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رئي�س جمل�س الإدارة املرحوم / عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان 

�شتذكر الكويت �اأبنا�ؤها جيال بعد جيل الفا�شل/ عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان )رحمه اهلل(.

رئي�س جمل�س اإدارة مركز تقومي �تعليم الطفل منذ ن�شاأته �ا�شتمر يراأ�شه حتى �فاته.

حياُته در�ٌس لالأجيال القادمة عن العطاء �ال�شعور بامل�شئولية.

�شِهر املركز بقرار من �زير ال�شئون ال�شيد/حمد الرجيب, �كان املوؤ�ش�شون كوكبة من اأبناء 
ُ
�شنة 1984 حتديدا اأ

الكويت الربرة, �هم: املرحومة ال�شيخة/ مرمي �شعد العبد اهلل, فاتن البدر, لولوة العي�شى, اإيفلني ماري, ف�شة اخلالد, 

املرحومة/ غنيمة املرز�ق, املرحوم/ عبد اهلل ال�شرهان, اأحمد عبا�س, �شمالن يو�شف العي�شى, حممود البدر, املرحوم/ 

خالد ال�شايع, املرحوم/ حممد م�شاعد ال�شالح, دا�د الأحمد, عدنان املري, ال�شيخ �شباح حمود ال�شباح, اأنور املال.

كانوا �شعله �منارة �البداية يف تاأ�شي�س مركز؛ ليكون لطالب �شعوبات التعلم مالذ اآمن مل�شاعدتهم, ��شوت ي�شل 

اإىل اجلميع.

عمل املرحوم/ عبد اهلل ال�شرهان مع الفا�شلة/ فاتن البدر رفيقة دربه �مع الأخت/ فطومة الزبن ليل نهار مع 

كوكبة من الأع�شاء املوؤ�ش�شني, �توا�شلوا مع اخلرباء العامليني يف جمال �شعوبات التعلم, �كان التعا�ن الأ�ل مع اخلرباء 

ت�شارلز دريك �اآلن بارك�س, كانت البداية ب�شيطة �متوا�شعة يف منطقة ال�شويخ, ا�شتقبل املركز اأ�ل احلالت التي ل 

تتجا�ز 15 طالبا �طالبة �اآلة طابعة �احدة ي�شتخدمها ال�شيد/ �شالح م�شطفى لطباعة تقارير الت�شخي�س املرتجمة 

للعربية.

�يف العام الدرا�شي 1986/1985 بداأ التدري�س العالجي يف الفرتة امل�شائية مع املعلمني الأفا�شل: ال�شيد/ موفق 

من  �جمموعة  حينها,  العقر�قة  فاطمة  �ال�شتاذة/  حكم,  ماجدة  �ال�شتاذة/  احلطاب,  �شامل  �ال�شيد/  املنابري, 

املعلمني الأفا�شل.

كما ُعقدت بعدها د�رات تدريبية قدم بع�شها على �شبيل املثال: ديان اجنلوبول�س ��شيدي حممد الأخ�شر, �تبنى 

املركز اأ�ل مدر�شتني لتدريبهم على كيفية التعامل مع �شعوبات التعلم �هي مدر�شة املاأمون البتدائية للبنني �مدر�شة 

�شكينة البتدائية للبنات يف منطقة ال�شامية, �كان من �شمن الفريق الدكتور/ عي�شى جا�شم.

�اليوم اأ�شبح ملركز تقومي �تعليم الطفل مقر دائم يف منطقة ال�شرة بخدمات اأكرب �م�شتفيد�ن ُكرث يف جمالت 

�شعوبات التعلم كلها.

الأخالق,  �كرمي  مبادر,  مكافح,  �شادق,  خلوق,  متوا�شع,  �شهم,  �قور,  رجل:  ال�شرهان  املح�شن  عبد  اهلل  عبد 

لقد كان اإن�شانًا رقيقًا �ح�شا�شًا, يحرتم نف�شه, �يحرتم النا�س كلهم؛ لذلك بادله النا�س حبًا بحب, �احرتموه لذاته 

�اإخال�شه �د�ره النبيل يف جمال الرتبية �التعليم.

رحمك اهلل يا اأبا �شقر 

اأع�شاء جمل�س اإدارة مركز تقومي وتعليم الطفل
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مركز تقويم وتعليم الطفل
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الربنامج الرتبوي الصباحي
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يختص البرنامج التربوي الصباحي في تقديم العالج التربوي لألطفال من ذوي صعوبات 
التعلم من خالل استخدام العديد من األدوات التعليمية والبرامج العالجية، حيث ُيستخدم 
الفصول  في  التعليم  في  الحواس”  “تعدد  أسلوب  باستخدام  ولكن  التربية  وزارة  منهج 
الجماعية، كما يعطي البرنامج كل طالب حصصا فردية ُتستخَدم خاللها برامج عالجية 

َطورها وقننها على البيئة الكويتية الخبراء واالختصاصيون في مجال صعوبات التعلم.

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

مختلف الصعوبات التي تواجهه.

اأعمـــال واأن�شطــــة

اأعمال واأن�شطة للطالب:

• الإيجابي 	 ال�شلوك  ت�شجيع  بهدف  يوميًّا  الطالب  �شلوك  ُيتاَبع  الذي من خالله  ال�شفر«  »جواز  نظام  تطبيق 

�تعديل ال�شلوك ال�شلبي. �تفعيل برنامج مكافاأة الطالب بناًء على نقاط الطالب بجواز ال�شفر.

• انتاج 	 التوايل من  للعام اخلام�س على  يدي«  »��شيلتي �شنع  ال�شنوي حتت عنوان:  الو�شائل  تنظيم معر�س 

املعلمني �طالبهم حتت مظلة م�شر�ع التعليم الن�شط.

• امل�شاركة يف العديد من الفعاليات �الأن�شطة على مدار العام, �منها:	

احتفالت الأعياد الوطنية. «

امل�شاركة يف الحتفال بيوم املعلم. «

الحتفال بيوم التخ�شري. «

الحتفال بعيد الأ�شرة. «

امل�شاركة يف يوم ال�شحة العاملي. «

امل�شاركة يف تنظيم احلفل ال�شنوي خلريجي طلبة ال�شف التا�شع. «

توزيع املواد الغذائية على املعوزين �املحتاجني ب�شهر رم�شان الكرمي يف حمافظة الفر�انية. «

• تفعيل القيم الرتبوية من خالل:  ن�شاط الفر�س/  لوحات املمرات/ برامج الإذاعة/ �قفة حتّدثيه باحل�ش�س 	

اليومية.

البرنامج التربوي الصباحي
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• املهارات 	 �اكت�شاب  املهني,  الوعي  �زيادة  املهني,  الإر�شاد  التا�شع عن  ال�شف  لطالب  تدريبية  د�رة  اإعداد 

الجتماعية.

• القراءة 	 ع�شر  طالب  لتدري�س  العالجي  �اأكتب!«  اأقراأ  »اأنا  برنامج  ا�شتخدام  يف  متخ�ش�شة  تدريبية  د�رة 

�الكتابة للمعلمني اجلدد يف اجلانبني: النظري �التطبيقي.

• ن�شر الوعي النتخابي �التعبري الدميقراطي من خالل تنظيم عملية انتخاب جمل�س الطالب.	

• اإقامة املعر�س الفني ال�شنوي اخلا�س بطالب الربنامج الرتبوي ال�شباحي مبجمع املارينا الذي عر�شت فيه 	

اأعداد كبرية من لوحات الطالب الفنية التي اأجنز�ها على مدار العام الدرا�شي.

• اإن�شاء النادي الريا�شي ملمار�شة ريا�شة اجلمباز �تن�س الطا�لة.	

• تنظيم العديد من البطولت الريا�شية على مدار العام: كد�ري كرة القدم اخلما�شي, �كرة ال�شلة, �كرة اليد 	

على م�شتوى املرحلتني: البتدائية �املتو�شطة.

• رحالت ترفيهية متنوعة.	

• حملة اإمداد التطوعية لإبراز قيمة الرحمة.	

اأعمال واأن�شطة فنية:

• عمل م�شح ملهارات الكتب املدر�شية للغة الإجنليزية جميعها من ال�شف الأ�ل لل�شف الثامن بهدف اإعداد 	

مكتبة اإلكرت�نية حتتوي على التمارين العالجية التي تتنا�ل كل مهارة على حدة التي ت�شاعد املعلم يف التغلب 

على فجوات التح�شيل لدى الطالب على اختالف مراحلهم �فر�قهم الفردية.

• امل�شاركة يف اإعداد حقيبة تعليمية �شاملة لي�شتخدمها فريق اللغة الإجنليزية بح�ش�س التعليم الفردي قائمة 	

.Wilson Reading System على برنامج

• نقل اخلربات العملية �امليدانية للعاملني باملجال �ل �شيما العاملني  بالربنامج الرتبوي ال�شباحي, من خالل:	

   اأ-  تنظيم �ر�شة عمل »ا�شرتاتيجيات لزمة للتدري�س« حتت مظلة التعليم الن�شط للعاملني بالربنامج.

   ب- تقدمي العديد من الد�رات تد�ر حول »اإدارة ال�شف �تعديل ال�شلوك« من اإعداد ق�شم اخلدمة النف�شية 

�الجتماعية �تقدميه.

  جـ - برجمة الزيارات امليدانية للملتحقني بالد�رات التدريبية من: معلمي �زارة الرتبية �معلماتها من خالل 

اجتماعات  الدر��س, �ح�شورهم  بع�س  تقدمي  �ت�شهيل مهمتهم يف  الربنامج,  معلمي  ح�شور ح�ش�س 

لالإجابة عن ت�شا�ؤلتهم �اإعطاء فكرة �ا�شحة عن طبيعة املتعلمني �العمل  بالربنامج.
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• دعم التعليم الإلكرت�ين من خالل:	

   اأ-  تدريب املعلمني على برنامج ال�شبورة الذكية.

   ب- تقدمي د�رات PDF Expert  �برنامج Keynote من اأجل العمل على تطوير العمل اإلكرت�نيا.

�املقايي�س  الختبارات  اإن�شاء  يف  جوجل  قوالب  ا�شتخدام  كيفية  حول  تد�ر  تدريبية  �ر�شة  عمل  جـ-     

�ال�شتبانات الإلكرت�نية.

   د- تطوير العمل بالإعداد الإلكرت�ين للدر��س با�شتخدام جهاز الآيباد.

• اإعداد �شل�شلة �ر�س عمل �تقدميها بالتعا�ن بني: ق�شمي الرتبية الفنية �اللغة الإجنليزية �اخلا�شة ب�شنع 	

 A well-designed tool( ”الو�شائل التعليمية حتت عنوان: »اأداة م�شممة ت�شميما جيدا, تعمل للجميع

.)works for all

• الفردي 	 التعليم  اأ�شاليب  اأحدث  تنا�ل  الإجنليزية  اللغة  ق�شم  ملعلمي  مكثف  تدريبي  برنامج  تقدمي 

اخلبرية  �تقدمي  اإعداد  من  �الكتابة  القراءة  م�شكلتي  لعالج  امل�شتخدمة  ال�شرتاتيجيات  �اأهم 

”Laurie D. Leason, Fellow/AOGPE“ الكندية 

• تدريب ق�شم الريا�شيات على ا�شتخدام التكنولوجيا يف تعليم الريا�شيات: “من احل�شاب اإىل اجلرب”.	

    اأ- اأعد ق�شم الريا�شيات م�شطلحات الريا�شيات �فق  املو�شوعات �شمن برنامج: “اأنا جزء من املعادلة!”.

   ب- اأعد ق�شم الريا�شيات اختبارات ت�شخي�شية يف مادة الريا�شيات لل�شفوف: الثالث البتدائي, الرابع 

البتدائي, اخلام�س البتدائي, ال�شاد�س املتو�شط.

• تنظيم العديد من احل�ش�س التكاملية �الأن�شطة ال�شفية �غري ال�شفية التي تتكامل فيها املهارات �املفاهيم 	

من التخ�ش�شات املختلفة التي تخدم املحتوى املعريف �تعزز املهارات ال�شلوكية �تقدميها.

• تنظيم ند�ة توعوية لطالب ال�شف التا�شع حتت عنوان: »الألعاب بني املا�شي �احلا�شر من �حي الرتاث 	

الكويتي« من تقدمي الإعالمي �الباحث يف الرتاث العربي �الكويت اأ. عبد اهلل الفليج بهدف اإبراز �شمات 

الألعاب القدمية التي كانت تت�شم بالطابع اجلماعي �موازنتها بو�شائل الرتفيه احلديثة التي تت�شم بالطابع 

الفردي.

• امل�شاركة يف الدرا�شة التي اأقيمت من اأجل التقييم الذاتي ملعايري جودة الدمج التعليمي �العتماد املوؤ�ش�شي.	

• تطبيق برنامج: »اأطلق �شعارك على احتفالك« الذي يخ�ش�س فيه �شهرًيا تبني �شعار يقدم من خالله العديد 	

من الفعاليات؛ لن�شر ال�شلوك الإيجابي  �زيادة الدافعية لدى الطالب من خالل بيئة جاذبة. على �شبيل 

عدة  على  ا�شتمل  نوفمرب,  �شهر  املثال: اأطلق �شعار:  “We know the formula for success” خالل 

فعاليات منها حملة: “اأنا قد�ة �مني تتعلم”؛ لن�شر ال�شلوكيات الإيجابية يف املجتمع املدر�شي.

• اأعد ق�شم اللغة العربية مهارات برنامج: “اأنا اأقراأ �اأكتب!” حيث مت العمل على تقييم مهارات الربنامج 	

امل�شتويني  من  كل  ق�شم  بالطالقة.  �تنتهي  ال�شوتي  بالوعي  تبداأ  م�شتويات,  ثالث  اإىل   158 �عددها 

الثاين �الثالث اإىل ثالث مراحل. �متت �شياغة منوذج اإعداد منا�شب لكل مهارة, يراعي زمن احل�شة, 

املتعلم. �حاجات 
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• تكوين فريق الإ�شعافات الأ�لية �تنظيم الد�رات التدريبية اخلا�شة بذلك.	

• اإقامة العديد من الور�س للعاملني جميعهم من خالل برنامج التطوير الوظيفي. على �شبيل املثال: حياتنا بالألوان 	

اأحلى, دليل املعلم للتدري�س الفعال, التعليم الإلكرت�ين, Math-U- See, حتديث م�شطلحات الريا�شيات.

• احتفال ق�شم العلوم بيوم ال�شحة العاملي حتت �شعار: )ال�شحة للجميع(.	

• م�شاعدة فريق تقييم معايري جودة الدمج التعليمي, �تنظيم مهمة عمل الفريق من خالل تعيني جلنة ا�شتقبال 	

��شابط ات�شال لت�شهيل عمل الفريق املذكورة.

اأعمال واأن�شطة لأولياء الأمور:

• اأ�لياء اأمورهم 	 مت تخريج الدفعة الع�شرين من طالب ال�شف التا�شع �عددهم �شبعة �ثالثون طالباً بح�شور 

�معلميهم.

• على 	 ت�شتمل  لهم  تدريبية  د�رة  تنظيم  مع  العام  بداية  قبل  اجلدد  الطلبة  اأمور  لأ�لياء  تنويري  لقاء  جرى 

العديد من املو�شوعات املختلفة التي تهتم: باجلانب التح�شيلي, �اجلانب ال�شلوكي للطالب. بالإ�شافة اإىل 

اأمور طلبة الربنامج ال�شباحي على مدار العام ملتابعة التح�شيل الأكادميي  اأ�لياء  تنظيم عدة لقاءات مع 

لأبنائهم. �ال�شلوكي 

• اأعد ق�شم اخلدمة النف�شية �الجتماعية ن�شرات توعوية خا�شة باأ�لياء الأمور.	

• العمل 	 �اأ�راق  الأ�شبوعية  اخلطة  لإر�شال  الأمور  اأ�لياء  مع  للتوا�شل  �ا�شتخدامه   telegram برنامج  تفعيل 

�مناذج الختبارات اخلا�شة لكل مادة.

موؤمترات وور�س العمل:

• تقدمي حما�شرة عن كيفية اإدارة ال�شف �تعديل ال�شلوك بجامعة الكويت.	

• مبجمع 	 العاملية  التدريب  بوابة  اأ�شرة  نظمته  �الذي  الإعاقة  ذ�ي  لالأفراد  العاملي  اليوم  معر�س  يف  امل�شاركة 

الأفنيوز بالأ�ل من دي�شمرب 2018.

• التكنولوجيا يف ت�شهيل حياة م�شتقلة لذ�ي الإعاقة الذي نظمته املجد 	 الثاين ل�شتخدام  املوؤمتر  امل�شاركة يف 

العاملية خلدمات ذ�ي الحتياجات اخلا�شة �بدعم من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا التعليم مبحا�شرة بعنوان: 

»من احل�شاب اإىل اجلرب, ا�شتخدام التكنولوجيا يف تعليم الريا�شيات«.

• تنظيم حما�شرة عامة بالفرتة امل�شائية للدكتور »اإيرك تريدا�س« حتت عنوان: »ال�شبكة النمائية«.	

• اإقامة �ر�شة عمل لتحليل اختبارات �حدة الت�شخي�س يقدمها فريق الت�شخي�س مبركز تقومي �تعليم الطفل.	

• تنفيذ جتربة الإخالء الوهمي مع فريق الأمن �ال�شالمة باتباع اإر�شادات الدفاع املدين.	
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الربنامج الرتبوي المسائي
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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. 

اأعمـــال واأن�شطــــة

• اأقراأ 	 »اأنا  برنامج عالجي فردي �هو  العربية  اللغة  ملادة  تدري�شه  امل�شائي يف  الرتبوي  الربنامج  يعتمد 

العلمي  التقدم  �شورة  يعك�س  علمي  اأ�شا�س  على  قائم  متخ�ش�س  عالجي  تدخل  برنامج  �هو  �اأكتب!« 

�يراعي الطبيعة اخلا�شة للغة العربية �البيئة التعليمية �املدر�شية الكويتية, �من اأهم خ�شائ�شه, اأنه 

بنائي تراكمي مبا�شر �ت�شخي�شي �يعتمد على احلوا�س املتعددة, �ُيفّعل من خالل خطة عمل تربوية 

على اأ�شا�س ت�شخي�شي �نف�شي. �يوفر الربنامج امل�شائي اأف�شل الظر�ف لتنفيذه من حيث عدد املتعلمني 

)متعلم �احد( �زمن احل�شة )�شاعة كاملة(.

• قدم الربنامج الرتبوي امل�شائي بالتعا�ن مع �حدة التدريب د�رات تدريبية ملعلميه اإىل جانب املحا�شرات 	

��ر�س العمل على �شبيل املثال: �شعوبات التعلم )التعريف �اخل�شائ�س(, التميز املدر�شي )تطبيقات 

)ع�شر  الد�شكالكوليا  العالجي,  التدري�س  �ا�شرتاتيجيات  القراءة(  )ع�شرة  الد�شلك�شيا  عملية(, 

احل�شاب(, تدريب املعلمني على ال�شبورة الذكية.

البرنامج التربوي المسائي
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خدمات لأولياء الأمور: -

• يف 	 امل�شورة  لتقدمي  تعليمية  م�شكالت  اأبنا�ؤهم  يعاين  الذين  الأمور  لأ�لياء  الأ�شري  الر�شاد  تقدمي 

تعرف م�شكالت اأبنائهم التعليمية ��شبل حلها.

• عقد اللقاءات الفردية حيث �شلمت خاللها ن�شخة من اخلطط العالجية الفردية لويل اأمر الطالب 	

لكل من املواد التي يدر�شها الطالب يف الربنامج الرتبوي امل�شائي يف املرحلتني البتدائية �املتو�شطة.

• اإطالع �يل الأمر على برنامج الطالب الرتبوي �احتياجاته العلمية �ال�شلوكية.	

• اإر�شال التقارير الف�شلية اخلا�شة بالطالب اإىل اأ�لياء الأمور يف نهاية كل ف�شل درا�شي �ح�شب املادة 	

الدرا�شية.

بيانات اخلدمات وفًقا لعدد ال�ساعات التي مت تقدميها خالل العام الدرا�سي 2019/2018 يف الربنامج  -

الرتبوي امل�سائي: 

20182019العام الدرا�سي
املجموع 

يونيومايواأبريلمار�سفربايرينايردي�سمربنوفمرباأكتوبر�سبتمربال�سهر

491110984097214373910581068400126832اللغة العر بية

48812859471106.52828651215.51250653.51688260.5الريا�سيات

407.5928724.5759188664950931428.5866066.5اللغة الإجنليزية

155411332426.563282383419193322696.5الفيزياء

153411333365.591278353.5380198162579الكيمياء

49131123.52041610314216481.561020اللغة الفرن�سية

1743.5427533003833.57832931410242121954.532027454.5املجموع
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الدعم  تقديم  على  عليه  القائمون  حرص  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  نشأة  منذ 

للطالب  المقدمة  التربوية  بالخدمات  للنهوض  وذلك  عّدة،  مجاالت  في  التربية  لوزارة 

للمعلمين  التدريب  تقديم  المجاالت  هذه  أهم  ومن  جميعها،  الدراسية  المراحل  في 

النفسيين والتربويين واالختصاصيين االجتماعيين وأولياء األمور؛ لتعرف  واالختصاصيين 

صعوبات التعلم وكيفية دعم الذين يعانون هذه المشكالت دعًما فعااًل.

وتستضيف وحدة التدريب العديد من الخبراء المحليين والعالميين في مجال التربية 

ما  آخر  على  والوقوف  والتجارب،  الخبرات  لنقل  التعلم؛  صعوبات  سيما  وال  والتعليم 

توصلت إليه األبحاث في هذا المجال.

اأعمـــال واأن�شطــــة

اأوًل- الربنامج التدريبي ال�شنوي للعاملني بوزارة الرتبية: 

• قدم مركز تقومي �تعليم الطفل برناجًما تدريبًيا يخدم جميع الفئات يف املجتمع, �يهدف اإىل نقل 	

باأنواعها �خ�شائ�شها, �الإح�شا�س مبدى  التعلم  �النظرية عن �شعوبات  العملية  التوعية �اخلربة 

�اإمكاناتهم م�شتقباًل  يتنا�شب �قدراتهم  �التعامل معهم مبا  الطالب,  الفردية بني  الفر�ق  اأهمية 

�اأ�شاليب العمل مع الطالب ذ�ي �شعوبات التعلم.

• �شارك يف الد�رات التدريبية يف الف�شل الدرا�شي الأ�ل )203( متدرب �متدربة من خمتلف املناطق 	

التعليمية بوزارة الرتبية, ��شارك يف الف�شل الدرا�شي الثاين يف الد�رات التدريبية املختلفة )123( 

متدرب �متدربة.

جدول الدورات التدريبية: 

الدورات التدريبية للعام الدرا�سي 2018 - 2019: 

الفرتةاملدةالفئة امل�شتهدفةعنوان الدورةم
عدد 

املتدربني

�سعوبات التعلم1

الخت�سا�سيون النف�سيون يف 

منطقة الفروانية التعليمية

)مدر�سة خيطان النموذجية(

721-42018/10/10 اأيام

2
الدورة التعريفية الأوىل 

ب�سعوبات التعلم
1162-52018/11/15 اأياممعلمو وزارة الرتبية ومعلماتها

وحــدة التـدريب
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الفرتةاملدةالفئة امل�شتهدفةعنوان الدورةم
عدد 

املتدربني

3
ما يجب اأن يعرفه الخت�سا�سي 

ال����ن����ف���������س����ي والخ����ت���������س����ا�����س����ي 

الجتماعي عن �سعوبات التعلم

الخت�سا�سيون النف�سيون 

والجتماعيون بالتعليم اخلا�ص
1871-2018/11/19يومان

4
الدورة التدريبية ن�سف ال�سنوية 

للتطوير الوظيفي

العاملون يف الربنامج الرتبوي 

امل�سائي
3 اأيام

2018/11/21

2018/11/29

2018/12/6

16

التوعية ب�سعوبات التعلم5
الخت�سا�سيون الجتماعيون 

العاملون بوزارة الرتبية
233-42018/12/5 اأيام

6
الدورة التعريفية الثانية 

ب�سعوبات التعلم
330-52019/3/7 اأياممعلمو وزارة الرتبية ومعلماتها

7
الدورة التعريفية الثالثة 

ب�سعوبات التعلم
1776-52019/3/21 اأياممعلمو وزارة الرتبية ومعلماتها

التوعية ب�سعوبات التعلم8
الخت�سا�سيون النف�سيون 

العاملون يف وزارة الرتبية
3/3117-42019/4/3 اأيام

326الإجمايل

ثانيا- زيارة اخلرباء:

الفرتةاملدةالفئة امل�شتهدفةعنوان الدورةم
عدد 

املتدربني
املحا�ضر

1
الدورة التدريبية 

الأوىل ل�ستخدام 

برنامج ويل�سون

معلمو اللغة 

الإجنليزية يف املركز
1018-92018/12/19 اأيام

اخلبرية 

الأمريكية 

لوري د.لي�سون

ال�سبكة النمائية2

الخت�سا�سيون 

النف�سيون 

والرتبويون يف 

وحدة الت�سخي�ص

918-32019/4/11 اأيام
دكتور 

اإيريك تريدا�ص

حما�سرة عامةال�سبكة النمائية3
يوم 

واحد
2019/4/1078

دكتور 

اإيريك تريدا�ص

4
الدورة التدريبية 

الثانية ل�ستخدام 

برنامج ويل�سون

جمموعة من 

معلمات اللغة 

الإجنليزية من 

داخل املركز وخارجه

917-52019/6/13 اأيام
اخلبرية 

الأمريكية 

لوري د.لي�سون

131الإجمايل
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ثالثا- املحا�شرات التوعوية مبدار�س وزارة الرتبية: 

الفرتةاملدةالفئة امل�شتهدفةعنوان الدورةم
عدد 

املتدربني

1

�سعوبات التعلم.	 

خلق الدافعية للتعلم. 	 

ا�سترياتيجيات  التدري�ص العالجي 	 

ع�سر احل�ساب.	 

ع�سر القراءة “الد�سلك�سيا”.	 

العاملون يف مدار�ص 

وزارة الرتبية

يوم واحد

من �سهر

�سبتمرب 2018 

اإل��ى نهاية �سهر

يونيو 2019

566

رابًعا- التطوير الوظيفي:

• ا للعاملني بالربنامج الرتبوي ال�شباحي على مرحلتني: 	 يقدم مركز تقومي �تعليم الطفل تطويًرا مهنيًّ

يف �شهري يناير �مايو, �يتنا�ل املو�شوعات التي يحتاج اإليها املعلمون لتطوير اأدائهم, عدد امل�شتفيدين 

من هذا التدريب )157( متدرب �متدربة.

جدول التطوير الوظيفي للعاملني بالربنامج الرتبوي ال�سباحي

للف�سلني الدرا�سيني دي�سمرب 2018 - يناير2019 ومايو- يونيو 2019

الفئة امل�شتهدفةالتاريخاملو�شوع

2018اإدارة ال�سف وال�سلوك /12 /25-24

ي
و

رتب
ل
 ا

ي
ح

با
�س

ل
 ا

ج
م

نا
رب

ل
 ا

و
م

عل
م 2018ا�ستخدام الآيباد يف اإعداد الدرو�ص /12 /25

102018 مواقع اإلكرتونية لتطوير اأدائك معلًما /12 /26

2018اإ�سرتاتيجيات تدري�ص ذوي �سعوبات التعلم /12 /26

2019ور�سة عمل اإعداد الو�سائل التعليمية وت�سنيعها  /1 /2+ 2018 /12 /31

2019برامج تعليمية با�ستخدام الآيباد /1 /3

Google Classroom2019 /12 /31

2019التدريب على اختبار الذاكرة العاملة املقنن /4 /30 -28

الخت�سا�سيون 

النف�سيون يف وحدة 

الت�سخي�ص
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الفئة امل�شتهدفةالتاريخاملو�شوع

ا�ستخدام قوالب Google يف اإن�ساء الختبارات واملقايي�ص 

وال�ستبانات الإلكرتونية
2019 /5 /20

ي
و

رتب
ل
 ا

ي
ح

با
�س

ل
 ا

ج
م

نا
رب

ل
 ا

ي
م

عل
م Excel 2019التدريب على ا�ستخدام برنامج /5 /20

Office 3652019 /5 /21

2019اإعداد فيديو تعليمي /5 /21

2019التدريب على حتليل اختبارات وحدة الت�سخي�ص /5 /22

2019دليل املعلم للتدري�ص الفعال /5 /23

2019برنامج Math U see  للريا�سيات /6 /9

2019م�سطلحات الريا�سيات  /6 /12

157الإجم�������������ايل
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وحدة التشخيص
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وحـدة التشـخيص 

اإلعاقات  لتعرف  والتربوي  النفسي  التشخيص  على  التشخيص  وح��دة  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. 

اأعمـــال واأن�شطــــة

اجلدول  يف  ومدرجة  مق�شمة  لها  الت�شخي�س  وحدة  خدمات  مت  ُقدِّ التي  باحلالت  ملخ�س  اأوًل- 

التايل وفقا لنوع اخلدمة: 

بيانات اإح�سائية للوحدة خالل الفرتة من 1 /9 / 2018 حتى 31 / 8 / 2019

املجموعالبيان

1845عدد احلالت التي راجعت الوحدة لفتح ملف.

1010عدد احلالت التي فتحت ملًفا.

570عدد احلالت التي اختربت اختبارات نف�سية تربوية.  

250عدد احلالت التي اختربت اختبارات نف�سية فقط.

73عدد احلالت التي اختربت اختبارات تربوية فقط 

500عدد احلالت التي عملت ا�ست�سارة. 
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ثانيًا- التطوير الوظيفي واملهني وامل�شاركات اخلارجية:

اإىل  -  2018 متكنت الوحدة من ا�ستقبال عدد متزايد من احلالت خالل الفرتة املمتدة من �سبتمرب 

اأغ�سط�ص 2019 وت�سخي�سها، من داخل الكويت وخارجها، وقد زاد عدد العاملني يف فريق ال�ستقبال 

وال�سكرتارية لتقدمي خدمات اأف�سل.

ح�سر الخت�سا�سيون النف�سيون والرتبويون دورتني تدريبيتني: قدمهما د. حممد ر�سدي يف اإطار  -

تطوير الأدوات الت�سخي�سية يف الوحدة.

•   الأ�ىل: حول التعديالت يف اختبار معاجلة الأ�شوات املقنن لالأطفال.	

•  �الثانية: عن اختبار الذاكرة العاملة املقنن.	

ح�سر فريق العمل يف الوحدة دورة تدريبية قدمها د. اإريك تريدا�ص، وذلك يف اإطار تطوير املهارات  -

الت�سخي�سية لالخت�سا�سيني يف الوحدة، اإبريل 2019م.

ا�ستقبلت الوحدة جلنة من اجلمعية العاملية للد�سلك�سيا برئا�سة د. اإريك تريدا�ص لتقييم عمل الوحدة  -

متهيِدا للح�سول على العرتاف الدويل، وذلك يف �سهر اإبريل 2019م.

�ساركت الوحدة  بالعديد من امل�ساركات الفعالة خارج اإطار الت�سخي�ص كالتايل: -

• امل�شاركة يف اجتماعات الخت�شا�شيني النف�شيني للمدار�س الأجنبية على مدار العام.	

• زيارة 35 مدر�شة �تقدمي التو�شيات املنا�شبة حلالت �شعوبات تعلم خمتربة يف الوحدة. 	

• تقدمي �شل�شلة من املحا�شرات يف الد�رات التعريفية ب�شعوبات التعلم �ت�شخي�شها, التي يقيمها 	

املركز للمعلمني �الخت�شا�شيني النف�شيني �الجتماعيني العاملني بوزارة الرتبية. 

• تقدمي د�رة تدريبية لخت�شا�شيات نف�شييات من منطقة الفر�انية التعليمية حول ت�شخي�س طلبة 	

�شعوبات التعلم, اأكتوبر 2018م.

• تقدمي �ر�شة عمل عن ت�شخي�س طلبة �شعوبات التعلم يف امللتقى الرتبوي يف منطقة مبارك الكبري, 	

اأكتوبر2018م.

• تقدمي �ر�شة عمل عن ت�شخي�س طلبة �شعوبات التعلم لالخت�شا�شيني النف�شيني يف مدار�س التعليم 	

اخلا�س العربية �الأجنبية, نوفمرب2018.

• تقدمي خم�س �ر�س عمل ملدر�شي اللغة الجنليزية �اللغة العربية يف الربنامج الرتبوي ال�شباحي, 	

التطوير  اإطار  يف  �ذلك  حمتوياته.  من  �ال�شتفادة  الرتبوي  النف�شي  التقرير  قراءة  كيفية  عن 

الوظيفي لهم ��شمل ذلك جوانب نظرية �تطبيقية يف مايو �يونيو 2019.

25 info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

ــلالـتـقـــرير السنوي  2018 - 2019  ــف ــط ـــم وتـــعـــلـــيـــم ال ـــوي ـــق مــــركــــز ت



  الـتـقـــرير السنوي
2019 - 2018

مركز تقويم وتعليم الطفل

26

ــلالـتـقـــرير السنوي  2018 - 2019  ــف ــط ـــم وتـــعـــلـــيـــم ال ـــوي ـــق مــــركــــز ت



وحدة البحوث وتطوير االختبارات

27 info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

ــلالـتـقـــرير السنوي  2018 - 2019  ــف ــط ـــم وتـــعـــلـــيـــم ال ـــوي ـــق مــــركــــز ت



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.

الإجنــــــازات

ة املرجع( وتقنينها: اأوًل- م�شاريع تطوير الختبارات الت�شخي�شيَّة )معياريَّ

م�سروع بطارينَّة اختبار معاجلة الأ�سوات املقنننَّ لطاّلب املرحلة املتو�ّسطة:. 1

• ة اختبار معاجلة الأ�شوات املقنننَّ لطاّلب املرحلة املتو�ّشطة.	 النتهاء من طباعة بطارينَّ

م�سروع بطارينَّة اختبار القراءة والإمالء املقنننَّ لطاّلب املرحلة املتو�ّسطة:. 2

• النتهاء من تطبيق عينة التقنني لختبار القراءة �الإمالء املقنن لطالب املرحلة املتو�شطة, على 	

َق فيها )24( مدر�شة, بواقع  املناطق التعليمية ال�شت بد�لة الكويت؛ لي�شبح عدد املدار�س التي ُطبِّ

)1252( طالٍب �طالبة.

• النتهاء من عمليات الت�شحيح �املراجعة �التقييم, �كذلك عمليات اإدخال البيانات �مراجعتها 	

�تقييمها؛ �ذلك لعينة التقنني لختبار القراءة �الإمالء املقنن لطاّلب املرحلة املتو�ّشطة.

• ُح�ِشَبت 	 حيث  التقنني,  عينة  بنود  بتحليل  �ذلك  الإح�شائية؛  املعاجلات  اإجراء  من  النتهاء 

اخل�شائ�س ال�شيكومرتية لالختبار )ال�شدق �الثبات(, �ا�شتخراج جدا�ل املعايري �اإعدادها.

البتدائية . 3 للمرحلة  والإم����الء  وال��ق��راءة  الّلغة  �سعوبات  تقدير  مقايي�ص  بطارية  تقنني  م�سروع 

املحو�سب: 

• النتهاء من تطوير �شورة اأ�لية من البطارية )اأربعة مقايي�س فرعية(.	

•  حتكيم البطارية.	

• ال�شتعداد لتجريب البطارية.	

28

ــلالـتـقـــرير السنوي  2018 - 2019  ــف ــط ـــم وتـــعـــلـــيـــم ال ـــوي ـــق مــــركــــز ت



م�سروع تقنني البطارية ال�ساملة »بطارية اختبارات اللغة والقراءة والإمالء؛ »لتقييم مهارات القراءة . 4

والإمالء يف ال�سفوف من الثاين اإىل التا�سع«:

• النتهاء من تطوير �شورة اأ�لية من البطارية ال�شاملة )ع�شرة اختبارات(.	

•  حتكيم البطارية.	

• ال�شتعداد لتجريب البطارية.	

م�سروع بطاريتي اختبارات اإلكرتونية لفرز ع�سر القراءة للبالغني، باللغتني العربية والإجنليزية. . 5

• النتهاء من ا�شتخراج املعايري للن�شخة العربية.	

• النتهاء من تطبيق عينات التجريب �التقنني لالختبارات الإلكرت�نية مت�شمنًة )ع�شرة اختبارات 	

بعد حذف الختبارات ذات الثبات املنخف�س( للبطارية الإجنليزية, �اإجراء املعاجلات الإح�شائية 

�ا�شتقاق املعايري.

• يعمل الفريق على تطوير اجلانب اخلا�س با�شتخراج النتائج �التقارير.	

فل: مج التَّعليمي ملركز تقومي وتعليم الطِّ ثانًيا- م�شروع معايري جودة الدَّ

• �فًقا 	 الطفل  �تعليم  تقومي  ملركز  التعليمي  الّدمج  جودة  ملعايري  املوؤ�شرات  تو�شيف  من  النتهاء 

.Rubrics ملقايي�س تقدير املجالت املعيارية

• ب فريق للمراجعة اخلارجية من داخل د�لة الكويت �خارجها املعايري من خالل تطبيقها على 	 جرنَّ

الربنامج الرتبوي ال�شباحي مبركز تقومي �تعليم الطفل.

• اإدخال التعديالت �التح�شينات الالزمة على �ثيقة املعايري بناًء على نتائج التغذية الراجعة للتجربة 	

ال�شتطالعية.

• النتهاء من اإعداد �ثيقة معايري جودة الّدمج التعليمي ملركز تقومي �تعليم الطفل ب�شكلها النهائي, 	

حيث ت�شّمنت الوثيقة )9( جمالت رئي�شة, �)25( جماًل فرعيًّا, �كذلك عدد من املعايري املنبثقة 

منها, التي بلغت )34( معياًرا, �قد بلغ عدد املوؤ�ّشرات لتلك املعايري بعد اإجراء التعديالت عليها 

من حيث احلذف �الإ�شافة �الّدمج �اإعادة ال�شياغة )171( موؤ�ّشًرا.

• اإعداد دليل التقومي الذاتي ملعايري جودة الّدمج التعليمي ملركز تقومي �تعليم الطفل 	 النتهاء من 

ب�شكله النهائي.

• اإعداد دليل اإجراءات مكتب �شبط اجلودة �العتماد.	

ثالًثا- التدريب:

• الذاكرة 	 اختبار  تطبيق  على  �تدريبهم  الت�شخي�س,  بوحدة  العمل  لفريق  تدريبي  برنامج  تقدمي 

ن ذلك اجلانبني: النظري �العملي لالختبار. العاملة املقنن لالأطفال, �ت�شمنَّ

• تقدمي �ر�شة عمل لوحدات املركز جميعها حول تطبيق معايري جودة الدنَّمج التنَّعليمي مب	

فل. �تعليم الطِّ
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دور  على  الضوء  إللقاء  بمجهودها  العامة  والعالقات  اإلع��الم  وح��دة  استمرت 
الجديدة  الخدمات  عن  الدعاية  حول  تمحور  حيث   ،2019 عام  في  وإنجازاته  المركز 
التعلم،  صعوبات  حول  الوعي  ونشر  الطفل،  وتعليم  تقويم  مركز  يقدمها  التي 
وإبراز صورة مركز تقويم وتعليم الطفل كمركز للتفوق واالمتياز في مجال األبحاث، 
التعلم.  صعوبات  لذوي  الالزمة  والمصادر  التدريب  وتوفير  العالجية،  التدخل  وبرامج 
المماثلة على  المؤسسات  القوية مع  الروابط  الحفاظ على  إلى  الدور  امتد هذا  كما 

المستوى المحلي والعالمي من خالل المشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات.

اأعمـــال واأن�شطــــة

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  م�شاركة  خطة  تنفيذ  على  العمل  اأوًل- 

والعاملي:

• امل�شاركة يف احتفالت الأعياد الوطنية يف مقر الإدارة العامة للتعليم اخلا�س.	

• حيث 	 من  التعلم  )�شعوبات  عنوان:  حتت  الثاين  العلمي  العدان  ملتقى  معر�س  يف  امل�شاركة 

الت�شخي�س �العالج(.

• امل�شاركة يف املوؤمتر الثاين )ل�شتخدام التكنولوجيا يف ت�شهيل حياة م�شتقلة لذ�ي الإعاقة( حتت 	

رعاية اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.

• امل�شاركة يف اجتماع جلنة �شئون ذ�ي الإعاقة يف جمل�س الأمة الكويتي.	

• امل�شاركة يف معر�س الكويت الد�يل للكتاب 43.	

• امل�شاركة يف فعاليات املوؤمتر الأ�ل الذي اأقامته املنظمة العاملية حلماية الطفل بالتعا�ن مع كلية 	

الرتبية الأ�شا�شية  �املعهد العربي للتخطيط.

• امل�شاركة يف )اليوم الوطني املفتوح( لالحتفال بالأعياد الوطنية.	

• امل�شاركة يف امللتقى التعليمي الرتفيهي الأ�ل ملركز التدخل املبكر.	

• ذ�ي 	 الأ�شخا�س  )ريا�شة  حول:  لالإعاقة  اخلليجية  للجمعية  ع�شر  التا�شع  امللتقى  يف  امل�شاركة 

الإعاقة: حتد �طموح( يف مملكة البحرين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
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واملرئية،  املقروءة،  الإعــالم:  و�شائل  يف  وعامليا  واإقليميا،  حمليا،  ون�شرها:  املركز  ن�شاطات  تغطية  ثانيا- 

وامل�شموعة، ومواقع التوا�شل الجتماعي ت�شمنت ما ياأتي:

• تنظيم املعر�س الفني للطالب �تغطيته يف جممع املارينا.	

• تغطية الزيارات �اجلولت باملركز جميعها.	

• تغطية املعر�س ال�شنوي لطالب املركز حتت عنوان: )��شيلتي �شنع يدي(.	

• تغطية لقاء خرباء معايري جودة الدمج التعليمي. 	

• تغطية حما�شرات التطوير الوظيفي للعاملني باملركز �الت�شوير.	

• د�ر اللجنة العلمية يف املركز �مهامها.	

• تغطية حفل تخرج طالب املركز.	

• تغطية حملة طالبية مل�شر�ع اإفطار �شائم.	

• تكرمي  املوظف املثايل.	

• تغطية املحا�شرات العامة �شمن م�شر�ع زيارة اخلرباء.	

• بد�لة 	 �الطفولة  لالأمومة  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  الفال�شي  اهلل  عبد  بنت  الرمي  �شعادة  زيارة  تغطية 

الإمارات العربية املتحدة.

• تغطية الد�رات التدريبية للمعلمني �الخت�شا�شني النف�شيني �الجتماعيني التابعني لوزارة الرتبية �الت�شوير.	

• ��شع العديد من الفيديوهات التوعوية على مواقع التوا�شل الجتماعي اخلا�شة باملركز.	

• تغطية الربامج الإذاعية �الأن�شطة �املعار�س الطالبية جميعها.	

• تغطية رحلة  طالب الربنامج الرت�ي ال�شباحي اإىل معهد الت�شالت �املالحة.	

• )تخرج 	 الوطني(,  )العيد  املعلم(,  )يوم  العاملي(,  ال�شحة  )يوم  كافة:  �اأن�شطته  املركز  احتفالت  تغطية 

الطالب(, )تكرمي العاملني املميزين باملركز(, �الأعياد, �املنا�شبات.

• تغطية حما�شرة د�رة الإ�شعافات الأ�لية باملركز.	

• تغطية �ر�س عمل الربنامج الرتبوي امل�شائي للمعلمني.	

• تغطية اللقاء التوعوي ال�شنوي للطالب �اأ�لياء الأمور �ذلك بالتعا�ن مع �زارة الرتبية.	

ثالثا- العمل على تعزيز البيئة املتمثلة يف فريق عمل متكامل:

• ترجمات �مراجعات لق�شم البحوث: )�ثيقة معايري جودة الدمج التعليمي ملركز تقومي �تعليم الطفل لعتماد 	

املوؤ�ش�شات التعليمية التي تقدم خدمات لالأفراد ذ�ي الإعاقات التعلمية: )فئة �شعوبات التعلم(.

• ترجمات للمو�شوعات اخلا�شة بالإدارة, �مقالت عن �شعوبات التعلم �الرتبية جميعها.	

• عمل بو�شرتات لالأن�شطة �الت�شاميم لإ�شدارات املركز: )اأنا جزء من املعادلة( �املنا�شبات.	

• عمل بطاقات تهنئة باأعياد امليالد للعاملني يف املركز.	
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مركز تقويم وتعليم الطفل
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مكتبة صعوبات التعلم
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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.

اأعمـــال واأن�شطــــة

• تقدمي خدمة مرجعية لعدد )900( م�شتفيد من ز�ار املكتبة.	

• ت�شجيل ا�شتعارة �رد للكتب لعدد )794( كتاب.	

• عنوان(.	 تز�يد ق�شم الكتب العربية بعدد )50( كتاًبا ليكون اجمايل امل�شادر العربية )4500 

• امل�شاركة يف معر�س الكويت الد�يل رقم )43(.	

• امل�شاركة يف د�رة )RDA( للمفهر�شني التي اأقامها الفهر�س العربي املوحد يف جامعة الكويت.	

مكتبة صعوبات التعلم
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م�س��������رية  العط�������اء وقف تقومي وتعلي�م الطف����ل
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شكـرًا  للعطـاء
اأ�شماء ال�شادة املتربعني  2018 - 2019

اأ�شماء ال�شادة الواقفني

اأنــــواع الوقفيـــــــات

حلماً  الطفل  �تعليم  تقومي  مركز  كــان  لقد 

بجهود  ثم  تعاىل  اهلل  بف�شل  حتــول  ثم  �فكرة 

املخل�شني من اأبناء هذا الوطن الكرمي �رعايتهم 

لهم  �يوفر  �بناتنا  اأبناءنا  يحت�شن  �شرح  اإىل 

لذلك  كلها؛  �التعليمية  الرتبوية  الرعاية  ��شائل 

نقول لتلك الأيادي البي�شاء التي �شاهمت بالقول 

اأ� بالفعل لقد كان منكم العمل املخل�س �الرعاية 

علينا الثناء اجلميل �ال�شكر  الكرمية فكان حقاً 

اجلزيل,,,

طوبى ملن اأعطى برا بالأ�طان,

ليبقي عطا�ؤه �شاهدا على مر الأزمان

    قال ر�شول اهلل ¤ :

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

ـــد ـــزي الـــ�ـــشـــيـــــــــــــــــــدة/ لــــولــــوة خــــالــــد ال

ـــــــيـــدة/ خـــــالـــــدة الـــقـــطـــامـــي ــــ ــــ ــــ الـــ�ـــشــــ

الـــــزبـن فيـ�شـــــل  غنيمــة  ال�شـــــيدة/ 

ال�شقر املح�شن  عبد  لــولــوة  ال�شـــــيدة/ 

املطـــــــوع عـــلــــي  �شفيقــــة  ال�شـــــيدة/ 

ال�شـــــيد/ حنان حممد عبد الرحمن البحر

املال اهلل  عبد  اأنـــور  ــة  دان ال�شـــــيدة/ 

املـــــال اهلل  عــبــد  ــور  ـــ ـــ اأن ال�شيـــــد/ 

الغنيـــم بدريــة  املرحــومــة/  ال�شيـدة 

الغنيم ال�شادة عائلة املرحوم/ مرز�ق 

ـــــال ــــه امل ــــل ــــي ــــب الـــــ�ـــــشـــــــــــيـــــــــــــــــدة/ ن

ــــدة/ لــــطــــيــــفــــة املـــــال ـــــ ـــــ ــــي ـــــ ــــش ــــ� ال

املــال اهلل  عــبــد  اأنــــور  بـــدر  ال�شـــــيد/ 

ـــــدة/ فـــــطـــــومـــــة الـــــزبـــــن ـــــي ـــــش ـــــ� ال

الـــخالـــــد �ف�شـــة  �شليمــان  ال�شـادة/ 

املــــرحــــوم/ اأحـــمـــد فــيــ�ــشــل الــزبــن

املـــال اهلل  عـــبـــد  نــبــيــل  ــد/  ـــ ـــ ــي ـــ ــش ــ� ال

ــــــبــــــرت�ل الـــكـــويـــتـــيـــة ـــة ال ـــش ـــ� ـــش ـــوؤ� م

الغامن الـــرزاق  عبد  �ــشــر�ق   ال�شيدة/ 

العـبـــد الرزاق ال�شـــــيدة/ �داد خـــالد 

املــال اهلل  عــبــد  اأنــــور  �شفا  الــ�ــشــيــدة/ 

الوقفية املا�شية

الوقفية املا�شية

الوقفية الف�شية

الوقفية الف�شية

الوقفية الف�شية

الوقفية الف�شية

الوقفية الذهبية

الوقفية الف�شية

الوقفية الف�شية

الوقفية الذهبية

*

*
*
*
*
*

*

* �شكر �عرفان للتربع جمدًدا للوقفية يف هذه ال�شنة.
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