تَ َر َّك َز عمل وحدة اإلعالم والعالقات العامة في أثناء الظروف الصحية التي متر بها البالد على

استمرار التواصل مع اجملتمع ،وتقدمي مركز تقومي وتعليم الطفل على منصات التواصل االجتماعي
كجهة مختصة ذات خبرات وقدرات علمية وتطبيقية في مجاالت التعليم والتشخيص والتدريب،

مبا يغرس الثقة والرغبة في التعاون لدى األفراد املهتمني في مجال صعوبات التعلم وأولياء األمور،

مستعينني برؤية املركز حول دور وحدة اإلعالم والعالقات العامة .وعليه مت عمل اآلتي:

•تقدمي مركز تقومي وتعليم الطفل بصورة أوسع للمستخدمني على وسائل التواصل
االجتماعي ،وإبراز الدور املهم في دعمهم املستمر لذوي االحتياجات اخلاصة من ذوي

صعوبات التعلم ،وذلك من خالل التركيز على الرسائل التعريفية والتوعوية.

•تعزيز تواجد املركز إلكترون ًّيا وزيادة التواصل مع اجلمهور بفئاته اخملتلفة من مستخدمي
منصات التواصل اليومي.

ونوعا ،لتتناسب واملستويات العلمية اخملتلفة
•زيادة الرسائل التعريفية والتثقيفية ك ًّما
ً
للمتابعني على اإلنستغرام.
•زيادة الظهور اإلعالمي من خالل التعاون مع اإلذاعة احمللية بوجود اختصاصيني نفسيني
وتربويني من وحدة التشخيص.

•التواصل املباشر مع اجلمهور في بث حي على منصة اإلنستغرام بوجود اختصاصيني
نفسيني وتربويني من وحدة التشخيص.
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•تثقيف أولياء األمور ملساعدتهم في رصد حاالت التعثر الدراسي وصعوبة التحصيل لدى
أبنائهم في أثناء التعلم عن بعد ،ومن ثم توجيههم لالستعانة بخدمات وحدة التشخيص.

•بث رسائل إيجابية ألولياء األمور والطالب في أثناء جائحة كوڤيد 19 -عن طريق عرض
الكتابات اإليجابية املقتبسة في ستوري اإلنستغرام ،وعرض فيديوهات حتفيزية مترجمة،

وتزويد املتابعني مبقترحات ألنشطة مفيدة لألسرة.

•بناء محتوى تثقيفي توعوي على منصة اإلنستغرام يهدف إلى تعزيز نشر مفهوم صعوبات
التعلم لدى اجلمهور والدعوة املستمرة لالستعانة بخدماتنا املقدمة في وحدة التشخيص
من اختبارات تشخيصية واستشارات تربوية.

•إبراز دور وحدة التشخيص واخلدمات التي تقدمها ،ومن ثم تسهيل التواصل مع العاملني
في الوحدة.

•مشاركة نتائج بعض الدراسات العلمية وعرضها ،ونشر توصيات اخلبراء في مجال صعوبات
التعلم على منصة اإلنستغرام.

•زيادة محتوى منصة اليوتيوب التوعوي والتعليمي ،والعمل على تسويق القناة اخلاصة مبركز
تقومي وتعليم الطفل مبا يعود بالنفع على املركز ال سيما وحدة التشخيص.
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وقف تقومي وتعليـم الطفـ ــل مس ـ ــيرة العط ـ ـ ــاء
قال رسول الله : 

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

أسمــاء السـ ــادة الـواقف ــني

الس ـ ــيدة /دان ــة أن ــور عـبــد الـلــه املــا *

الوقفية املاسية

ال ـس ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــد /أن ـ ـ ـ ـ ــور ع ـب ــد الـ ـل ــه املـ ـ ـ ـ ـ ــا

الوقفية املاسية

السيـدة املرحــومــة /بدريــة الغني ــم *
السادة عائلة املرحوم /مرزوق الغنيم *
ال ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــدة /ن ـب ـي ـلــة ع ـب ــد الـ ـل ــه امل ــا *

الـسـ ـ ـ ـ ـ ـيــد /ب ــدر أنـ ــور ع ـبــد ال ـلــه املــا *
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدة /ف ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــزبـ ـ ـ ــن *

ال ـسـ ـ ـيـ ـ ـ ــدة /لـطـيـفــة ع ـبــد ال ـل ــه املــا *

الوقفية املاسية
الوقفية املاسية
الوقفية الذهبية
الوقفية الذهبية
الوقفية الذهبية
الوقفية الفضية

السـادة /سليمــان وفض ــة ال ــخال ـ ــد

الوقفية الفضية

امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم /أح ـ ـمـ ــد فـ ـيـ ـص ــل ال ــزب ــن

الوقفية الفضية

السيدة /شــروق عبد ال ــرزاق الغامن

الوقفية البرونزية

ال ـس ـيــدة /صـفــا أنـ ــور عـبــد ال ـلــه املــا *

أنـ ــواع الوقفي ـ ـ ــات

الوقفية البرونزية

م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرول الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
الـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد /نـ ـبـ ـي ــل عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه امل ــا

الس ـ ــيدة /وداد خ ــالد العـب ــد الرزاق *

شكـر ًا للعطـاء
ل ـق ــد ك ـ ــان م ــرك ــز تـ ـق ــومي وت ـع ـل ـيــم ال ـط ـفــل
حلم ًا وفـكــرة ثــم حتــول بفضل الله تعالى ثم
بجهود اخمللصني من أبناء هذا الوطن الكرمي
ورعايتهم إلــى صــرح يحتضن أبناءنا وبناتنا
ويوفر لهم وسائل الرعاية التربوية والتعليمية
كلها؛ لذلك نقول لتلك األيادي البيضاء التي
ســاهـمــت بــال ـقــول أو بــالـفـعــل لـقــد ك ــان منكم
العمل اخمللص والــرعــايــة الكرمية فكان حق ًا
علينا الثناء اجلميل والشكر اجلزيل،،،

مجددا للوقفية في هذه السنة.
* شكر وعرفان للتبرع
ً
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طوبى ملن أعطى برا باألوطان،
ليبقي عطاؤه شاهدا على مر األزمان
أسماء السادة املتبرعني

- 2020

2021

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الـ ـسـ ـي ــدة  /لـ ــولـ ــوه ع ـب ــداحمل ـس ــن ال ـص ـقــر
السيدة  /خالدة احمد عبدالعزيز القطامي
السيدة  /أبيه احمد عبدالعزيز القطامي
السيدة  /مهى أحمد عبدالعزيز القطامي
السيدة  /يسرى احمد عبدالعزيز القطامي
السيدة  /خوله احمد عبدالعزيز القطامي
السيدة  /عاليه أحمد عبدالعزيز القطامي
السيده  /وفاء أحمد عبدالعزيز القطامي
الـ ـسـ ـي ــدة  /لـ ــولـ ــوه خ ــال ــد الـ ــزيـ ــد اخل ــال ــد
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

