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القراء، اأعزائي 

ما  يعك�س  الذي  املتميز  العمل  من  الكثري  حتمل  التي  الإجنازات  بع�س  اأيديكم  بني  ن�ضع   

الربنامج  الإجن��ازات:  هذه  بع�س  ومن  املا�ضية،  الفرتة  خالل  فيه  والعاملون  املركز  حققه 

العالجي للغة العربية »اأنا اأقراأ واأكتب!«، والربنامج العالجي لتعليم الريا�ضيات »اأنا جزء من 

الفردية«،  و»اخلطط  الذهنية«،  و»اخلرائط  ال�ضف«،  لإدارة  الذهبية  و»القواعد  املعادلة!«، 

والأ�ضاليب  املطورة  واملناهج  وامل�ضاريع  الربامج  خمتلف  من  وغريها  التعليمي«،  و»الدمج 

هذه  كل  امليدانية.  وامل�ضاريع  التدريب،  جمالت  ويف  للتعليم،  الأدوات  وا�ضتخدام  احلديثة، 

اأبنائنا وبناتنا الطالب يف نظامنا التعليمي بالكويت  الإجنازات ت�ضف ما نطمح فيه خلدمة 

التعلم. �ضعوبات  لذوي  والعالجية  الت�ضخي�ضية  الرعاية  اأف�ضل  لتقدمي  العربي؛  والعامل 

مبادئ:  على  اإل  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  املختلفة  الأعمال  هذه  ونحقق  لننجز  نكن  مل 

باأنف�ضنا  العميق  والإمي���ان  بالنف�س،  والثقة  واملث����اب���رة،  الع�م���ل،  يف  وال�ضتم���رار  النج����اح، 

خطوة  ل  �ضغرية  خطوات  جمموعة  عن  عبارة  فالنجاح  الكرمي،  الوطن  هذا  يف  وبالآخرين 

واحدة عمالقة، والإجناز يعني بب�ضاطة ال�ضتمرار والإ�ضرار على العمل من دون توقف، اإنه 

اأمورهم.  واأولياء  وبناتنا  اأبنائنا  م�ضاعدة  فر�س  عن  بالبحث  الإميان 

ويوؤمن العاملون كافة يف مركز تقومي وتعليم الطفل على خمتلف م�ضتوياتهم وتخ�ض�ضاتهم 

نن�ضى  ول  والإبداع؛  للتميز  مركز  وبناء  الأهداف،  وحتقيق  النجاح،  مب�ضرية  واهتماماتهم 

متكاتفون  جميًعا  ونحن  البالد،  يف  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  ودعم  واملتربعني  املانحني  م�ضاهمة 

لالآخرين.  نقدمه  ا يف احلياة  مُهمًّ �ضيئًا  نحقق  اأن  على  وعازمون 

الإدارة جمل�س  رئي�س 

عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ذوي  من  لألطفال  التربوي  العالج  تقديم  في  الصباحي  التربوي  البرنامج  يختص 
والبرامج  التعليمية  األدوات  من  العديد  استخدام  خللالل  من  التعلم  صعوبات 
العالجية، حيث ُيستخدم منهج وزارة التربية ولكن باستخدام أسلوب “تعدد الحواس” 
حصصا  طالب  كل  البرنامج  يعطي  كما  الجماعية،  الفصول  في  التعليم  في 
الخبراء  الكويتية  البيئة  على  وقننها  َطورها  عالجية  برامج  خاللها  ُتستخَدم  فردية 

واالختصاصيون في مجال صعوبات التعلم.

بالجوانب:  االهتمام  على  الصباحي  التربوي  البرنامج  خالل  من  المركز  ويحرص 
التكيف  على  الطالب  لمساعدة  وذلك  والفنية؛  واالجتماعية،  والنفسية،  التربوية، 

والتعامل مع مختلف الصعوبات التي تواجهه.

�أعمـــال و�أن�شطــــة

الآخر، . 1 )تقبل  القيم:  تلك  ومن  �ضهر،  كل  قيمٌة  ُتختار  بحيث  العام  مدى  على  الرتبوية  القيم  تفعيل 

الت�ضامح، ال�ضكر، الحرتام، املواطنة(.

زيادة الأن�ضطة والفعاليات داخل الربنامج وم�ضاركة الطلبة واأولياء اأمورهم والعاملني يف املركز بتلك . 2

الفعاليات، ومنها: )العيد الوطني، يوم ال�ضحة العاملي، يوم التخ�ضري، يوم الكتاب، يوم املطافئ، اليوم 

الأزرق، يوم الك�ضافة، عيد الأ�ضرة، اأعياد ميالد الطلبة والعاملني بالربنامج(.

العمل على التنمية املهنية للمعلمني من خالل ور�س عمل وحما�ضرات ودورات با�ضت�ضافة خرباء حمليني . 3

وعامليني ومنها:

• فهم ال�ضلوك واإدارته للدكتور: روب لونغ.	

• ا�ضرتاتيجيات اإدارة ال�ضلوك ومهاراتها يف ال�ضف.	

• تدريب املعلمني املتوا�ضل على برنامج “اأنا اأقراأ واأكتب!” على مدى العام الدرا�ضي.	

• �ضعوبات التعلم النمائية/ تطبيقات عملية.	

• تطبيقات عملية لنظرية الذكاءات املتعددة.	

• تطبيقات عملية ملهارات الوعي ال�ضوتي والفونولوجي.	

البرنامج التربوي الصباحي
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التوا�ضل مع اأولياء الأمور على مدى العام من خالل م�ضاركتهم يف:. 4

• الدورات التدريبة وور�س العمل.	

• الحتفالت والأن�ضطة التعليمية.	

• اجتماعات اأولياء الأمور باملعلمني �ضواء اجلماعية اأم الفردية، لدرا�ضة حالت اأبنائهم.	

زيادة عدد الرحالت العلمية والرتفيهية لطالب الربنامج، ومن �ضمنها زيارة: )بيت ديك�ضون، موؤ�ض�ضة . 5

النتاج الرباجمي امل�ضرتك ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي، املركز العلمي(.

تكرمي الطالب واملعلمني املتميزين على مدى العام.. 6

�لإجنـــــاز�ت:

ED LINE؛ ليكون �ضلة  ا�ضتخدام برنامج  التعليمية والإداري��ة من خالل  العملية  التكنولوجيا يف  ا�ضتخدام 

مع  تام  توا�ضل  على  والطالب  الأم��ر  ويل  ي�ضبح  بحيث  الأم��ور  واأولياء  والطالب  واملعلمني  الإدارة  بني  التوا�ضل 

الربنامج توا�ضال األكرتونيا، فيتعرف مثاًل: )واجباته اليومية، مواعيد الختبارات، درجاته(.
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ذوي  من  للطالب  الدعم  كل  تقديم  إلى  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  يسعى 
أهم  من  المسائي  البرنامج  وُيعدُّ  جميعها،  الدراسية  بالمراحل  التعلم  صعوبات 

البرامج التي يقدمها لطالب التعليم العام والخاص بمراحله جميعها.

م برامج عالجية فردية على أيدي معلمين أْكفاء للحصول على تعليم  حيث ُتقدَّ
متخصص لمعالجة الضعف في بعض المواد، مثل: اللغة العربية، واللغة اإلنكليزية، 

والرياضيات، حيث تقدم لهم الخدمة على النحو التالي:

• فردية 	 تربوية  خطة  منهم  لكل  ُتعدُّ  والمتوسطة:  االبتدائية  المرحلتين  طالب 
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

واللغة . 1 الإجنليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  الآتية:  املواد  يف  متكاملة  تعليمية  خدمات  الربنامج  قدم 

الفرن�ضية، والريا�ضيات، والعلوم ل� 153 طالب وطالبة. 

قام الربنامج امل�ضائي بزيارة مدار�س الطالب امللتحقني به ملتابعتهم؛ وتنفيذ الن�ضرة التي ا�ضت�ضدرها . 2

املركز من مكتب ال�ضيد وزير الرتبية، والتي كان اآخر جتديد لها حتت رقم: ) وت / وز/ 112/284( 

بتاريخ 2012/9/10م، التي تو�ضي برعاية ذوي )�ضعوبات التعلم( يف مدار�س التعليم العام مبراحلها 

جميعها.

كّرم الربنامج مديري املدار�س املتعاونة معه، وذلك بتقدمي �ضهادة �ضكر وتقدير لهم، وزيادة يف حر�س . 3

الربنامج على طالبه فقد كان يتابعهم يف اأثناء فرتات الختبار، مما انعك�س ارتياحا على نفو�ضهم يف 

اأثناء فرتات المتحانات.

اأقام الربنامج الرتبوي امل�ضائي دورات تدريبية للمعلمني الذين يعملون فيه يف بداية العام الدرا�ضي اإىل . 4

جانب املحا�ضرات وور�س العمل التي يعقدها الربنامج ملعلميه. 

اإىل . 5 للعودة  اأمورهم  واأولياء  ال�ضباحي  الرتبوي  بالربنامج  التا�ضع  ال�ضف  طالب  تهيئة  يف  امل�ضاركة 

مدار�س التعليم العام يف املرحلة الثانوية.

البرنامج التربوي المسائي
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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 األمور؛ لتعرف 

صعوبات التعلم وكيفية دعم الذين يعانون هذه المشكالت دعًما فعااًل.

مجال  في  والعالميين  المحليين  الخبراء  من  العديد  التدريب  وحدة  وتستضيف 
على  والوقوف  والتجارب،  الخبرات  لنقل  التعلم؛  صعوبات  سيما  وال  والتعليم  التربية 

آخر ما توصلت إليه األبحاث في هذا المجال.

�أعمـــال و�أن�شطــــة

الربامج التدريبية املقدمة لتعرف �صعوبات التعلم:. 1

الول  الدرا�ضي  بالف�ضل  الرتبية  بوزارة  للعاملني  �ضنويا  تدريبيا  برناجما  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اأقام 

والثاين، يهدف هذا الربنامج اإىل التوعية ب�ضعوبات التعلم، بالإ�ضافة اإىل دورات لأولياء امور طالب الربنامج 

للتعريف  التدريبية  ال��دورات  تلك  واأقيمت  امل�ضائي.  الرتبوي  بالربنامج  للعاملني  واأخ��رى  ال�ضباحي،  الرتبوي 

والتوعية ب�ضعوبات التعلم يف الفرتة من �ضهر �ضبتمرب 2015 حتى �ضهر اأبريل 2016.

جدول الدورات التدريبية: 

�صارك يف الدورات التدريبية املختلفة 414 متدرب ومتدربة: 

عدد �ملتدربنيالفرتةاملدةالفئة امل�ستهدفةم

الف�صل الدرا�صي الأول

1
دورة �صعوبات التعلم لأولياء اأمور طالب الربنامج 

الرتبوي ال�صباحي.
30/9/201541-29يومان

2
دورة تطوير وظيفي للمعلمني بالربنامج الرتبوي 

امل�صائي.
13/10/201535-311 اأيام

3
دورة �صعوبات التعلم للمعلمني واملعلمات العاملني 

بوزارة الرتبية. املرحلة البتدائية واملتو�صطة
22/10/201535-518 اأيام

4
دورة �صعوبات التعلم للمعلمني واملعلمات العاملني 

بوزارة الرتبية املرحلة البتدائية واملتو�صطة.
19/11/201546-515 اأيام

5
دورة �صعوبات التعلم للمعلمني واملعلمات العاملني 

بوزارة الرتبية املرحلة الثانوية واملتو�صطة
26/11/201550-422 اأيام

وحــدة التـدريب
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6
دورة �صعوبات التعلم للمعلمني واملعلمات العاملني 

بوزارة الرتبية املرحلة البتدائية واملتو�صطة.
10/12/201446-56 اأيام

7
دورة �صعوبات التعلم لالخت�صا�صيني النف�صيني من 

وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل.
22/10/201528-518 اأيام

281الجمايل

الف�صل الدرا�صي الثاين

1
دورة �صعوبات التعلم لالخت�صا�صيني النف�صيني 

العاملني بوزارة الرتبية.
17/2/201610-414 اأيام

2/3/201644-21 اأيامالدورة املفتوحة لأولياء الأمور.2

3
دورة �صعوبات التعلم لالخت�صا�صيني الجتماعيني 

العاملني بوزارة الرتبية.
9/3/201616-46 اأيام

24/3/201629-520 اأيامدورة �صعوبات التعلم ملعلمي وزارة الرتبية.4

7/4/201634-53 اأيامدورة �صعوبات التعلم ملعلمي وزارة الرتبية.5

133

414الجمايل للعام الدرا�صي 2015 / 2016

م�صروع زيارة اخلرباء:

تنفيذًا لالتفاق املربم بني مركز تقومي وتعليم الطفل وموؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي لزيارة اخلرباء، مت الآتي:

جدول زيارة د. روب لونغ للكويت

14 – 18 فرباير 2016

عدد 

�حل�شور
الفئة امل�ستهدفة املو�سوع التوقيت �ليوم

• الهيئة التدري�صية بالربنامج 	

الرتبوي ال�صباحي

• الت�صخي�ص 	 وح����دة  اأع�����ص��اء 

النف�صي

فهم ال�صلوك واإدارته
8:00 am 
10:30 am

11:00 am
 2:00 pm

الأحد

14 فرباير 2016

اإدارة ال�صف - منهج متدرج
الثنني

15 فرباير 2016

• اأولياء اأمور طالب الربنامج 	

الرتبوي ال�صباحي

املهارات اليومية لالأبوة والأمومة من 

الطفولة اإىل املراهقة

10:00 am 
12:00 pm الثالثاء

16 فرباير 2016

42 حما�صرة عامة الرفاه / ال�صالمة لالأطفال وال�صباب
7 :00 pm
 8:30 pm

117

• الهيئة التدري�صية بالربنامج 	

الرتبوي ال�صباحي

• الت�صخي�ص 	 وح����دة  اأع�����ص��اء 

النف�صي

ال�����ص��ح��ة الج���ت���م���اع���ي���ة وال��ع��اط��ف��ي��ة 

والنف�صية للعاملني يف املدر�صة.

8:00 am
10:30 am

11:00 am
2:00 pm

الأربعاء

 17فرباير 2016

�صندوق اأدوات التدخل متعدد الأوجه.
اخلمي�ص

18 فرباير 2016

159 اجمايل عدد احل�صور



مركز تقويم وتعليم الطفل

الـتـقـــرير السنوي 2 0 1 6

16

التطوير الوظيفي للعاملني مبركز تقومي وتعليم الطفل:. 2

الربنامج التدريبي ملعلمي مركز تقومي وتعليم الطفل )الف�صل الدرا�صي الأول(

الفئة امل�ستهدفةالفرتةالتوقيتالفئة امل�ستهدفةم

1
التدريب على برنامج

ED-Line
10:30     8:30

الأربعاء 

30/12/2015

املعلمون جميعهم

ق�صم اللغة العربية11:30     12:45ا�صرتاتيجيات اإدارة ال�صلوك يف ال�صف ومهاراتها2

املعلمون جميعهم12:00    1:30التعامل مع �صغوط العمل3

التكنولوجيا امل�صاعدة يف خدمة الفئات اخلا�صة4

12:00     10:45

1:45    12:30

اخلمي�ص 

31/12/2015

اأق�صام )اللغة العربية، 

اللغة الإجنليزية، 

الرتبية الإ�صالمية(

اأق�صام: )الريا�صيات، 

العلوم، الأن�صطة(

10:45     12:00ا�صرتاتيجيات اإدارة ال�صلوك يف ال�صف ومهاراتها6
الثنني 

4/1/2016

ق�صم اللغة الإجنليزية

7
و�صع خطة لتطبيق برنامج 

واأكتب!” اأقراأ  ق�صم اللغة العربية12:30    1:45“اأنا 

12:00    1:30القراءة – نظرة خمتلفة
الثالثاء 

5/1/2016

اللغة العربية، واللغة 

الإجنليزية

10:45     12:00تدري�ص املفردات1
الأربعاء 

6/1/2016

ق�صما: اللغة العربية، 

واللغة الإجنليزية.
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الربنامج التدريبي ملعلمي مركز تقومي وتعليم الطفل )الف�صل الدرا�صي الثاين(

اإجمايل عدد املتدربني 117 

�لتاريخاملو�سوع
عدد 

املتدربني

1718 مايو 2016اإعداد خطة فردية منوذجية

1725 مايو 2016مبادئ التعامل مع الآْيباد – م�صتوى 1

1710 مايو 2016اخلرائط الذهنية – م�صتوى متقدم

1915 مايو 2016التطبيق الفعلي ملفاهيم برنامج: “اأنا اأقراأ واأكتب!” )فردي وجماعي(

199 مايو 2016مبادئ التعامل مع الآْيباد – م�صتوى 2

1915 مايو 2016�صعوبات التعلم النمائية – تطبيقات عملية

2281 مايو 2016كيفية ال�صتفادة من اختبارات وحدة الت�صخي�ص يف العملية التعليمية

2235 مايو 2016ماذا قدمنا مل�صروع التعليم التطبيقي؟ الإيجابيات وال�صلبيات 

229 مايو 2016التدريب على برنامج: “اأنا اأقراأ واأكتب!”
معلمني جدد

2369 مايو 2016ور�صة عمل: �صندوق اإدارة ال�صلوك

ور�صة عمل 

تعليمية” و�صائل  ل�صنع  امل�صتخدمة  املواد  تدوير  2365 مايو 2016“اإعادة 

2410 مايو 2016ال�صبورة التفاعلية – م�صتوى 1

ED LINE  2677 مايو 2016ادريب على برنامج

2937 مايو 2016دورة تطبيقات عملية لنظرية الذكاءات املتعددة ملدة 4 اأيام

2912 مايو 2016الت�صارع الراأ�صي من احل�صاب اإىل اجلرب

219 يونيو 2016ال�صبورة التفاعلية – م�صتوى 2

227 يونيو 2016القواعد الذهبية لإدارة ال�صف

1330 يونيو 2016الكفايات يف املنهج الوطني لدولة الكويت

دورة تدريبية لق�صم اللغة العربية، وروؤ�صاء الأق�صام

لتنمية مفاهيم �صرورية حول �صعوبات التعلم

ملدة خم�صة اأيام

734 اإىل 9 /6/2016
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الطفل  وتعليم  تقويم  لمركز  االستراتيجية  األهللداف  مع  تماشًيا 
في  التعلم  صعوبات  ذوي  لطالب  والمساندة  الدعم  بتوفير  الخاصة 
مدارس وزارة التربية من خالل توفير الخدمات المختلفة التي تساعدهم 
المدرسية،  حياتهم  في  تقابلهم  التي  المشكالت  على  التغلب  على 
وحرًصا من المركز على التعاون المستمر والبناء مع وزارة التربية لخدمة 
وال  كافة  الكويت  بدولة  العام  التعليم  مراحل  في  والطالبات  الطالب 
سيما الذين يعانون صعوبات في التعلم، وحرًصا على استمرار التعاون 
لفائدة  التعليمي  الدمج  مشروع  تنفيذ  في  واالستمرار  التربية  وزارة  مع 
العام؛  التعليم  بمدارس  التعليمية  اإلعاقات  ذوي  من  وبناتنا  أبنائنا 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قانون  بمقتضى  التربية  وزارة  التزامات  لتحقيق 
تقويم  لمركز  االستراتيجية  الرؤية  على  وبناء  2010م،  لعام   8 رقم 
وتعليم الطفل للتوسع الرأسي بداخل منطقة مبارك الكبير التعليمية 
على  التعليمي  الدمج  مدارس  مشروع  تطبيق  من  المركز  انتهى  حيث 
التعليمية  الكبير  مبارك  بمنطقة  والثانوية  المتوسطة  المدارس  بعض 

حيث استغرق إنجاز المشروع عامين.

الكويت  دولة  في  الرائدة  المشاريع  من  التعليمي  الدمج  ومشروع 
المشاركة؛  المدارس  في  التعليمي  الدمج  جودة  مبادئ  ُطبِّقت  حيث 
الخاصة  الرعاية  مع  كافة  للطالب  والتعليمية  التربوية  البيئة  لتحسين 
ووزارة  لألوقاف  العامة  األمانة  بين  وبالتعاون  التعلم،  صعوبات  لفئة 
التربية ممثلة: بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، ومركز تقويم وتعليم 
الطفل، ويقدم هذا المشروع خدماته إلى 38 مدرسة متوسطة وثانوية 

من البنين والبنات.

مشروع مدارس الدمج التعليمي
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�لإجنــــــاز�ت

للطالب  والدجمية  املتخ�ص�صة  املدار�ص  على  التعليمي  الدمج  م�صروع مدار�ص  فريق  ز عمل  تركَّ

ذوي �صعوبات التعلم يف املرحلتني املتو�صطة والثانوية يف منطقة مبارك الكبري التعليمية، وهي:

مدر�ضة ال�ضفا النموذجية املتو�ضطة للبنات.. 1

مدر�ضة اخلندق النموذجية املتو�ضطة للبنني.. 2

مدر�ضة ن�ضف الن�ضف املتو�ضطة للبنني.. 3

ثانوية العدان للبنات.. 4

ثانوية جابر العلي للبنني.. 5

حيث نفذ املركز وفريق التدريب الربيطاين العديد من الدورات التدريبية وور�س العمل واملحا�ضرات 

وزيارات التقييم لتلك املدار�س على مدى العام الدرا�ضي ومنها: 

تدريب مدر�ضة ن�ضف الن�ضف من 2015/11/1 اإىل 2015/11/30.. 1

زيارات تقييم من الفريق الربيطاين مبرافقة فريق املركز لكل مدر�ضة من مدار�س امل�ضروع يف . 2

الفرتة من 2015/12/6 اإىل 2015/12/10.

زيارة توجيه ومالحظة للمرة الأوىل مدتها اأ�ضبوعان ملدار�س امل�ضروع يف الفرتة من 2016/2/7 . 3

اىل 2016/2/18.

تدريب فريق املركز لكل املدار�س يف الفرتة من 2016/3/13 اإىل 2016/4/28.. 4

زيارة توجيه ومالحظة للمرة الثانية مدتها اأ�ضبوعان ملدار�س امل�ضروع يف الفرتة من 2016/4/17 . 5

اإىل 2016/4/28.
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وحـدة التشـخيص 

اإلعاقات  لتعرف  والتربوي  النفسي  التشخيص  على  التشخيص  وحللدة  تعتمد 
االختبارات  من  مجموعة  تطبيق  خالل  من  الطالب  بعض  يعانيها  قد  التي  المختلفة 
المقننة في مجال تقييم القدرات المعرفية، والقدرات األكاديمية ومستوى التحصيل 
تربوّيًا في  ص تشخيًصا  التي تشخِّ الوحيدة  التشخيص  الطالب، حيث تعد وحدة  عند 
دولة الكويت، واستطاع المركز بناء فريق من الكوادر الفنية المتخصصة، حيث اكتسب 
خدمات  تقدم  الوحدة  أصبحت  حتى  التشخيص  مجال  في  المهارات  من  العديد 
التشخيص على مستوى عالي الجودة والمهنية، وهي نتاج سنوات طويلة من العمل 

على مدى أكثر من ثالثين عاما.

ا للصعوبات التي يواجهها الطفل، تعقبه  وتقدم وحدة التشخيص تحلياًل موضوعّيً
نصائح عملية مفيدة للمشكلة موضوع الشكوى، وتعزز التعاون بين البيت والمدرسة 
بما فيه مصلحة الطفل. ويحقق للطفل نفسه الشعور بالراحة حينما يتفهم والداه 

والمدرسة أسباب الصعوبات التي لديه. 

�أعمـــال و�أن�شطــــة

اأوًل- احلالت التي ُقدمت خدمات وحدة الت�صخي�ص لها مق�صمة ومدرجة يف اجلدول التايل وفًقا لنوع 

اخلدمة: 

بيانات اإح�صائية للوحدة خالل الفرتة من 1 /9 / 2015 حتى 31 / 8 / 2016

�ملجموع�لبيان

1745عدد احلالت التي راجعت الوحدة لفتح ملف

865عدد احلالت التي فتحت ملف

130عدد احلالت على قائمة النتظار حالياً 

464عدد احلالت التي اخُتربت اختبارات نف�صية وتربوية. 

280عدد احلالت التي اخُتربت اختبارات نف�صية فقط.

80عدد احلالت التي اخُتربت اختبارات تربوية فقط. 

420عدد احلالت التي عملت ا�صت�صارة. 
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ثانًيا- �صاركت الوحدة بالعديد من امل�صاركات الفعالة خارج اإطار الت�صخي�ص كالتايل:

- امل�ضاركة يف اجتماعات الخت�ضا�ضيني النف�ضيني للمدار�س الأجنبية على مدار العام. . 1

تقدمي �ضل�ضلة من املحا�ضرات يف الدورات التعريفية ب�ضعوبات التعلم وت�ضخي�ضها، التي يقيمها املركز . 2

للمعلمني والخت�ضا�ضيني النف�ضيني والجتماعني العاملني بوزارة الرتبية. 

خم�ضة . 3 تطبيق  على   )30( وعددهم  ال�ضوؤون  وزارة  يف  النف�ضيني  لالخت�ضا�ضيني  تدريبية  دورة  تقدمي 

اختبارات وذلك ملدة اأ�ضبوع، و�ضمل ذلك اجلانبني النظري والعملي لالختبارات.

لهم . 4 الوظيفي  التطوير  اإطار  يف  وذلك  باملركز-  ال�ضباحي  الرتبوي  الربنامج  ملعلمي  عمل  ور�س  تقدمي 

و�ضمل ذلك جوانب نظرية وتطبيقية. 

زيارة املدار�س احلكومية واخلا�ضة للطالب امل�ضخ�ضني لدينا، وذلك بناًء على طلب الأهل، ل�ضرح حالهم . 5

وتقدمي التو�ضيات املنا�ضبة ملعلميهم، مما ي�ضاهم يف ن�ضر الوعي باأهمية الت�ضخي�س ومعطياته، وي�ضاهم 

يف خدمة هوؤلء الطالب وتقدمي م�ضاعدة تتنا�ضب مع ال�ضعوبات التي يعانونها.

اإعداد دليل اإجراءات خلدمات وحدة الت�ضخي�س.. 6
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وحدة البحوث وتطوير االختبارات

ا رائًدا في األبحاث  يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مركًزا إقليمّيً
التطبيقية في مجال صعوبات التعلم، إذ يدرك أهمية األبحاث العلمية التطبيقية في 
المركز  لبلوغ  الفعالة  واألساليب  المستجدات،  آخر  تعرف  وفي  المركز،  أنشطة  دعم 

أهدافه الرامية إلى مساعدة األفراد ذوي صعوبات التعلم.

وبداًل من االعتماد على االختبارات والبرامج العالجية التي طورت خارج العالم العربي، 
يرى المركز أن هناك حاجة مستمرة إلى تطوير االختبارات والبرامج العالجية التي تتالئم 

مع اللغة العربية والبيئة التعليمية والثقافية للطالب في دولة الكويت.

�لإجنــــــاز�ت

 م�صروع تطوير الختبارات الت�صخي�صية )معيارية املرجع( وتقنينها:. 1

• )عينة 	 الريا�س  مبدينة  البتدائية  املرحلة  لطالب  املقنن  العاملة  الذاكرة  اختبار  من  النتهاء 

ال�ضعودية(.

• اأوىل، 	 النتهاء من اختبار معاجلة الأ�ضوات املقنن لطالب املرحلة املتو�ضطة )عينة ا�ضتطالعية 

وعينة ا�ضتطالعية ثانية(.

• جتميع مادة علمية وت�ضنيفها حول اإعداد اختبار القراءة والإمالء املقنن لطالب املرحلة املتو�ضطة، 	

ِعدَّ الختباران الفرعيان: الأول والثاين، وهما: اختبار دقة قراءة الكلمة املفردة، واختبار 
ُ
ومن َثمَّ اأ

الطالقة يف قراءة اجلملة )م�ضبوطًة(. 

• النف�س 	 علم  جمعية  دليل  لنظام  وفًقا  والتوثيق  العلمية،  الكتابة  على  بالوحدة  الباحثني  تدريب 

.”APA“ الأمريكية

م�صروع »اأنا جزء من املعادلة«: برنامج عالجي لتدري�ص الريا�صيات.. 2

• النتهاء من كتاب املقدمة النظرية لع�ضر احل�ضاب )�ضعوبات التعلم اخلا�ضة بالريا�ضيات( من 	

حيث التعريف واملظاهر والت�ضخي�س والعالج.

• النتهاء من كتابة دليل املعلم للتقومي والتدري�س.	

• النتهاء من تطوير الختبارات الت�ضخي�ضية حمكية املرجع لل�ضفوف من 1 اإىل 9 )18 اختبارا(.	
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• النتهاء من اإعداد كتاب دليل الختبارات الت�ضخي�ضية والتح�ضيلية.	

• تطوير ن�ضخة اأولية لكتيبات امل�ضطلحات الريا�ضية لل�ضفوف من 1 اإىل 9 )18 كتيبا(.	

• النتهاء من اإعداد كتاب “مدخل اإىل لغة الريا�ضيات وا�ضرتاتيجيات تدري�ضها”.	

• النتهاء من اإعداد كتاب “الكلمات الأكرث �ضيوعا يف كتب الريا�ضيات”.	

• النتهاء من مراجعة كتيبات امل�ضطلحات العلمية لل�ضفوف من 1 اإىل 9 )18 كتيبا(.	

• اإعداد حقائب تعليمية/ عالجية يف جمالت الريا�ضات الأ�ضا�ضية للمرحلتني البتدائية واملتو�ّضطة: 	

)العّد والأعداد، اجلمع والطرح، ال�ضرب والق�ضمة، الك�ضور، الهند�ضة(.

• احلوا�س 	 با�ضتخدام  الأ�ضا�ضية  الريا�ضية  املوا�ضيع  لتدري�س  و�ضائل  حقيبة  اإعداد  من  النتهاء 

املتعدّدة. 

م�صروع »اأ�صوات وحروف« منهاج وقائي لتدري�ص مهارات القراءة ملرحلة الرو�صة وال�صنوات الأوىل من . 3

املرحلة البتدائية.

• مراجعة كتابي املنهاج.	

• اإعداد جمموعة األعاب الكرتونية لتعزيز مهارات الوعي ال�ضوتي وتعرف احلروف.	

م�صروع بطاريتي اختبارات لفرز ع�صر القراءة للبالغني – بطارية عربية وبطارية اإجنليزية.. 4

• البطارية العربية: تطوير ثالثة ع�ضر اختبارا وا�ضتبانة واحدة )ن�ضخ ورقية(.	

• البطارية الإجنليزية: تطوير اثنى ع�ضر اختبارا وا�ضتبانة واحدة )ن�ضخ ورقية(.	

• البدء يف اإعداد النظام الإلكرتوين لبناء الن�ضخ الإلكرتونية لالختبارات املذكورة.	
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
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دور  على  الضوء  إللقاء  بمجهودها  العامة  والعالقات  اإلعالم  وحدة  استمرت 
المركز وإنجازاته في عام 2016، حيث تمحور حول الدعاية عن الخدمات الجديدة 
التي يقدمها مركز تقويم وتعليم الطفل، ونشر الوعي حول صعوبات التعلم، 
مجال  في  واالمتياز  للتفوق  كمركز  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  صورة  وإبراز 
األبحاث، وبرامج التدخل العالجية، وتوفير التدريب والمصادر الالزمة لذوي صعوبات 
المؤسسات  مع  القوية  الروابط  على  الحفاظ  إلى  الدور  هذا  امتد  كما  التعلم. 
في  الفعالة  المشاركة  خالل  من  والعالمي  المحلي  المستوى  على  المماثلة 

المعارض والمؤتمرات.

�أعمـــال و�أن�شطــــة

امل�ضاركة يف الربامج الإذاعية والتلفزيونية الكويتية.. 1

امل�ضاركة يف معر�س جامعة الكويت امللتقى الثاين ع�ضر حتت �ضعار )العمل الجتماعي ومنظمات . 2

املجتمع املدين(.

امل�ضاركة يف فعاليات الحتفال باليوم العربي للمعاق.. 3

امل�ضاركة يف كرنفال هال فرباير وعيد التحرير.. 4

امل�ضاركة يف معر�س الكويت لذوي الحتياجات اخلا�ضة.. 5

امل�ضاركة يف معر�س منطقة اجلهراء التعليمية.. 6

امل�ضاركة يف امللتقى الأول لوزارة ال�ضحة لالأفراد ذوي الإعاقة.. 7

يف . 8 وطن(  يا  م�ضرق  )لغد  معر�س  يف  العاقة  ذوي  لالأفراد  العاملي  اليوم  فعاليات  يف  امل�ضاركة 

الق�ضر الأحمر مبحافظة اجلهراء.

امل�ضاركة يف معر�س اجلمعية الكويتية لختالفات التعلم )كالد(.. 9

امل�ضاركة يف معر�س الكتاب الدويل ال40 يف اأر�س املعار�س الدولية.. 10

امل�ضاركة يف امللتقى ال�ضنوي )ل للعنف ... نعم للت�ضامح( بكلية العلوم الجتماعية.. 11

12 ..GUST امل�ضاركة يف معر�س جامعة اخلليج مكتبة

امل�ضاركة يف امللتقى الطالبي الثالث املقام يف كلية العلوم احلياتية.. 13

امل�ضاركة يف معر�س مهرجان اأجيال امل�ضتقبل مب�ضرف.. 14

اإ�ضدار رزنامة املركز لعام 2016.. 15

وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
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الخط الوطني الساخن

مجموعة  الهاتفية حول  االستفسار  خدمة  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  يقدم 
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

اإ�ضافة بيانات جهات جديدة يف قاعدة بيانات اخلط ال�ضاخن التي ُتعنى بذوي الإعاقة ول �ضيما ذوي . 1

�ضعوبات التعلم �ضواء داخل الكويت اأم خارجها؛ لي�ضبح الإجمايل )553( جهة عربية واأجنبية.

يهتمون . 2 الذين  الأعمار  فئات  للجمهور من خمتلف  والنف�ضية  والجتماعية  الرتبوية  ال�ضت�ضارات  تقدمي 

بذوي الإعاقة.

اإعداد ن�ضخة مطورة واإ�ضدارها )الطبعة الثالثة( من »دليل املوؤ�ض�ضات العاملة مع الأفراد ذوي الإعاقة . 3

يف دولة الكويت« - 2016.

النف�ضيني . 4 الخت�ضا�ضيني  مع  املبا�ضر  للتوا�ضل  وذل��ك  املركز؛  موقع  على  اإلكرتونية  ا�ضتمارة  اإع��داد 

والجتماعيني يف املدار�س احلكومية واخلا�ضة واملوؤ�ض�ضات ذات العالقة لتفعيل ال�ضتفادة من خدمات 

اخلط ال�ضاخن.

م�ضاركة فريق العمل باخلط ال�ضاخن �ضمن الفريق امل�ضارك يف املوؤمترات واملعار�س )الدولية واملحلية( . 5

اجلمهور  تعريف  اإىل  بالإ�ضافة  الوعي،  ن�ضر  بهدف  وذل��ك  ع��ام،  ب�ضكل  الإعاقة  ب��ذوي  العالقة  ذات 

باخلدمات التي يقدمها املركز وجميع اإ�ضداراته التي تقدم اخلدمة لهذه الفئة.
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أنشأ مركز تقويم وتعليم الطفل المكتبة المتخصصة لصعوبات التعلم بدعم 
األمانة العامة لألوقاف؛ لتكون االختيار األول للباحثين والمختصين في هذا المجال 
والدوريات  والمراجع  المصادر  توفير  على  المركز  حرص  حيث  الكويت،  دولة  في 

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

تزويد ق�ضم الكتب العربية بعدد )350( كتاب.. 1

ا�ضتقبال جمموعة كبرية من الزيارات ملجموعة من الوفود من هيئات ومنظمات ثقافية من داخل . 2

الكويت وخارجها. 

تدربوا . 3 حيث  ومعلماتها،  الرتبية  وزارة  ملعلمي  امليداين  التدريب  من  م�ضرتك   )262( ا�ضتقبال 

املعلومات  اأوعية  اإىل  الو�ضول  وكيفية  فهار�ضها،  البحث يف  وكيفية  املكتبة،  ا�ضتخدام  كيفية  على: 

املكتبة. داخل 

تقدمي خدمة مرجعية لعدد )1160( زائر.. 4

عمل ا�ضتعارة وت�ضجيل للرد لعدد )1471( زائر.. 5

ازداد عدد اأع�ضاء املكتبة؛ لي�ضلوا اإىل )218( ع�ضو.. 6

عدت تقارير عن: املكتبة، وتاريخها، ون�ضاأتها، وحمتوياتها، وخدماتها للم�ضاركة يف الفهر�س العربي . 7
ُ
اأ

املوحد “بوابة املكتبات الكويتية املتخ�ض�ضة”.

�ضاركت املكتبة يف معر�س الكويت الدويل للكتاب رقم )40(.. 8

مكتبة صعوبات التعلم
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�ضاركت املكتبة يف معر�س الكتاب يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 2016/3/2م.. 9

�ضاركت املكتبة يف معر�س “هال فرباير” 2016/1/29م. . 10

�ضاركت املكتبة يف معر�س اأجيال امل�ضتقبل  املنظم من قبل املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب . 11

يف الفرتة من 27-2016/3/31م.

اأقي�م�ت يف مكت�بة . 12 التي   )RDA( ”واإتاحتها امل�ض��ادر  و�ضف  “قواعد  املك�ت�ب�ة يف دورة  �ضاركت 

24-2016/1/25م. الفرتة  يف  الوطن�ية  الك�وي�ت 

املتخ�ض�ضة/فرع . 13 املكتبات  جلمعية  والع�ضرين  الثاين  ال�ضنوي  واملعر�س  املوؤمتر  يف  املكتبة  �ضاركت 

اخلليج العربي يف الفرتة 19-2016/4/21م.



شكـرًا  للعطـاء

م�ص��������رية  العط�������اء

اأ�صماء ال�صادة املتربعني لعام 2016

اأ�صماء ال�صادة الواقفني

اأن����واع الوقفي�������ات

وقف تقومي وتعلي�م الطف����ل

�لــ�ــشــيــــــــــــــدة/ لـــولـــوة خــالــد �لــزيــد

ــفــان ــعــري ـــة �ل ـــدري ــيــدة/ ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �لــ�ــش

ــيــدة/ خـــالـــدة �لــقــطــامــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �لــ�ــش

�لـــــزبـن فيـ�شـــــل  غنيمــة  �ل�شـــــيدة/ 

�ل�شـــــيدة/ ود�د خـــالد �لعـبـــد �لرز�ق

�ل�شقر �ملح�شن  عبد  لولوة  �ل�شـــــيدة/ 

�لغامن �لرز�ق  عبد  �شروق  �ل�شـــــيدة/ 

�ل�شـــــيدة/ وفيقــة �أحـــمــــد �لثـــاقــب

ــيــدة/ فـــــدوى �حلــمــيــ�ــشــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــش ــ� �ل

�ل�شـــــيدة/ �شفيقــــة عـــلــــي �ملطـــــــوع

�ل�شـــــيــــدة/ فتحـيــة خـــــــالد �لــزيــد

�ل�شـــــيدة/ عادلة عبد�لرحمن �لبحر

�لــــ�ــــشــــادة/ �لــكــلــيــة �ل�ـــشـــر�لـــيـــة

�ملـــــال �هلل  عبد  �أنــور  �ل�شيـــــد/ 

�ملال �هلل  عبد  �أنــور  د�نة  �ل�شـــــيدة/ 

�ل�شيـدة �ملرحــومــة/ بدريــة �لغنيـــم

�ل�شادة عائلة �ملرحوم/ مرزوق �لغنيم

�لـــخالـــــد �ل�شـادة/ �شليمــان وف�شـــة 

ــن ــزب �ملــــرحــــوم/ �أحـــمـــد فــيــ�ــشــل �ل

ــــزبــــن �لــــ�ــــشــــيــــدة/ فــــطــــومــــة �ل

�ملال �هلل  عبد  �أنـــور  بــدر  �ل�شـــــيد/ 

ــــدة/ نـــبـــيـــلـــه �ملــــال ـــــ ــــيـــــ ـــــ �لــــ�ــــش

ــــال ـــة �مل ـــف ـــي ـــط �لــــ�ــــشـــــــــيــــــــــــــدة/ ل

ــال �مل �هلل  ــد  ــب ع نــبــيــل  ـــــد/  ــيـــ ـــ �لــ�ــش

ــة ــي ــت ــوي ــك مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة �لـــــبـــــرول �ل

لقد كان مركز تقومي وتعليم الطفل حلماً 

بجهود  ثم  تعاىل  اهلل  بف�صل  ثم حتول  وفكرة 

امل��خ��ل�����ص��ني م���ن اأب����ن����اء ه����ذا ال���وط���ن ال��ك��رمي 

وبناتنا  اأبناءنا  يحت�صن  �صرح  اإىل  ورعايتهم 

ويوفر لهم و�صائل الرعاية الرتبوية والتعليمية 

كلها؛ لذلك نقول لتلك الأيادي البي�صاء التي 

�صاهمت بالقول اأو بالفعل لقد كان منكم العمل 

علينا  حقاً  فكان  الكرمية  وال��رع��اي��ة  املخل�ص 

الثناء اجلميل وال�صكر اجلزيل،،،

طوبى ملن اأعطى برا بالأوطان،

ليبقي عطاوؤه �شاهدا على مر الأزمان

    قال ر�صول اهلل ¤ :

»اإذا مات ابن اأدم اإنقطع عمله اإل من ثالث: �شدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �شالح يدعو له«

�لوقفية �ملا�شية

الوقفية الف�صية

الوقفية الف�صية

الوقفية الف�صية

الوقفية الف�صية

الوقفية الف�صية

الوقفية الف�صية

الوقفية الذهبية

الوقفية الربونزية

الوقفية الربونزية
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