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الإخوة والأخوات الكرام،، 

ونتائجه، وهو رمز من رموز  لآثاره  اأ�صياًل ل حدود  اإن�صانيًا  نبعًا  التطوعي  العمل  العطاء من خالل  ُيعد 

تقدم الأمم وازدهارها. والعطاء بالوقت واملال واجلهد دون مقابل ركيزة اأ�صا�صية يف بناء الفرد واملجتمع 

املجتمعات  لدى  ال�صالح  والعمل  والتكاتف  واحلب  اخلري  معاين  بكل  وثيق  ب�صكل  مرتبط  وهو  وتنميته، 

الأزل. منذ  الإن�صانية 

اأو�صاله، ويزيد من التالحم والتما�صك  العطاء يروي حاجة الفرد ويدعم املجتمع وي�صري خريه يف كافة 

والقنوط  الياأ�س  حالة  من  ب�صال�صة  وينقلنا  واملجتمع،  الأفراد  �صحة  على  دلياًل  ويعترب  والوطني،  الجتماعي 

اإىل  ويخرجنا من جحورنا  فيه من خري وجمال،  البديع مبا  الف�صيح  الكون  اإىل  الداكنة يف احلياة  وال�صورة 

حولنا،  من  روؤية  من  وميّكننا  برحابة،  الدنيا  لنكت�صف  ويدفعنا  الرحب،  العامل  اإىل  تقوقعنا  ويك�صر  النور، 

ويفتح قلوبنا على الآخرين.

الأخوة والأخوات الكرام ،،

يبذل مركز تقومي وتعليم الطفل منذ اإن�صائه 1984 كموؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات املجتمع املدين جهودًا عظيمًة 

يف انت�صال اأطفالنا من براثن الف�صل الدرا�صي وحتويل الإخفاق اإىل الإجناز والنجاح، ويعطي الفر�صة لأبنائنا 

من طالب �صعوبات التعلم الأمل يف النجاح وحتقيق امل�صتقبل الكرمي. ومنذ اأن بداأنا م�صوار التطوع والعطاء 

ونحن نرى خمتلف الأفراد واملوؤ�ص�صات من رجال ون�صاء هذا البلد الكرمي يف م�صرية اخلري والبذل من خالل 

الف�صل  من  لإنقاذهم  لالأطفال  امل�صاعدة  يد  تقدمي  يف  والإمي��ان  امل�صوؤولية  من  بدافع  واملال  والوقت  اجلهد 

الدرا�صي، مما جعل هذا املركز م�صدرًا للعطاء وخدمة الآخرين.

با�صمي وبا�صم اأع�صاء جمل�س الإدارة والعاملني باملركز واملتطوعني وامل�صاهمني الكرام نطرح بني اأيديكم 

/ 2014 يلخ�س الأعمال والأن�صطة وامل�صاريع التي مت اإجنازها يف هذه الفرتة معتمدًا  هذا التقرير لعام 2013 

التي ق�صيناها يف هذا  واملدة  امل�صافات  ومهما طالت  املركز،  الكرمي يف دعم هذا  على م�صاهمتكم وجهدكم 

معها  وتبقى  الكرمي،  البلد  هذا  يف  ازدياد  يف  اأهله  واأن  له،  حدود  ل  العطاء  اأن  حقيقة  تعلمنا  فاإننا  العمل، 

احلاجة والرغبة يف مزيد من العطاء والعمل التطوعي يف امل�صتقبل.

عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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لمحة عن المركز

بداأ مركز تقومي وتعليم الطفل مزاولة اأعماله واأن�صطته كجمعية نفع عام �صنة 1984 يف منطقة ال�صويخ وملدة 23 عامًا 

تقريبًا اإىل اأن انتقل املركز اإىل مبناه اجلديد يف قلب منطقة ال�صرة مع بداية العام الدرا�صي 2006 / 2007.

 يقدم املركز اخلدمات الت�صخي�صية والعالجية لذوي �صعوبات التعلم بالإ�صافة اإىل توفري التدريب املتخ�ص�س وزيادة 

الوعي ب�صعوبات التعلم يف الو�صط املحلي والإقليمي.

قطع املركز دربًا طوياًل يف هذه امل�صرية، اإذ كان يوفر، يف البداية، خدمات الت�صخي�س النف�صي والرتبوي على اأيدي 

ويقدم خدمات  املدر�صة،  للتدخل يطبق يف  برناجمًا عالجيًا فرديًا  اأثرها  يبنى على  وتربويني،  نف�صيني  اخت�صا�صيني 

التدري�س اخلا�صة لتنمية املهارات لدى هوؤلء الأطفال على اأ�صا�س فردي يف الفرتة امل�صائية. و�صرعان ما اأ�صبح وا�صحًا 

اأن هناك حاجة كبرية اإىل برنامج �صباحي لتقدمي اخلدمات العالجية.

 تعاونت وزارة الرتبية مع املركز يف اأن ي�صبح الربنامج الرتبوي ال�صباحي حقيقة واقعة، حيث درب املركز املعلمني 

الذين اأ�صبحوا بدورهم على دراية ووعي اأكرب ب�صعوبات التعلم، ومل يكن مق�صودًا على الإطالق اأن ي�صتمر الأطفال 

وتعليمهم  يواجهونها،  التي  ال�صعوبات  لعالج  فقط  معهم  العمل  بل  التعليمية،  م�صريتهم  ط��وال  الربنامج  هذا  يف 

ا�صرتاتيجيات التعلم. وكان بع�صهم يعود اإىل مدر�صته بعد عام واحد بينما يق�صي اآخرون عامني اأو اأكرث يف الربنامج 

الرتبوي ال�صباحي.

خدمات  التعلم،  �صعوبات  لذوي  والتدريبية  والعالجية  الت�صخي�صية  اخلدمات  اإىل  بالإ�صافة  املركز،  يقدم  الآن، 

التوعية املجتمعية بهذه الظاهرة ملواجهة التحديات التي تواجه ذوي �صعوبات التعلم واأولياء اأمورهم �صواًء يف الكويت 

اأم يف العامل العربي.

ر�ؤيتنــا

ي�صعى املركز اإىل اإحداث تغيري ا�صرتاتيجي يف البيت واملدر�صة واملجتمع الذي يعي�س فيه ذوو �صعوبات التعلم، ليتمكنوا 

من اإطالق طاقاتهم الكامنة، وي�صاهموا بفعالية يف املجتمع.

االأهداف اال�سرتاتيجية

دفاعًا جماعيًا عن    1 والدفاع  والهوية  النتماء  روح  لتعزيز  املماثلة  املوؤ�ص�صات  مع  واإقليمية  ت�صكيل حتالفات وطنية 

اأع�صاء هذه التحالفات.

تقدمي الأبحاث العلمية التطبيقية وتطويرها ون�صرها ل�صيما التطبيقات املت�صلة بالت�صخي�س والتدريب والتدخل    2

العالجي لذوي �صعوبات التعلم.

دعم الدمج والبتكار والتفوق يف تطبيقه.   3

تقدمي خدمات احرتافية )مهنية( تلبي احتياجات ذوي �صعوبات التعلم وتعك�س املعايري العاملية.   4

ا�صتحداث م�صادر للتمويل والدخل امل�صتدمي املتنوع على املدى الطويل.   5
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يختص البرنامج التربوي الصباحي في تقديم العالج التربوي 

العديد  استخدام  خالل  من  التعلم  صعوبات  ذوي  من  لألطفال 

من األدوات التعليمية والبرامج العالجية...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
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الربنامج الرتبوي الصباحي

صعوبات  ذوي  من  لألطفال  التربوي  العالج  تقديم  في  الصباحي  التربوي  البرنامج  يختص 

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 

على  وقننها  َطورها  عالجية  برامج  خاللها  تُستخَدم  فردية  حصصا  طالب  كل  البرنامج  يعطي 

البيئة الكويتية الخبراء واالختصاصيون في مجال صعوبات التعلم.

التربوية،  بالجوانب:  االهتمام  على  الصباحي  التربوي  البرنامج  خالل  من  المركز  ويحرص 

والنفسية، واالجتماعية، والفنية؛ وذلك لمساعدة الطالب على التكيف والتعامل مع مختلف 

الصعوبات التي تواجهه.

االجنازات 

ا�صتحداث وحدة �صئون الطلبة واملعلمني.	 

تطبيق ن�صاط “عام القراءة” الذي ي�صعى اإىل ت�صجيع الطالب على حب القراءة واملطالعة، حيث ُعِمل 	 

الآتي:

• اإن�صاء خمترب القراءة باللغة الجنليزية.	

• �س مكان يف �صاحة الربنامج خالل وقت الفر�س لي�صتخدمه 	 اإن�صاء دكان القراءة، حيث ُخ�صِّ

الطالب حتت اإ�صراف املعلمني.

ت�صكيل فريق لإعطاء دورات تدريبية عن كيفية تطبيق التعليم اللكرتوين للمعلمني يف كيفية ا�صتخدام 	 

الآي باد يف العملية الرتبوية.
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اأعمال �اأن�سطة

 

القيام  برحالت ميدانية لربط حمتوى املنهج الدرا�صي بالبيئة املحيطة بالطالب.	 

ا�صتخدام الكمبيوتر اللوحي يف العملية الرتبوية داخل الف�صل.	 

تطبيق ا�صرتاتيجيات التعليم التعاوين من خالل اإ�صراك الطالب على العمل اجلماعي داخل الف�صل 	 

والعمل كفريق واحد.

اإن�صاء نادي العلوم لت�صجيع مواهب الطالب العلمية.	 

تزويد الأ�صرة بحقيبة عالجية خا�صة بامل�صكالت ال�صلوكية.	 

العاطفي 	  الدعم  باأهمية  الأم��ور  اأولياء  لتذكري  حتفيزية  ر�صائل  اإر�صال  بهدف   SMS خدمة  اإع��داد 

لالأبناء.

تفعيل دور امل�صرحيات خلدمة القيم الرتبوية والدينية يف الطابور ال�صباحي.	 

م�صاركة الهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�صمكية مبحا�صرات عن النباتات ال�صحرواية.	 

2015 تطلعاتنا للعام الدرا�سي 2014 / 

نقل التجارب يف املجال الرتبوي لدى املوؤ�ص�صات املماثلة يف الدول املتقدمة ول �صيما يف الإدارة املدر�صية 	 

املتطورة.

ا�صتقطاب العمالة الوطنية املتميزة وحملة ال�صهادات العليا يف املجالت الرتبوية املختلفة ذات العالقة 	 

ب�صعوبات التعلم.

تطوير برجميات لإدارة اأعمال الربنامج الرتبوي ال�صباحي واحتياجات الطالب وذلك للتوا�صل مع 	 

اأولياء الأمور كخطوة لتعظيم ال�صتفادة من تكنولوجيا املعلومات.

التعلم 	  تطبيق  خالل  من  القراءة  ع�صر  لذوي  البتدائية  للمرحلة  التطبيقي  التعليم  برنامج  تنفيذ 

با�صتخدام الفنون واملو�صيقى والر�صم والأعمال احلرفية لتعزيز واإي�صال املعلومة للطالب.
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الدعم  كل  تقديم  إلى  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  يسعى 

للطالب من ذوي صعوبات التعلم بالمراحل الدراسية جميعها، 

يقدمها لطالب  التي  البرامج  أهم  المسائي من  البرنامج  ويُعدُّ 

التعليم العام والخاص بمراحله جميعها...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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الربنامج الرتبوي المسائي

يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى تقديم كل الدعم للطالب من ذوي صعوبات التعلم 

لطالب  يقدمها  التي  البرامج  أهم  من  المسائي  البرنامج  ويُعدُّ  جميعها،  الدراسية  بالمراحل 

التعليم العام والخاص بمراحله جميعها.

م برامج عالجية فردية على أيدي معلمين أْكفاء للحصول على تعليم متخصص  حيث تُقدَّ

والرياضيات، حيث  اإلنكليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  المواد، مثل:  الضعف في بعض  لمعالجة 

تقدم لهم الخدمة على النحو التالي:

* طالب المرحلتين االبتدائية والمتوسطة: تُعدُّ لكل منهم خطة تربوية 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. 

اأعمال �اأن�سطة

حر�س الربنامج على اإقامة عالقات عامة جيدة وقوية مع مدار�س التعليم العام واخلا�س ول �صيما 	 

التي يتواجد فيها طالب من فئة ذوي �صعوبات التعلم، فيعمل على ن�صر الوعي مبفهوم �صعوبات التعلم؛ 

ليت�صنى ملعلميها التعامل مع هذه الفئة، كما ي�صارك هذه املدار�س منا�صباتها الثقافية والرتبوية.

ف على 	  ا�صتقبال اأولياء الأمور الذين يعاين اأبناوؤهم م�صكالت تعليمية يف الفرتة امل�صائية، حيث ُيَتعرَّ

م�صكالتهم، ومن ثم توجيههم اإىل املكان الذي ميكن اأن يجدوا فيه اخلدمة التي يحتاجون اإليها، �صواء 

يف املركز اأم غريه من املواقع التي تقدم خدمة لذوي الحتياجات اخلا�صة.
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2015 تطلعاتنا للعام الدرا�سي 2014 / 

الربامج التي ميكن توافرها يف الربنامج الرتبوي امل�صائي اإىل جانب خدمة الدرو�س العالجية الرتبوية وعالج 

النطق جمملة فيما ياأتي:

اإن�صاء نادي م�صائي متخ�ص�س لذوي �صعوبات التعلم يهدف اإىل تنمية املهارات الآتية:	 

• املهارات الجتماعية.	

• املهارات احلياتية.	

• تنمية هوايات ذوي �صعوبات التعلم و�صقلها.	
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عليه  القائمون  حرص  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  نشأة  منذ 

وذلك  متعددة،  مجاالت  في  التربية  لوزارة  الدعم  تقديم  على 

المراحل  في  للطالب  المقدمة  التربوية  بالخدمات  للنهوض 

الدراسية جميعها...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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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 األمور؛ لتعرف صعوبات التعلم وكيفية دعم الذين يعانون 

هذه المشكالت دعًما فعااًل.

وتستضيف وحدة التدريب العديد من الخبراء المحليين والعالميين في مجال التربية والتعليم 

وال سيما صعوبات التعلم؛ لنقل الخبرات والتجارب، والوقوف على آخر ما توصلت إليه األبحاث 

في هذا المجال.

اأعمال �اأن�سطة

 

�أعمال وحدة �لتدريب خالل �لفرتة  من �سهر �سبتمرب  2013 حتى �أغ�سط�س 2014م

اجلهةعدد امل�ستفيدينالفئة امل�ستهدفة البيان

وز�رة �لرتبية2122�ملعلمون و�ملعلمات58 حما�سرة وور�سة عمل

8 دور�ت تعريفية ب�سعوبات �لتعلم

معلمني 

و�أخت�سا�سيني 

نف�سيني و�جتماعيني

وز�رة �لرتبية240

-93�أولياء �لأموردورتان تدريبيتان

ت��دري��ب��ي��ة وحم��ا���س��رة  – دورة  ف��دل��ر  روب  د. 

ع��ام��ة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة م�����س��ان��دة ط����الب �مل��رح��ل��ة 

�لثانوية و�جلامعية من ذوي �سعوبات �لتعلم. 

�ملعلمون و�ملعلمات

- مركز تقومي وتعليم �لطفل72

- وز�رة �لرتبية

دورة  �����س����ارم����ا-  م���اه���ي�������س  �ل����ربوف����و�����س����ور/ 

تدري�س  طر�ئق  يف  عامة  وحما�سرة  تدريبية 

�لريا�سيات 

�ملعلمون و�ملعلمات 

مادة �لريا�سيات

22
- مركز تقومي وتعليم �لطفل

- وز�رة �لرتبية
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ابتكار طرائق حديثة يف التدريب للو�صول اإىل اأكرب عدد ممكن من املهتمني مبجال �صعوبات التعلم من 	 

ع الإطار العام واخلطة التنفيذية للتدريب الإلكرتوين. خالل ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة، حيث ُو�صِ
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تمشًيا مع األهداف االستراتيجية لمركز تقويم وتعليم الطفل 

الخاصة بتوفير الدعم والمساندة لطالب ذوي صعوبات التعلم 

في مدارس وزارة التربية من خالل توفير الخدمات المختلفة التي 

في  تقابلهم  التي  المشكالت  على  التغلب  على  تساعدهم 

حياتهم المدرسية...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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مشروع مدارس الدمج التعليمي
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مشروع مدارس الدمج التعليمي

الدعم  بتوفير  الخاصة  الطفل  وتعليم  تقويم  لمركز  االستراتيجية  األه��داف  مع  تمشًيا 

الخدمات  توفير  خالل  من  التربية  وزارة  مدارس  في  التعلم  صعوبات  ذوي  لطالب  والمساندة 

المختلفة التي تساعدهم على التغلب على المشكالت التي تقابلهم في حياتهم المدرسية، 

وحرًصا من المركز على التعاون المستمر والبّناء مع وزارة التربية لخدمة الطالب والطالبات في 

مراحل التعليم العام كافة بدولة الكويت والسيما الذين يعانون صعوبات تعلم، وبناًء على 

النجاحات المتكررة للمشروعات التي نفذها مركز تقويم وتعليم الطفل بدعم األمانة العامة 

لألوقاف )الصندوق الوقفي للتنمية الصحية(، ورغبة من المركز في نقل الخبرة وتدريب الكوادر 

التعلم  صعوبات  ذوي  مع  التعامل  كيفية  في  العام  التعليم  بمدارس  الوطنية  الكويتية 

الحكومية من خالل تطبيق مبدأ دمج ذوي  العادية والمدارس  الدراسية  الفصول  الخاصة في 

مدارس  مشروع  لنجاح  ونظًرا  اإلمكان،  قدر  والمتوسطة  البسيطة  الخاصة  التعلم  صعوبات 

الدمج التعليمي بمنطقة مبارك الكبير التعليمية المطبق على ثماني وعشرين )28( مدرسة 

ابتدائية للبنين والبنات، وبعد إنشاء مدرستين مؤهلتين وتخصيصهما الستقبال الطالب ذوي 

صعوبات التعلم الشديدة: )مدرسة السديم االبتدائية النموذجية للبنين، ومدرسة جون الكويت 

االبتدائية النموذجية للبنات(، وحرًصا على استمرار التعاون مع وزارة التربية واالستمرار في تنفيذ 

المشروع لفائدة أبنائنا وبناتنا من ذوي صعوبات التعلم بمدارس التعليم العام، وذلك لتحقيق 

التزامات وزارة التربية بمقتضى قانون األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 8 لعام 2010م، وبناء على 

الكبير  داخل منطقة مبارك  الرأسي  للتوسع  الطفل  تقويم وتعليم  لمركز  االستراتيجية  الرؤية 

التعليمية بدأ المركز تطبيق مشروع مدارس الدمج التعليمي على بعض المدارس المتوسطة 

والثانوية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية في العام الدراسي 2014، على أن يستمر المشروع 

عامين دراسيين.
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اأهداف امل�سر�ع: 

ال�صتمرار يف تطبيق امل�صروع ال�صابق والتو�صع راأ�صًيا داخل املنطقة التعليمية؛ لت�صمل مراحل التعليم املتو�صط 	 

والثانوية  املتو�صطة  املدار�س  وهي  ثانوية،  مدر�صة  و)15(  متو�صطة،  مدر�صة   )23( عددها  والبالغ  والثانوي، 

جميعها مبنطقة مبارك الكبري التعليمية. 

تخ�صي�س اأربع مدار�س: )مدر�صتان متو�صطتان للبنني والبنات، ومدر�صتان ثانويتان للبنني والبنات(، بهدف 	 

ق امل�صروع عليهم يف املرحلة البتدائية، وال�صتمرار يف  متابعة الطالب ذوي �صعوبات التعلم ال�صديدة الذين ُطبِّ

توفري الدعم لهم خالل املرحلة املتو�صطة واملرحلة الثانوية والطالب الآخرين الذين تنطبق عليهم ال�صروط. 

2012م اخلا�س بدمج الأفراد ذوي 	  8 لعام  تنفيذ التزامات احلكومة )وزارة الرتبية( مبقت�صى القانون رقم 

الإعاقة. 

مدارس الدمج التعليمي
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االجنــــــازات 

جتميع املعلومات عن املدار�س امل�صاركة من خالل ملء ا�صتبانات خا�صة بامل�صروع والزيارات التعريفية والتفقدية 	 

مبنطقة  والثانوية جميعها  املتو�صطة  املدار�س  الأمور يف  واأولياء  والتدري�صية  الإدارية  الهيئة  ومقابلة  للمدار�س 

مبارك الكبري التعليمية والبالغ عددها )38( مدر�صة.

ر�صد البيانات، وحتليل ال�صتبانات، وحتديد نقاط القوة وال�صعف لكل مدر�صة على حدة.	 

اإقامة املوؤمتر الثاين التعريفي للدمج التعليمي الذي �صارك فيه مديرو املدار�س املتو�صطة والثانوية ومديراتها 	 

جميعا واملوجهون الرتبويون يف املنطقة بغية الرتكيز على التجارب العاملية واملحلية يف مو�صوع تطبيق الدمج 

التعليمي واللتزام مبعايري اجلودة، وكيف ميكن حتويل املدار�س احلكومية اإىل مدار�س دجميه تعتني بالطالب 

كافة، وت�صد احتياجاتهم الرتبوية والتعليمية والنف�صية والجتماعية.

واأولياء 	  كافة،  امل�صاركة  باملدار�س  العاملة  الب�صرية  للقوى  والتاأهيلي  التدريبي  والربنامج  التوعية  خطة  تنفيذ 

المور، من خالل عدد كبري من املحا�صرات وور�س العمل والدورات التدريبية داخل كل مدر�صة على حدة.

الدمج 	  يف  اجل��ودة  �صهادة  على  للح�صول  ثانويتان  ومدر�صتان  متو�صطة  مدر�صة   13 مدر�صة:   )15( تر�صيح 

التعليمي، والعمل مع هذه املدار�س عمال مكثًفا على مدى امل�صروع للح�صول على ال�صهادة.

اختريت جمموعة من املباين التابعة وقيِّمت مبنطقة مبارك الكبري؛ لتجهيزها لتكون مدار�س منوذجية دجميه 	 

ل�صتقبال احلالت ال�صديدة من طالب �صعوبات التعلم، وتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية والنف�صية لهم اإىل 

اأن يدجموا بعدها يف مدار�س التعليم العام.

املدار�س 	  ز  مبدئيني حتى جتهَّ اإعدادا وجتهيزا  الكويت وجتهيزهما  وجون  لل�صدمي  م�صابهتني  اإعداد مدر�صتني 

املتخ�ص�صة دعًما للمدار�س امل�صاركة هما:

اخلندق املتو�صطة للبنني.   1

ال�صفاة املتو�صطة للبنات.   2

املتخ�ص�س 	  الدرا�صية  امل��واد  يف  امل�صروع  ملدار�س  العلمية  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية  ال��دورات  من  عدد  نفذ 

جميعهم، واأهمها دورة تدريبية )OG( يف جمال �صعوبات التعلم لروؤ�صاء اأق�صام اللغة الإنكليزية.
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حتويل مدر�صتني يف منطقة مبارك الكبري التعليمية اإىل مدر�صتني متو�صطتني متخ�ص�صتني لطالب �صعوبات 	 

التعلم ال�صديدة )بنني وبنات(.

تكثيف العمل مع مدر�صتني ثانويتني )ثانوية دعيج ال�صلمان للبنني، ثانوية العدان للبنات(، على مدى عام كامل 	 

لتحويلهما اإىل مدار�س دجميه قادرة على ا�صتقبال طالب �صعوبات التعلم ال�صديدة يف املرحلة الثانوية.

تنفيذ مرحلة العالج الرتبوي يف مدار�س امل�صروع البالغ عددها )15( مدر�صة، وتقدمي عدد كبري من املحا�صرات 	 

وور�س العمل على مدى العام الدرا�صي يف املجالت الآتية:

• تقدم الطالب.	

• تطوير معتقدات الطالب وقيمه ومنوه الذاتي.	

• تطوير دور الإدارة والقيادة.	

• اأنظمة توزيع املدر�صني والهيكلة التنظيمية.	

• بيئة التعلم.	

• التدري�س والتعلم.	

• امل�صادر وا�صتخدام التكنولوجيا.	

• اأولياء اأمور الطالب.	
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والتربوي  النفسي  التشخيص  على  التشخيص  وحدة  تعتمد 

للتعرف على اإلعاقات المختلفة التي قد يعانيها بعض الطالب 

من خالل تطبيق مجموعة من اإلختبارات المقننة في مجال تقييم 

القدرات المعرفية، والقدرات األكاديمية...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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 وحــدة التشـخيص
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 وحـدة التشـخيص

تعتمد وحدة التشخيص على التشخيص النفسي والتربوي للتعرف على اإلعاقات المختلفة 

مجال  في  المقننة  اإلختبارات  من  مجموعة  تطبيق  خالل  من  الطالب  بعض  يعانيها  قد  التي 

تقييم القدرات المعرفية، والقدرات األكاديمية ومستوى التحصيل عند الطالب، حيث تعد وحدة 

ص تشخيًصا تربويًّا في دولة الكويت، واستطاع المركز بناء فريق  التشخيص الوحيدة التي تشخِّ

التشخيص حتى  المهارات في مجال  العديد من  اكتسب  المتخصصة، حيث  الفنية  الكوادر  من 

نتاج  وهي  والمهنية،  الجودة  عالي  مستوى  على  التشخيص  خدمات  تقدم  الوحدة  أصبحت 

سنوات طويلة من العمل على مدى ثالثين عاما.

نصائح  تعقبه  الطفل،  يواجهها  التي  للصعوبات  ا  موضوعّيً تحلياًل  التشخيص  وحدة  وتقدم 

فيه  بما  والمدرسة  البيت  بين  التعاون  وتعزز  الشكوى،  موضوع  للمشكلة  مفيدة  عملية 

يتفهم والداه والمدرسة أسباب  بالراحة حينما  الشعور  للطفل نفسه  الطفل. ويحقق  مصلحة 

الصعوبات التي لديه. 

االجنازات 

الفرتة 	  الكويت وخارجها زيادة وا�صحة خالل  التي �صخ�صتها داخل  الوحدة من زيادة عدد احلالت  متكنت   

املمتدة من �صبتمرب 2013 اإىل اأغ�صط�س 2014م.

اأتيح لوحدة الت�صخي�س اإ�صافة اختبارات ت�صخي�صية اأجنبية جديدة مثل:  	 

1. Wechsler Individual Achievement Test – Third Edition (WIAT  III).

2. Gray Oral Reading Tests (GORT 5).

3. Movement Assessment Battery For Children 2.

4. Detailed Assessment Of Speed Of Handwriting (DASH).

منف�صلتني،  تدريبيتني  دورت��ني  خالل  وعمليا  نظريا  تدريبا  الوحدة  يف  النف�صيون  الخت�صا�صيون  تلقى  حيث 

قدمهما د. جافن ريد )خبري اأجنبي(- حول تطبيق املجموعة اجلديدة من الختبارات.

تعيني عدد جديد من الخت�صا�صيني النف�صيني يف الوحدة.	 
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اأعمال �اأن�سطة

احلالت التي قدمت وحدة الت�صخي�س خدمات لها مق�صمة ومدرجة يف اجلدول التايل وفًقا لنوع اخلدمة :	 

بيانات �إح�سائية للوحدة خالل �لفرتة من 1/9/ 2013 حتى 31/8 /2014م

�ملجموع�لبي������ان

1560عدد �حلالت �لتي ر�جعت �لوحدة لفتح ملف.

763عدد �حلالت �لتي فتحت ملًفا.

310عدد �حلالت �لتي �خُتربت �ختبار�ت نف�سية تربوية. 

252عدد �حلالت �لتي �خُتربت �ختبار�ت نف�سية فقط.

61عدد �حلالت �لتي �خُتربت �ختبار�ت تربوية فقط. 

270عدد �حلالت �لتي عملت ��ست�سارة. 

اجتماعات 	  يف  �صاركت  فقد  الت�صخي�س،  اإط��ار  خ��ارج  الفعالة  امل�صاركات  من  العديد  يف  ال��وح��دة  �صاركت 

الخت�صا�صيني النف�صيني للمدار�س الأجنبية على مدار العام، وحر�صت على امل�صاركة يف العديد من املوؤمترات 

النف�صية والرتبوية املقامة يف دولة الكويت، كما قدمت الوحدة �صل�صلة من املحا�صرات يف الدورات التعريفية 

ب�صعوبات التعلم وت�صخي�صها، التي يقيمها املركز للمعلمني والخت�صا�صيني النف�صيني والجتماعيني العاملني 

يف وزارة الرتبية.

زار فريق نف�صي تربوي من الوحدة العديد من املدار�س احلكومية واخلا�صة للطالب امل�صخ�صني لديها، وذلك 	 

بناًء على طلب الأهل، ل�صرح حالهم وتقدمي التو�صيات املنا�صبة ملعلميهم، مما ي�صاهم يف ن�صر الوعي باأهمية 

الت�صخي�س ومعطياته، وي�صاهم يف خدمة هوؤلء الطالب وتقدمي م�صاعدة تتنا�صب مع ال�صعوبات التي يعانونها.

2015 تطلعاتنا للعام الدرا�سي 2014 / 

املوقع 	  طريق  عن  امل�صتندات  اإرف��اق  اإمكان  مع  اإلكرتونيا  الت�صخي�س  خدمة  طلب  ا�صتمارة  توفري 

الإلكرتوين للمركز.

التوعية باأهمية الت�صخي�س املبكر لأولياء الأمور وا�صتخدام الأدوات التعريفية املتنوعة ول �صيما الأفالم 	 

الق�صرية والربو�صورات وو�صائل التوا�صل املختلفة.
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يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مركزاً إقليميًا 

رائداً في األبحاث التطبيقية في مجال صعوبات التعلم...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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وحدتي البحوث وتطوير االختبارات
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وحدة تطوير االختبارات

ا رائًدا في األبحاث التطبيقية  يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مركًزا إقليمّيً

في مجال صعوبات التعلم، إذ يدرك أهمية األبحاث العلمية التطبيقية في دعم أنشطة المركز، 

مساعدة  إلى  الرامية  أهدافه  المركز  لبلوغ  الفعالة  واألساليب  المستجدات،  آخر  تعرف  وفي 

األفراد ذوي صعوبات التعلم.

وبداًل من االعتماد على االختبارات التي طورت خارج العالم العربي، يرى المركز أن هناك حاجة 

مستمرة إلى تصميم االختبارات وتطويرها لتتالءم مع الناطقين باللغة العربية. 

االإجنازات 

جاري العمل على اختبار الذاكرة العاملة املقنن لالأطفال )عينة ال�صعودية( )عينة تقنني(.	 

مت النتهاء من م�صروع تطوير اختبارات نف�صية وتربوية ل�صعوبات التعلم )مرحلة متو�صطة( )موؤ�ص�صة الكويت 	 

للتقدم العلمي(.

ح�صور املوؤمتر العاملي الثاين حول: تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف خدمة ذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم. 	 

	 21 مايو 2014(. ) الفرتة 19 
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�إ�سد�ر مزيد من �لكتب �سمن �سل�سلة مركز تقومي وتعليم �لطفل �خلا�سة ب�سعوبات �لتعلم 	  �لعمل على   

�خلا�سة لتتناول �ملو�سوعات �لتالية: 

الدافعية والتعلم. 	 

الدمج التعليمي.  	 

�صعوبات التعلم )الإعاقة اخلفية(.	 

تطوير دور�ت تدريبية متخ�س�سة يف �لتقومي �لقيا�س و�لت�سخي�س �لنف�سي و�لرتبوي ومنها:- 

دورة تدريبية عن ت�صخي�س القراءة والمالء ملعلمي واخت�صا�صيي مركز تقومي وتعليم الطفل	 

دورة تدريبية للتدريب عن الذاكرة العاملة وت�صخي�صها ملعلمي واخت�صا�صيي مركز تقومي وتعليم الطفل.	 

دورة تدريبية عن طرائق تدري�س الأطفال املع�صرين قرائيًا.	 

�ل�سعودي( -  �ملجتمع  )على  متو�سطة(  )مرحلة  لالأطفال  �ملقنن  و�لإم���الء  �ل��ق��ر�ءة  �ختبار  و�إع���د�د  ت�سميم 

بالتعاون مع مركز �لأمري �سلمان لأبحاث �لإعاقة. 

للتقدم -  �لكويت  بالتعاون مع موؤ�س�سة  �لكويت(،  �ملتو�سطة- عينة  )�ملرحلة  �لأ�سو�ت  �ختبار معاجلة  �إعد�د 

�لعلمي.

تطوير �ختبار�ت تربوية ونف�سية ومعرفية )�إلكرتونية( لفرز �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم من �سن 4 - 6 - 

�سنة بالتعاون مع برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي
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وحـدة البحـوث

ا رائًدا في األبحاث التطبيقية  يسعى مركز تقويم وتعليم الطفل إلى أن يكون مركًزا إقليمّيً

في مجال صعوبات التعلم، إذ يدرك أهمية األبحاث العلمية التطبيقية في دعم أنشطة المركز، 

مساعدة  إلى  الرامية  أهدافه  المركز  لبلوغ  الفعالة  واألساليب  المستجدات،  آخر  تعرف  وفي 

األفراد ذوي صعوبات التعلم.

أن  المركز  يرى  العربي،  العالم  خارج  التي طورت  العالجية  األدوات  االعتماد على  وبداًل من 

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.

االإجنازات 

م�سر�ع "اأنا جزء من املعادلة!": )املمول من الأمانة العاّمة للأ�قاف(

�نُتهي من �لكتب و�لختبار�ت �لآتية: - 

ع�صر احل�صاب: مظاهره وت�صخي�صه وعالجه.	 

مقّدمة عن لغة الريا�صيات.	 

دليل الكلمات الأكرث �صيوعا يف كتب الريا�صيات.	 

مقّدمة عن لغة العلوم.	 

بطارية الختبارات الت�صخي�صية من ال�صف الأول اإىل ال�صف التا�صع.	 

بطارية الختبارات التح�صيلية من ال�صف الأول اإىل ال�صف التا�صع.	 

مو�صوعة املفاهيم العلمية من ال�صف الأول اإىل ال�صف التا�صع.	 
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م�سر�ع برنامج �قائي �علجي لتدري�س مهارات القراءة �الكتابة يف ال�سفوف الدنيا.

النتهاء من مراجعة »اأ�صوات وحروف« وهو منهاج لتدري�س القراءة والكتابة لتدري�س ال�صفوف الدنيا، وهو 	   

برنامج وقائي مَلن ُيظهرون م�صكالت يف تعلم القراءة والكتابة، وتطوير األعاب الكرتونية مرافقة للمنهاج. 

لدى  القراءة  �سعوبات  لفرز  �الإنكليزية  العربية  باللغة  اختبارات  بطاريتي  تطوير  م�سر�ع 

طلب اجلامعة يف د�لة الكويت. 

يف 	  اجلامعة  طالب  لدى  القراءة  ع�صر  لفرز  والإنكليزية  العربية  باللغة  اختبارات  بطارية  تطوير  اإىل  ويهدف 

الكويت. 
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استمرت وحدة اإلعالم والعالقات العامة بمجهودها  إللقاء 

تمحور  حيث   ،2014 عام  في  وإنجازاته  المركز  دور  على  الضوء 

تقويم  مركز  يقدمها  التي  الجديدة  الخدمات  عن  الدعاية  حول 

وتعليم الطفل، ونشر الوعي حول صعوبات التعلم...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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 وحدة اإلعالم والعالقات العامة
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 وحدة اإلعالم والعالقات العامة

المركز  دور  على  الضوء  إللقاء  بمجهودها   العامة  والعالقات  اإلع��الم  وح��دة  استمرت 

مركز  يقدمها  التي  الجديدة  الخدمات  عن  الدعاية  حول  تمحور  حيث   ،2014 عام  في  وإنجازاته 

تقويم وتعليم الطفل، ونشر الوعي حول صعوبات التعلم، وإبراز صورة مركز تقويم وتعليم 

التدريب  وتوفير  العالجية،  التدخل  وبرامج  األبحاث،  مجال  في  واالمتياز  للتفوق  كمركز  الطفل 

والمصادر الالزمة  لذوي صعوبات التعلم. كما امتد هذا الدور إلى الحفاظ على الروابط القوية 

الفعالة  المشاركة  خالل  من  والعالمي  المحلي  المستوى  على  المماثلة  المؤسسات  مع 

في المعارض والمؤتمرات.

اأعمال �اأن�سطة

ول�سيما -  كافة  و�ملوؤمتر�ت  و�ملحا�سر�ت،  و�لندو�ت،  �ملعار�س،  يف  �لعامة  و�لعالقات  �لإع��الم  وحدة  م�ساركة 

�ملعنية بذوي �لإعاقة يف �لكويت وخارجها، حيث مت �مل�ساركة بالتايل:

• معر�س مهرجان هال فرباير ، ومعر�س كويتي وافتخر ال�صنوي.	

• املوؤمتر الثاين للدمج التعليمي.	

• امللتقى ال�صنوي لكلية العلوم الجتماعية.	

• املوؤمتر الدويل ل�صعوبات التعلم.	

تغطية �ملحا�سر�ت وور�س �لعمل و�لفعاليات وغريها من �أخبار مركز تقومي وتعليم �لطفل:- 

• فعاليات »م�صروع مدار�س الدمج التعليمي«.	

•  حما�صرات وحدة التدريب لوزارة الرتبية.	

• حما�صرات وور�س عمل م�صروع »زيارة اخلرباء«.	

• ن�صر اأخبار عن كل امل�صتجدات املتعلقة بخدمات واجنازات املركز.	
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تنظيم �ملنا�سبات �لرتبوية بالتعاون مع باقي وحد�ت �ملركز ومركز �سدى �لتعليمي، وهي كالتايل:- 

• تغطية احتفاليات العيد الوطني وعيد الأ�صحى املقامة من قبل الربنامج الرتبوي ال�صباحي.	

• ا�صتقبال الوفود اخلارجية وعمل جولت للتعريف باملركز.	

• حفل تكرمي خريجي مركز �صدى التعليمي الأول.	

تنفيذ مطبوعات و�إ�سد�ر�ت �ملركز جميعها، حيث مت تنفيذ �لتايل:- 

• جملة مركز تقومي وتعليم الطفل.	

• الإ�صدارات العلمية عن وحدة البحوث.	

• الختبارات الت�صخي�صية عن وحدة تقنني الختبارات.	

• مطبوعات توعوية عن �صعوبات التعلم، والوقف مع املركز.	

2015 تطلعاتنا للعام الدرا�سي 2014 / 

ت�صويق وقف مركز تقومي وتعليم الطفل وذلك وفق خطة ت�صتهدف املوؤ�ص�صات والأفراد للم�صاهمة 	 

الوقف. يف 

اإخراج اأفالم ق�صرية توعوية وتعريفية باخلدمات التي يقدمها مركز تقومي وتعليم الطفل.	 
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االستفس��ار  خدم��ة  الطف��ل  وتعلي��م  تقوي��م  مرك��ز  يق��دم 

المتصل��ة  الموضوع��ات  م��ن  كبي��رة  مجموع��ة  الهاتفية ح��ول 

ألف��راد  ومتاح��ة  مجاني��ة  خدم��ات  وه��ي  التعل��م،  بصعوب��ات 

المجتمع...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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 الخط الوطين الساخن

من  كبيرة  مجموعة  الهاتفية حول  االستفسار  خدمة  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  يقدم 

الموضوعات المتصلة بصعوبات التعلم، وهي خدمات مجانية ومتاحة ألفراد المجتمع. لتقديم 

تقدم  أن  يمكن  التي  الجهات  إلى  المتصل  توجيه  إلى  إضافة  الصحيحة،  العلمية  المعلومات 

له المساعدة المطلوبة من خالل قاعدة بيانات تشمل أغلب الجهات المعنية بتقديم خدمات 

لذوي االحتياجات الخاصة داخل الكويت وخارجها.

اأعمال �اأن�سطة

اإ�صافة عدد )11( جهة عربية جديدة هذا العام على قاعدة البيانات.	 

توجيه الن�صح والإر�صاد لالآباء والأبناء الطالب من خمتلف الأعمار لتعديل ال�صلوك الرتبوي وامل�صاهمة م�صاهمة 	 

اإيجابية يف حل امل�صكالت الدرا�صية التي تواجههم يف حياتهم املدر�صية.

اإ�صدار الطبعة الرابعة من »دليل املوؤ�ص�صات العاملة مع الأفراد ذوي الإعاقة يف دولة الكويت«.	 
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التوا�صل مع اخلدمة النف�صية والجتماعية يف املدار�س احلكومية واخلا�صة واملوؤ�ص�صات ذات العالقة 	 

لتفعيل ال�صتفادة من خدمات اخلط ال�صاخن.

تنفيذ حقيبة املعلومات ال�صاملة، بحيث تتوافر املعلومات ال�صرورية والإر�صادات جميعها لويل الأمر 	 

وامل�صتفيدين من اخلدمة جميعهم.
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المتخصصة  المكتبة  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  أنشأ 

لصعوبات التعلم بدعم األمانة العامة لألوقاف؛ لتكون االختيار 

األول للباحثين والمختصين في هذا المجال في دولة الكويت...

الطـفل وتعليم  تقـويم   مركـز 
info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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مكتبة صعوبات التعلم
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مكتبة صعوبات التعلم

األمانة  بدعم  التعلم  لصعوبات  المتخصصة  المكتبة  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  أنشأ 

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.

المركز  الباحثين والمتخصصين, حيث حرص  الكثير من  المكتبة منذ نشأتها  وقد استفاد من 

على توفير أحدث المصادر توفيرا مستمرا للوقوف على آخر ما توصل إليه العلم بهذا المجال.

اأعمال �اأن�سطة

ال�صرتاك يف معر�س الكويت الدويل للكتاب رقم )39(. 	

ال�صرتاك يف معر�س الكتاب يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا. 	

ال�صرتاك يف معر�س كويتي واأفتخر. 	

ا�صتقبال )300( زائر للمكتبة من: )اململكة العربية ال�صعودية – دولة البحرين -  طالب اجلامعات – اخلرباء  	

املحليني والأجانب – املوجهني من املناطق التعليمية(.

عمل ا�صتعارات وت�صجيل الرد لعدد )1455(. 	

تقدمي خدمة مرجعية لعدد)1180( زائر. 	

تزويد ق�صم الدويات ب�)250( عدد من الدوريات العربية والأجنبية. 	

تزويد ق�صم الكتب العربية بعدد )777( كتاب. 	

اأوعية  	 اإىل  والو�صول  املكتبة،  فهر�س  يف  البحث  وكيفية  ال��زوار،  لبع�س  املكتبة  ا�صتخدام  كيفية  على  التدريب 

املعلومات داخل املكتبة.
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تتيح  	 التي  النف�س والرتبية  التعلم وعلم  اإلكرتونية متخ�ص�صة يف جمال �صعوبات  بيانات  ال�صرتاك يف قواعد 

الطالع على: اأحدث الكتب اللكرتونية، واملجالت والدوريات املحكمة ال�صادرة يف التخ�ص�س.

ت�صميم تطبيق خا�س ملكتبة �صعوبات التعلم وذلك ل�صتخدامه من خالل الهواتف املحمولة �صواء التي تعمل  	

خالل  من  املكتبة  فهر�س  اإىل  امل�صتفيدين  و�صول  “Android” لت�صهيل  بنظام  تعمل  التي  بنظام “IOS” اأو 

الهواتف املحمولة.

العمل على ترجمة بع�س امل�صادر الأجنبية. 	
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شكـرًا  للعطـاء

م�س��������رية  �لعط�������اء

�أ�سماء �ل�سادة �ملتربعني لعام 2014

�أ�سماء �ل�سادة �لو�قفني

�أن����و�ع �لوقفي�������ات

وقف تقومي وتعلي�م �لطف����ل

الــ�ــســيــــــــــــــدة/ لـــولـــوة خــالــد الــزيــد

ــفــان ــعــري ـــة ال ـــدري ــيــدة/ ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ�ــس

ـــدة الــقــطــامــي ـــال ــيــدة/ خ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ�ــس

الــزبــن في�سل  غنيمة  ال�سيــــدة/ 

الــــرزاق الــعــبــد  �داد  الــ�ــســـــــــــــــــيــدة/ 

ال�سقر املح�سن  عبد  لولوة  ال�ســـــيدة/ 

الغامن الرزاق  عبد  �سر�ق  ال�ســـــيدة/ 

املـــــل اهلل  عبد  اأنــور  ال�سيـــــد/ 

الغنيم بدرية  املرحومة/  ال�سيـدة 

ال�سادة عائلة املرحوم/ مرز�ق الغنيم

اخلــالــد �فــ�ــســة  �سليمان  ــادة/  ــس ــ� ال

ــن ــزب املــــرحــــوم/ اأحـــمـــد فــيــ�ــســل ال

ــــزبــــن الــــ�ــــســــيــــدة/ فــــطــــومــــة ال

املل اهلل  عبد  اأنــور  دانة  ال�ســـــيدة/ 

املل اهلل  عبد  اأنـــور  بــدر  ال�ســـــيد/ 

ــــدة/ نـــبـــيـــلـــه املــــل ـــــ ــــيـــــ ـــــ الــــ�ــــس

ــــل ـــة امل ـــف ـــي ـــط الــــ�ــــســـــــــيــــــــــــــدة/ ل

لقد كان مركز تقومي وتعليم �لطفل حلماً 

بجهود  ثم  تعاىل  �هلل  بف�سل  ثم حتول  وفكرة 

�مل��خ��ل�����س��ني م���ن �أب����ن����اء ه����ذ� �ل���وط���ن �ل��ك��رمي 

وبناتنا  �أبناءنا  يحت�سن  �سرح  �إىل  ورعايتهم 

ويوفر لهم و�سائل �لرعاية �لرتبوية و�لتعليمية 

كلها؛ لذلك نقول لتلك �لأيادي �لبي�ساء �لتي 

�ساهمت بالقول �أو بالفعل لقد كان منكم �لعمل 

علينا  حقاً  فكان  �لكرمية  و�ل��رع��اي��ة  �ملخل�س 

�لثناء �جلميل و�ل�سكر �جلزيل،،،

طوبى ملن اأعطى برا بالأوطان، 

ليبقي عطاوؤه �شاهدا على مر الأزمان

    قال ر�سول �هلل ¤ :

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

الوقفية املا�سية

�لوقفية �لف�سية

�لوقفية �لف�سية

�لوقفية �لف�سية

�لوقفية �لف�سية

�لوقفية �لف�سية

�لوقفية �لف�سية

�لوقفية �لف�سية

�لوقفية �لربونزية

�لوقفية �لربونزية

info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org
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