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كلمة المركز

إذا كانت التحديات اليت جلبتها أزمة كورونا للمجال التربوي بصفة عاّمة كثرية ومعقدة، 
عائالهتم  وعلى  التعّلم  صعوبات  يعانون  الذين  الطاّلب  على  وتعقيًدا  صعوبة  أشد  أهنا  إال 
ومعلميهم. ولعل أهم هذه التحديات هي كيفية تدريسهم عن بعد. ومن أسباب هذه التحديات 
ما هو مرتبط بطريقة التعليم املستحدثة هذه، ومنها ما هو متعلق بطبيعة صعوبات التعّلم 

وكيفية التعامل معها.

الطالب  فيها  يشترك  واليت  بعد  عن  التعليم  بطريقة  املرتبطة  للتحديات  فبالنسبة 
واملعلمون وأولياء األمور مجيعهم فهي :

قلة خربة أغلبية املعلمني وأولياء األمور والطالب، وحىت وزارات التربية يف التعامل مع 	 

طريقة التدريس عن بعد.

املشكالت التقنية اليت قد تواجه طريف العملية التعليمية : املعّلم واملتعّلم.	 

عدم توافر أجهزة احلاسوب الالزمة لدى بعض العائالت. 	 

حمدودية التفاعل مع املادة العلمية ال سيما املتعلقة باملواد اليت حتتاج التجربة والتفاعل.	 

أما بالنسبة للتحديات اليت تتعلق بصعوبات التعّلم فهي كاآليت:
عدم قدرة طالب صعوبات التعلم على  التركيز ملّدة طويلة يف الصف الدراسي العادي، وهو 	 

أمر أشد صعوبة إذا كان التعليم عن بعد من خالل وسائل االتصال. 

صعوبة ترسيخ املعلومة إذا مل يكن هناك تفاعل باحلواس املتعددة مع املادة العلمية والتفاعل 	 

املباشر مع املعلم.

صعوبة فهم املعلومة والتفاعل معها ضمن صفوف بأعداد كبرية من الطالب عرب الشبكة 	 

العنكبوتية، ألن الطالب الذي يعاين صعوبة التعلم حيتاج تفاعاًل مباشًرا وتعليًما فردًيا.

وتزداد صعوبة هذه التحديات مع الطاّلب الصغار الذين مل يطوروا بعد استراتيجيات تعّلم 

متكنهم من العمل باستقاللية قبل الدرس وبعده.

جائحة فايروس كوفيد – 19
وطالب صعوبات التعلم

التحديات واحللول
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ومن التحديات اليت يواجهها املعلم - باإلضافة إىل ما ذكرناه - قلة املادة العلمية املتوفرة حول 

طرائق تطوير املحتوى ليناسب التدريس عن بعد. وقد راجعنا ما توفر لنا من دراسات علمية يف هذا 

املوضوع، فوجدنا أن أغلبها اهتم بتجارب التدريس عن بعد للكبار، أما ما تعلق بالصغار فقد كان 

أغلبه متعلًقا باستخدام احلاسوب والتدريس عن بعد ملساندة التدريس التقليدي وجها لوجه.

ومن أهم احللول املقترحة اليت وردت يف أكثر من دراسة ما يلي:
بالنسبة لتصميم املحتوى وتقدميه:

ال بد من التعاون بني املعلم والفين واملصمم لتطوير املادة.	 

إتاحة 	  مع  وتراكمية،  متكاملة  قصرية  حصص  يف  وتقدم  العلمية،  املادة  ُتجزأ  أن  جيب 

الفرص للتدرب على املهام أكثر من مّرة، والتدرج يف الصعوبة، والتوجيه واملساعدة من 

املعّلم.

ضرورة أن يكون تصميم املحتوى الرقمي سهاًل يف التعامل معه من حيث التنظيم وإمكانية 	 

تكيفه من حيث حجم اخلط واللون؛ ليتماشى مع االحتياجات املختلفة للطالب. كما حيبذ 

إضافة خاصية الصوت )القراءة اآللية( وإمكانية اختيار طريقة العرض: صوًتا، أو صورًة، 

أوفيديو.

تكنولوجيا 	  استخدام  فيستحسن  التعلم  صعوبات  يعانون  ممن  الصغار  للطالب  بالنسبة 

احلاسوب واإلنترنت لتقييم احتياجاهتم، مبا يف ذلك الفرز، والتشخيص، وتقدمي اخلطط 

الفردية اليت تركز على ما حيتاجه كل طالب، مع التأكيد على وجود املعلم للتدريس؛ أي أن 

احلاسوب وحده ليس كافًيا لنجاح العملية التعليمية.

ولعل من فوائد هذه التجربة إمكانية التعاون بني الوزارات واجلهات املختلفة لتطوير حمتوى 

رقمي ذي جودة عالية يكون مبثابة خمزون للسنوات القادمة لتطوير التقييم والتشخيص والتعليم يف 

دولة الكويت، ملا فيه صاحل أبناء الكويت واخلليج والعامل العريب، وملا قد يفتح هذا العمل من جماالت 

التعاون الكبري.
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البرنامج التربوي 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.

أعمـــال وأنشطــــة

آلية العمل اإلدارية:. 	
ُطورت آلية العمل اإلداري بحيث تتماشى مع رؤية املركز، وتواكب ممارسات اإلدارة الدولية احلديثة. وقد 

قمنا ببناء هذه اخلطة وتنفيذها باالستناد إلى النظريات واملمارسات احلديثة على النحو اآلتي: 

خلق ثقافة التعاطف والشفافية واملساءلة. 	 
متكني العاملني الذين يرغبون في خدمة أهداف املركزمن تفعيل إمكاناتهم وقدراتهم لتحقيق تلك 	 

األهداف.
تشجيع التعاون والعمل اجلماعي، مع حتديد مسؤولية اتخاذ القرارات وتنفيذها في أوقات محددة. 	 
واإلمكانات 	  اخملفية  املهارات  إلظهار  للعمل  مساحة  وإعطاء  املركز  قوانني  ضمن  باملرونة  السماح 

الكامنة. 
 االعتراف بالعمل اخلّلق واملُنِتج، وتعزيز اإلبداع، متييز الفرد اخلّلق، والتفكير خارج نطاق املٔالوف، 	 

وتقدير التفكير اإليجابي واإلجنازات غير املعتادة.
 إلزام جميع العاملني باتباع ٔاسلوب »املتابعة املستمرة« على املستويات كلها، والتٔاكد من إجناز املهام 	 

املطلوبة حتى حتقيق دورة التعلم الكاملة.
 حتديد مستويات األداء لدى العاملني جميعهم، مع وضع النتائج النهائية في االعتبار أواًل.	 

خطة التطوير الوظيفي: . 	

بالبرنامج من خلل استبيان، وبناء عليه ُحددت  للعاملني  التدريبية  مت عمل مسح شامل للحتياجات 
االحتياجات التدريبية كخطوة أولى لوضع خطة التطوير الوظيفي. وباإلضافة إلى فريق التدريب في املركز 
ورؤساء األقسام، تواصلت إدارة البرنامج مع جهات عدة، ومع اختصاصيني عامليني، واطلعت على برامجهم وما 
ميكن تقدميه للعاملني بالبرنامج للمساعدة في إنشاء النظام التدريبي اجلديد، ثم مت انتقاء املوضوعات املناسبة 

البرنامج التربوي الصباحي
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منها بعد حتديد األولويات. ومت استضافة السيد سمير قسطنطني لوضع خطة شاملة للتطوير الوظيفي، ووضع 
آلية الكتشاف حاجة كل موظف لتطوير وتفعيل مهاراته من خلل مشاركته في حلقات تدريب محددة كما يأتي:

وضع خطة للتدريب ابتدأ من 9	 ديسمبر  9	0	 حتى 5	 يناير 0	0	، حيث شارك السيد سمير 	 
قسطنطني والسيدة دارين املصري بتقدمي دورات وحلقات التدريب وورش العمل للعاملني في البرنامج 

التربوي الصباحي وألولياء األمور، كل وفق اخلطة املوضوعة له. 
بالتعاون مع وحدة التدريب؛ أُعدت جداول الزيارات امليدانية ملعلمي وزارة التربية لصفوف البرنامج 	 

على  للتعرف  وذلك  املعلمني،  حصص  لبعض  احلضور  جدولة  خلل  من  وذلك  الصباحي،  التربوي 
خصائص املتعلمني عن قرب، واالستفادة من خبرات معلمي البرنامج في مجال تدريس الطلب ذوي 

صعوبات التعلم. 

أسبوع الصحة:. 	

األنشطة  من  العديد  على  اشتملت  أيام  خمسة  مدار  على  ُقدم  والذي  الصحة  أسبوع  مشروع  إطلق 
والندوات واملسابقات التوعوية التي تهدف إلى زيادة -الوعي ليس فقط في اجلانب الصحي والتغذية السليمة- 
البرنامج الصباحي  النفسية والبدنية ألفراد اجملتمع املدرسي جميعا. وقد كان  التوعية بالصحة  ٔايًضا  وإمنا 
حريصا على إشراك أولياء األمور وبعض املٔوسسات اجملتمعية، سواء باحلضور، أو بتقدمي بعض األنشطة التي 

تخدم أهداف املشروع.

املساهمة في األنشطة اجملتمعية بالشراكة مع بعض املؤسسات: على سبيل املثال: تخضير باحة . 	
املركز الصحي مبنطقة األندلس بالتعاون مع فريق األيادي اخلضراء ومختارية منطقة األندلس، حيث 

زرع الطلب املشاركون ٔاكثر من 000	 نبتة وشجيرة.

أهداف نعمل عليها باستمرار طيلة العام الدراسي:. 5

تعيني )سفراء الفصول( من الطلب القدامى، الستقبال الطلب اجلدد، بهدف دمجهم في البيئة 	 
املدرسية بأسرع وقت ممكن.

مشروع البيئة: نشر توعية احلفاظ على البيئة ليكون نهج حياة. 	 
املطويات )Pamphlet( الدورية للتوعية الصحية، واالجتماعية، والنفسية للطلب واملعلمني على حد 	 

سواء. 
مشروع  احلياة الطلبية »Student Life« بالدمج مع مجلس الطلب، )أُِعدَّ التصور الكلي للمشروع، 	 

وأجُنز اجمللس، وبدأ تطبيق بعض األنشطة(.
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اإلجنـــــــــازات

نظام رقمي جديد: . 	
في  التكنولوجي ال سيما  التطور  ملواكبة  رقمي جديد  إلكتروني  لنظام  وماسة  فورية  كانت احلاجة  ملا 
النواحي األكادميية، لذا، فقد تبنى البرنامج الصباحي نظاًما يتكون من منصة تعليمية عبر اإلنترنت و»مخطط 

ملوارد املؤسسة« الذي من خلله ميكن دمج َأنشطة العمل األكادميية واإلدارية جميعها في نظام واحد.

التعلم عن بعد . 	
البرنامج  إدارة  أطلقت  املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  التقليدي  الطلبة  تعليم  لتوقف  نظًرا 
وخصائص  الصباحي،  التربوي  بالبرنامج  العمل  طبيعة  تراعي  خاصة  مبعايير  تعليمية  منصة  الصباحي 
املنتسبني إليه، وذلك عبر شبكة اإلنترنت في شهر إبريل 9	0	، ووضعت اخلطط املناسبة للتنفيذ على الشكل 

اآلتي:

وضع جملة أهداف أكادميية لتعليم الطلب املهارات األساسية وإشراكهم في جتربة تعلمية جديدة 	 
وممتعة.

الرياضيات، 	  اإلنكليزية،  اللغة  العربية،  اللغة  لطلبنا:  سنقدمها  التي  التعليمية  احلصص  حتديد 
جلميع الصفوف، أما العلوم فكانت للصفوف من )السابع حتى التاسع( وفًقا للجدول اآلتي: 

أيام التعلم في األسبوع علوم رياضيات لغة إنكليزية لغة عربية الصف

األحد – االثنني – األربعاء 	 	 	 الثالث

األحد – االثنني – األربعاء 	 	 	 الرابع

األحد – االثنني – األربعاء 	 	 	 اخلامس

األحد – االثنني – األربعاء 	 	 	 السادس

األحد – االثنني – األربعاء 	 	 	 	 السابع

األحد – االثنني – األربعاء 	 	 	 	 الثامن

تدريب املعلمني على منصة "ٔاوليڤ" وتطبيق "زوم" للمشاركة عبر الڤيديو.	 

البدء بتدريس الشعبة الثالثة من الصف السادس ملدة ثلثة ٔاسابيع كفترة جتريبية استطعنا خللها 	 
تطوير جتربتنا القصيرة.

ضم صفوف الصف التاسع جميعها للتعليم كخطوة تالية بعد الصف السادس، ثم مت تعميم املنصة 	 
الذكر  التعليم للصفوف سالفة  الشهر اخلامس. حيث استمر  على الصفوف األخرى جميعها في 
عدا الصف التاسع حتى نهاية شهر يوليو. بينما استمرت للصف التاسع حتى نهاية شهر أغسطس.

جتاوز احلضور توقعاتنا )رغم أنه اختياري( وكانت النتائج كما يوضحها اخملطط اآلتي:	 
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اإلحصاء االسبوعي
لعدد ساعات الحضور لمواد التعلم عن بعد

عربي إنكليزي رياضيات علوم

الصف التاسع فقط

ٔاعمال قسم )ماسترمايند( في البرنامج التربوي الصباحي:. 	

اختيار عدد من الطلب بالتعاون مع وحدة اخلدمة النفسية واالجتماعية ووحدة شٔوون الطلبة لبدء 	 
تطبيق برنامج تدريبي أمريكي.  )وهو برنامج لتنمية املهارات املعرفية للطلب، حيث يعمل البرنامج 
على تنمية قدرات الطلب املعرفية، والتي تشمل مهارات عدة منها: االنتباه، والذاكرة، وسرعة التعامل 

مع املعلومات، واملنطق، والتحليل(

تطبيق اختبارات لتقييم مستوى املهارات اإلدراكية واملعرفية لدى املتدربني من طلب البرنامج التربوي 	 
الصباحي. ومن ثم مقارنة نتائج االختبار مع نتائج االختبارات التشخيصية.

مناقشة نتائج االختبارات مع مرشدي فصول الطلبة املتدربني، وبعض معلمي التعليم الفردي لتحديد 	 
املشاكل املعرفية األساسية التي يعاني منها املتدرب.

	 .:The Wilson Reading System WRS )تطبيق برنامج التدخل العالجي )ويلسون
وهو برنامج تدخل علجي مكثف للطلب من الصف الثاني إلى الصف الثاني عشر، وكذلك للبالغني الذين 
يكونوا  ولم  يطبقونها  التي  التدخل  برامج  من خلل  كافياً  تقدماً  يحرزون  والذين ال  القراءة،  يعانون ضعًفا في 
الذين  ٔاو  متعدد احلواس؛  تعليم  إلى  ويحتاجون  األخرى  التدريس  استراتيجيات  باستخدام  التعلم  على  قادرين 
يحتاجون إلى مزيد من التعليم املكثف ملهارتي القراءة والكتابة بطريقة ٔاكثر منهجية، وذلك بسبب وجود إعاقة 
تعلمية خاصة باللغة مثل عسر القراءة. ومن خلل البرنامج يتعلم الطلب مهارات القراءة والتهجئة )الترميز 

اإلملئي( ٕالى حد اإلتقان وذلك بطرق مباشرة وممنهجة.

بدٔا قسم اللغة اإلنكليزية بتطبيق هذا النظام في صفوف التعليم الفردي بعد أن خضع املعلمون لتدريب 
مستمر على آلية التطبيق. 
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صعوبات  ذوي  مساعدة  في  متخصص  عالجي  برنامج  المسائي  التربوي  البرنامج 
اللغة  اآلتية:  المواد  في  فردية  عالجية  تربوية  خدمات  البرنامج  م  قدَّ وقد  التعلم، 
كما  والمتوسطة،  االبتدائية  المرحلتين  لطالب  والرياضيات  اإلنكليزية،  واللغة  العربية، 
واللغة  اإلنجليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  في  مدرسية  دعم  خدمات  البرنامج  قدم 
َم  َسلَّ وقد  الثانوية،  المرحلة  لطالب  والكيمياء،  والفيزياء،  والرياضيات،  الفرنسية، 
البرنامج صورة من الخطة العالجية التربوية الفردية ألولياء األمور في اجتماع رسمي 

بداية العام الدراسي 9	0	/0	0	 م.

أعمـــال وأنشطــــة

التطوير املهني: 	
قدم البرنامج التربوي املسائي بالتعاون مع وحدة التدريب دورات تدريبية ملعلميه، إلى جانب 

احملاضرات وورش العمل التي نفذها البرنامج ملعلميه، ومنها:

صعوبات التعلم )التعريف واخلصائص(.	 

الدسلكسيا )عسر القراءة( واستراتيجيات التدريس العلجي.	 

الدسكالكوليا )عسر احلساب(.	 

تدريب معلمي اللغة العربية على استخدام برنامج التدخل العلجي للقراءة والكتابة "أنا 	 
أقرأ وأكتب" وفق احتياج كل منهم.

تدريب معلمي الرياضيات ضمن برنامج "أنا جزء من املعادلة" لتدريس املهارات األساسية، 	 
الكسور، والكسور العشرية، واألعداد الصحيحة، واحلدوديات.

تدريب املعلمني على استخدام السبورة الذكية.	 

البرنامج التربوي المسائي
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أولياء األمور: 	

تقدمي اإلرشاد األسري ألولياء األمور الذين يعاني أبناؤهم مشكلت تعلمية بتقدمي املشورة 	 
في تعرف مشكلت أبنائهم التعليمية وسبل حلها.

العلجي، 	  التربوي  البرنامج  في  دورهم  وتفعيل  األمور،  أولياء  مع  التواصل  آليات  تطوير 
التسهيلت  خللها  ُقدمت  التي  الرسمية  واالجتماعات  الفردية،  اللقاءات  لذلك  وُعقد 

الكبيرة ضمن خطة تطوير البرنامج التربوي املسائي.
إطلع ولي األمر على برنامج الطالب التربوي واحتياجاته العلمية والسلوكية.	 
إرسال التقارير الفصلية اخلاصة بالطلب إلى أولياء األمور في نهاية كل فصل دراسي وفق 	 

املادة الدراسية.

قاعدة بيانات البرنامج التربوي املسائي: 	
واملعلمني  الطلب  بيانات  تتضمن  له  بيانات  قاعدة  بناء  املسائي على  التربوي  البرنامج  عمل 
من حيث املواد، وعدد احلصص التي يدرسها الطالب في كل مادة، ميكن احلصول من خللها على 
كل طالب  من  املطلوبة  املالية  واملستحقات  املعلمني،  الطلب، وحصص  دقيقة حلصص  إحصاءات 
دارس على حساب ولي أمره، وكشوف احلصص واملطالبات املرسلة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة، وحسابات املعلمني املالية. 
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وحدة التشخيص
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وحـدة التشـخيص 

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

سنوات طويلة من العمل على مدى أكثر من ثالثين عاما.

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

أسباب الصعوبات التي لديه. 

تأثر عمل الوحدة بسبب جائحة فيروس كرونا, حيث تم توقف عمل الوحدة بالكامل لما 
يقارب الـ 6 أشهر, وانخفض عدد الحاالت المنجزة بسبب توقف استقبال المراجعين.

أعمـــال وأنشطــــة

التي ُقدمت لها خدمات وحــدة التشخيص مقسمة ومدرجة في اجلــدول اآلتــي وفًقا لنوع  احلــاالت 
اخلدمة: 

بيانات إحصائية للوحدة خلل الفترة من: األول من سبتمبر 9	0	 حتى نهاية شهر أغسطس 0	0	

اجملموعالبيــــــــــــــــــان

5	5عدد احلاالت التي راجعت الوحدة وَفتحت ملًفا

568عدد احلاالت التي اختبرت نفسًيا تربوًيا 

9		عدد احلاالت التي اختبرت نفسًيا فقط

60عدد احلاالت التي اختبرت تربوًيا فقط 

50	عدد احلاالت التي حصلت على استشارة 

	76	اإلجـــمــــــــالي
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حضور مجموعة من االختصاصيني العاملني في الوحدة دورتني تدريبيتني:	 

ونقص 	  احلركة  فرط  اضطراب  عن  والثانية:  القراءة(،  )عسر  الدسلكسيا  عن  األولى: 
املركز في  أقيم في  الذي  التعلم  الدولي لصعوبات  امللتقى  )ADHD( وذلك في  االنتباه 

الفترة املمتدة من 9	 إلى 		 أكتوبر 9	0	.  

زيادة عدد االختصاصيني في الوحدة، حيث قامت الوحدة بتوظيف اختصاصية تربوية 	 
وتدريبها، واختصاصية نفسية لتشخيص حاالت املدارس األجنبية.

قامت الوحدة  بالعديد من املشاركات الفعالة خارج إطار التشخيص كاآلتي:	 

املشاركة في اجتماعات االختصاصيني النفسيني للمدارس األجنبية. 	
زيارة 7	 مدرسة وتقدمي التوصيات املناسبة حلاالت صعوبات تعلم مختبرة في الوحدة.  	
تقدمي سلسلة من احملاضرات في الدورات التعريفية بصعوبات التعلم وتشخيصها، التي يقيمها  	

املركز للمعلمني واالختصاصيني النفسيني واالجتماعيني العاملني في وزارة التربية. 
تقدمي سلسلة محاضرات في 6 مدارس عن تشخيص طلبة صعوبات التعلم. 	
تقدمي ورشة عمل ملدرسي اللغة اإلنكليزية اجلدد في البرنامج التربوي الصباحي، حول كيفية  	

قراءة التقرير النفسي التربوي، واالستفادة من محتوياته. وذلك في إطار التطوير الوظيفي لهم 
وشمل ذلك جوانب نظرية وتطبيقية.

قام مجموعة من االختصاصيني النفسيني في الوحدة بتقدمي استشارات نفسية وتربوية ألولياء 	 
األمور في القسم اخلاص باملركز في معرض الكتاب/الفترة املسائية، وذلك يومًيا في الفترة من 

21 إلى 29 نوفمبر 2019. 

اإلجنـــــــازات

دورتــني 	  والــتــربــويــون  النفسيون  االختصاصيون  حضر  التشخيصية  األدوات  تطوير  إطـــار  فــي 
تدريبيتني قدمهما قسم األبحاث وتطوير االختبارات في املركز لوحدة التشخيص:

األولى: حول اختبار معاجلة األصوات املقنن للمرحلة املتوسطة. 	
الثانية: حول اختبار القراءة واإلملء املقنن للمرحلة املتوسطة. 	
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وحدة البحوث وتطوير االختبارات

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

مساعدة األفراد ذوي صعوبات التعلم.

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

العربية والبيئة التعليمية والثقافية للطالب في دولة الكويت.

اإلجنــــــازات

ة املرجع( وتقنينها: ة )معياريَّ أواًل: مشروع تطوير االختبارات التشخيصيَّ

ن لطاّلب املرحلة املتوّسطة:. 	 ة اختبار القراءة واإلمالء املقنَّ مشروع بطاريَّ

طالًبا 	   )		5	( العّينة  عدد  بلغ  حيث  التقنني؛  لعينة  اإلحصائية  املعاجلات  إجراء  من  االنتهاء 
وطالبة من )		( مدرسة متوّسطة مختلفة عن املدارس التي اشتركت في العينتني التجريبيتني 
األولى والثانية، بواقع )6	6 ذكور، 5	6 إناث( باملناطق التعلمية الست بدولة الكويت، ولقد مّت 
حساب املعاجلات اإلحصائية اآلتية: استخراج معايير للختبارات الفرعية، وكذلك مّت حساب 
معامل ثبات االختبار باستخدام »ألفا« لكرونباخ Cronbach’s »Alpha«، وذلك لكل اختبار فرعي 
الكلّية للختبار،  البنود من الدرجة  بعدد بنود االختبار، وفي كل مرة يتّم حذف درجات أحد 
وأيًضا مّت حساب االتساق الداخلي، حيث ُحسب معامل االرتباط املصّحح بني البند والدرجة 
 Factor وكذلك مت حساب صدق الصدق العاملي ،)Corrected Item-Total Correlation( الكلية

.Analysis

 االنتهاء من كتابة فصول دليل االختبار جميعها.	 
االنتهاء من التدقيق واملراجعة اللغوية، وكذلك العلمية لدليل االختبار، وكراسة اإلجابة، وكراسة 	 

البطاقات، والقرص املدمج، وكراسة النتائج والتوصيات. 

مشروع تقنني البطارية الشاملة »بطارية اختبارات الُلغة والقراءة واإلمالء؛ لتقييم مهارات القراءة . 	
واإلمالء في الصفوف من »الثاني إلى التاسع«:

العينة التجريبية األولى:	 
االنتهاء من تطبيق العينة التجريبية األولى. 	
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االنتهاء من تصحيح كراسات اإلجابة ومراجعتها وتقييمها. 	
االنتهاء من إدخال البيانات ومراجعتها وتقييمها. 	
 االنتهاء من إجراء املعاجلات اإلحصائية واستخراج النتائج، حيث مّت حساب اآلتي: معاملت  	

الصعوبة والتمييز لبنود االختبارات الفرعية، وكذلك معامل ثبات االختبار باستخدام »ألفا« 
لكرونباخ Cronbach’s »Alpha، وكذلك معاملت االرتباط بني االختبارات الفرعية، وأيًضا 

.Factor Analysis مّت حساب الصدق باستخدام التحليل العاملي
االنتهاء من تعديل بنود االختبار، ومن ثم جتهيزه للتطبيق على العينة التجريبية الثانية. 	

االبتدائية . 	 للمرحلة  واإلمــــالء  والــقــراءة  اللغة  صــعــوبــات  تقدير  مقاييس  بــطــاريــة  تقنني  مــشــروع 
احملوسب:

العينة التجريبية األولى:	 
االنتهاء من تطبيق العينة التجريبية األولى. 	
االنتهاء من إعادة ترميز البيانات. 	
االنتهاء من إجراء املعاجلات اإلحصائية واستخراج النتائج. 	
االنتهاء من جتهيز املقاييس للتطبيق على  العينة التجريبية الثانية. 	

مشروع بطاريتي اختبارات إلكترونية لفرز عسر القراءة للبالغني - بطارية عربية، وبطارية إنكليزية: . 	

االنتهاء من استخراج معايير البطارية اإلنكليزية.	 
االنتهاء من إعداد مناذج تقارير للنسخة العربية واإلنكليزية وإرسالها ملعهد الكويت لألبحاث 	 

العلمية.
االنتهاء من برمجة التقارير املذكورة في البند السابق.	 

ثانًيا: مشروع »أنا جزء من املعادلة«: برنامج عالجي لتدريس الرياضيات:

إعداد موسوعة املفاهيم الرياضية، وجاري مراجعتها.	 
إعداد املذكرات العلجية.	 
مراجعة أدلة املعلم وتصميمها.	 
مراجعة حقيبة لغة العلوم وتصميمها.	 
مراجعة كتاب مدخل إلى لغة الرياضيات وكتاب الكلمات األكثر شيوعا وتصميمهما.	 
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فل: عليمي ملركز تقومي وتعليم الطِّ مج التَّ ثالًثا: مشروع معايير جودة الدَّ

الطفل 	  وتعليم  تقومي  ملركز  التَّعليمي  الّدمج  جودة  معايير  لوثيقة  اللغوي  التدقيق  من  االنتهاء 
م خدمات لألفراد ذوي اإلعاقات الّتعلّمّية )فئة صعوبات  سات الّتعليمّية الَّتي تُقدِّ العتماد املؤسَّ

التعلّم(. 
تقومي 	  ملركز  التَّعليمي  الّدمج  جودة  ملعايير  الذاتي  التقومي  لدليل  اللغوي  التدقيق  من  االنتهاء 

م خدمات لألفراد ذوي اإلعاقات الّتعلّمّية  سات الّتعليمّية الَّتي تُقدِّ فل العتماد املؤسَّ وتعليم الطِّ
)فئة صعوبات التعلّم(.                                                   

رابًعا: التدريب

املرحلة 	  لطلب  املقنن  األصوات  معاجلة  اختبار  على  التشخيص  وحدة  تدريب  من  االنتهاء 
املتوسطة، حيث تضمن ذلك املراحل اآلتية:

كتابة احملتوى التدريبي. 	
	 .)PowerPoint إعداد الشرائح للعرض )بوربوينت
اجلانبني:  	 ذلك  ن  وتضمَّ  ،)ZOOM( زووم  برنامج  عبر  بعد  عن  التدريبي  البرنامج  تقدمي 

النظري والعملي للختبار.

خامًسا: أخرى

املشاركة في إعداد دورات تدريبية في مجال صعوبات التعلم وتأليفها، وذلك بالتعاون مع مكتب 	 
اخلبراء واملستشارين باملركز.

مراجعة حوالي 0	 درًسا من برنامج التدخل العلجي »أنا أقرأ وأكتب!« إلخراجها في نسخة 	 
جديدة وتسجيل مجوعة دروس في شكل فيديو.

البحوث العلميَّة واملشاركة باملؤمترات الدولية:	 
فل العتماد  	 املشاركة بورقة عمل بعنوان: »معايير جودة الّدمج التَّعليمي ملركز تقومي وتعليم الطِّ

صعوبات  )فئة  الّتعلّمّية  اإلعاقات  ذوي  لألفراد  خدمات  م  تُقدِّ الَّتي  الّتعليمّية  سات  املؤسَّ
»في  وحلول« حتت شعار  »إشكاالت  اخلاصة  للتربية  األول  الدولي  بامللتقى  وذلك  التعلّم(«، 

عاملكم ... سنكون« باململكة املغربية. 
نشر بحث في مجلة علمية للتعريف باختبارات املعاجلة الصوتية املقننة. 	
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سادًسا: املنصة االلكترونية لالختبارات والبرامج العالجية

الطفل،  وتعليم  تقومي  ملركز  العلجية  البرامج  و  االختبارات  ملنصة  األساسي  املوقع  من وضع  متكننا 
الورقية وكذلك  أو  املركز سواء االلكترونية منها  لكل اختبارات  أن تكون موقعا جامّعا  املنصة  وتهدف هذه 

البرامج العلجية التي أنتجها املركز وهي:

البرامج العالجية. 	

وتشمل املكونات اآلتية:
البرنامج العلجي اخلاص بعسر القراءة "أنا أقرأ وأكتب!" 	 
 البرنامج العلجي اخلاص بالرياضيات "أنا جزء من املعادلة!" 	 
 الشق اخلاص مبصطلحات العلوم ولغة العلوم. 	 

ومتكننا في مرحلة أولى من تصميم اجلزء اخلاص بالبرنامج العلجي "أنا أقرأ وأكتب!" وبالتحديد 
آلية تسجيل املدارس املهتمة باستخدام البرنامج وكيفية إضافة املدرسني والطلب وكيفية الدفع االلكتروني 
لدفع اشتراك االستخدام السنوي وكذلك اقتناء اختبار حتديد املستوى الذي تبنى عليه اخلطة العلجية 
الفردية التي سيتبعها املعلم لتدريس طالب ما باستخدام األدوات الورقية واحلسية التي يوفرها املركز عن 

طريق البريد العادي. 

االختبارات . 	

ويشمل هذا اجلزء االختبارات سواء اختبارات الفرز أو التشخيص وقد انتهينا من اختبار فرز عسر 
القراءة للبالغني وسنلحقه باملنصة كخطوة أولى.  
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  الـتـقـــرير السنوي
2020 - 2019

مركز تقويم وتعليم الطفل
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وحــدة التـدريب
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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.

أعمـــال وأنشطــــة

العاملني في مركز تقومي وتعليم  التربية وبعض  لــوزارة  التدريبي املقدم  البرنامج  أوال: 
الطفل

يقيم مركز تقومي وتعليم الطفل برنامجا تدريبيا سنويا للعاملني بوزارة التربية، باإلضافة إلى 
دورة للعاملني بالبرنامج التربوي املسائي. وأقيمت تلك الدورات التدريبية للتعريف والتوعية بصعوبات 
التعلم في الفترة من شهر سبتمبر 9	0	 حتى شهر يناير 0	0	، بلغ عدد هذه الدورات أربع دورات 
تدريبية للعاملني بوزارة التربية: دورتان ملنطقة الفروانية التعليمية، ودورتان ملعلمي البرنامج التربوي 
الدورات:  موضوعات  وتناولت  الطفل،  وتعليم  تقومي  املسائي مبركز  التربوي  والبرنامج  الصباحي 
صعوبات الذاكرة واالنتباه واإلدراك وعلقتها بالصعوبات األكادميية، والتشخيص التربوي واخلطة 
الكتابة،  وعسر  القراءة،  كعسر  التعلم؛  صعوبات  وأنواع  للتعلم،  الدافعية  وخلق  العلجية،  الفردية 
وعسر احلساب، واستراتيجيات العلج التربوي لها. كما كان هناك يوم تدريبي ميداني في الفترة 

الصباحية للبرنامج التربوي الصباحي للدورات اخلاصة باملعلمني. 

استفاد من الدورات التدريبية اخملتلفة  122  متدرًبا ومتدربة كما يوضح اجلدول اآلتي: 

الفترةاملدةالفئة املستهدفةم
عدد 

املتدربني

	
دورة صعوبات التعلم ملعلمي ومعلمات البرنامج التربوي 

الصباحي اجلدد
	

أيام
	0-		/9/	0	9		

	
دورة تطوير وظيفي للمعلمني

يومانبالبرنامج التربوي املسائي
		/		/ 	0	9
	6/		/	0	9	8

وحــدة التـدريب
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دورة صعوبات التعلم ملعلمي ومعلمات العاملني بوزارة 

التربية املرحلة االبتدائية واملتوسطة
5

أيام
	7-		/		/	0	9		

	
دورة صعوبات التعلم لالختصاصيني النفسيني العاملني 

بوزارة التربية
	

أيام
		-	7/		/	0	9		

5
دورة صعوبات التعلم لالختصاصيات االجتماعيات 
العاملني بوزارة التربية- منطقة الفروانية التعليمية

	
أيام

8-	0/		/	0	9		

6

دورة صعوبات التعلم ملعلمي ومعلمات صعوبات التعلم 
مبنطقة الفروانية التعليمية – مدرستا معاذ بن جبل 

وخيطان النموذجية

	
أيام

6-8/	/	0	0		

			االجمــــــــــــــــــــــالي

مالحظة*:  توقف العمل في الفصل الدراسي الثاني بسبب اإلجراءات الوقائية النتشار فيروس )كورونا(.

بهدف  التربية  وزارة  مدارس  في  الشهرية  احملاضرات  من  عدًدا  التدريب  وحدة  قدمت  كما 
التوعية بجميع مجاالت صعوبات التعلم مدة احملاضرة ساعتان.

عنوان احملاضرةم
أو ورشة العمل

الفئة 
عدد الفترةاملدةاملستهدفة

املتدربني
احملاضر

	

صعوبات التعلم بأنواعها.	 
خلق الدافعية للتعلم. - 
استيراتيجيات  التدريس - 

العالجي.
عسر احلساب.- 
الدسلكسيا.- 

العاملني في 
مدارس وزارة 

التربية

يوم 
واحد

من شهر 
سبتمبر 9	0	 

إلى 
نهاية فبراير 

	0	0

	6	
فريق
وحدة

التدريب

املتحدة  الــواليــات  فــي  إلــيــنــوي  مـــدارس واليـــة  املعتمدة مــن مجلس  التدريبية  الــبــرامــج  ثــانــيــًا: 
األمريكية:

استضاف مركز تقومي وتعليم الطفل امللتقى الدولي األول لصعوبات التعلم، وذلك بالتعاون مع 
مؤسسة GTL للتدريب الدولي في لوكسمبورغ للبرامج املعتمدة من مجلس مدارس والية إلينوي في 

الواليات املتحدة األمريكية، وذلك خلل الفترة من 9	 الى 		 أكتوبر 9	0	.
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البرنامج التدريبي األول: تشخيص اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه )ADHD( وإدارته:- 

مت تقدميه باللغة اإلنكليزية من قبل الدكتورة كارين ستيندورف احلاصلة على درجة الدكتوراه 
في مجال االحتياجات التعليمية اخلاصة، واضطرابات نقص االنتباه وفرط النشاط، وتُعدُّ الدكتورة 
كارين رائدة في مجال تدريب املعلمني املعتمدة من مجلس مدارس والية إلينوي األمريكية، وحضر 
تناولت  عمل  وورش  محاضرات  التدريبي  البرنامج  وشمل  ومتدربًة.  متدرباً   )	8( البرنامج  هذا 

املفاهيم اآلتية:

فهم العقل البشري.	 
تشخيص اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه، وتأثيره على بيئة الطفل.	 
االستراتيجيات الداعمة.	 
إشراك أولياء األمور.	 

البرنامج التدريبي الثاني: تشخيص الدسلكسيا )عسر القراءة( وإدارتها:- 

 قدمته باللغة اإلنكليزية الدكتورة تيان تشاو احلاصلة على درجة الدكتوراه في التربية، وهي 
املديرة املسؤولة عن التدريب والتطوير املهني للمعلمني من مجلس مدارس والية إلينوي األمريكية، 

وحضر هذا البرنامج )		( متدرًبا ومتدربة، وشملت محاضرات وورش العمل النقاط اآلتية:

تطور فهم عسر القراءة )الدسلكسيا(.	 
إستراتيجيات التدريس املناسبة.	 
أثر الدسلكسيا على املشاعر واألفكار والسلوك.	 
توعية أولياء األمور، واملدرسة.	 

البرنامج التدريبي الثالث بعنوان: )التعلم النشط ومنهجية البناء(:- 

التربوية  املعتمد فيليب جوريل وهو مدرب في اإلدارة  الدولي  املدرب  اإلنكليزية  باللغة  قدمه 
والقيادة والتخطيط االستراتيجي وتأسيس فرق العمل. وهو أيضا مدرب معتمد في الذكاء العاطفي. 
وُقدمت احملاضرات مع ترجمة فورية باللغة العربية، حضر هذا البرنامج )		( متدرًبا ومتدربة. حيث 
قدم البرنامج مبادئ التعلم النشط والعقل املعرفي، والتعليم القائم على العقل، ومنهجيات التدريس 
البرنامج  واملهام. وشمل  التدريس  القائم على  التكويني لتحسني األداء  والتقييم  البنائية  والتقنيات 

التدريبي محاضرات وورش عمل تناولت املفاهيم اآلتية:

مبادئ التعلم النشط / العقل املعرفي والتعليم القائم على العقل.	 
 منهجيات التدريس، واالستراتيجيات، والتقنيات / االستراتيجيات البنائية.	 
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التقييم التكويني لتحسني األداء القائم على التدريس / املهام.	 

البرنامج التدريبي الرابع بعنوان: )الذكاء العاطفي داخل البيئة الصفية(:- 

 قدمه باللغة اإلنكليزية املدرب الدولي املعتمد فيليب جوريل وهو مدرب في االدارة التربوية 
والقيادة والتخطيط االستراتيجي وتأسيس فرق العمل. وهو أيضا مدرب معتمد في الذكاء العاطفي، 
ُقدمت احملاضرات مع ترجمة فورية للغة العربية، حضر هذا البرنامج )7	( متدرًبا ومتدربة. حيث 
للذكاء  النظري  واإلطار  اإلدراكي  والعقل  العاطفي  الدماغ  خصائص  تركيبة  البرنامج  هذا  يقدم 
العاطفي وطرق التدريس وأساليب التعلم، وأيضاً استراتيجيات التقييم التكويني والذكاء العاطفي 

في املمارسة الصفية. وشمل البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل تناولت املفاهيم اآلتية:

تركيبة خصائص الدماغ العاطفي والعقل اإلدراكي.	 
اإلطار النظري للذكاء العاطفي.	 
طرق التدريس وأساليب التعلم.	 
استراتيجيات التقييم التكويني والذكاء العاطفي في املمارسة الصفية.	 

البرامج التدريبية الدولية بالتعاون مع بيتيري ايلو من )مع First Education - EF( من فنلندا- 
و )Global KDSL( للتدريب املعتمدة من أمريكا )خالل الفترة من 14 الى 15 فبراير 2020(:

البرنامج التدريبي األول بعنوان: )التعلم القائم على املشاريع )PBL(: )النموذج الفنلندي(- 

قدمه باللغة اإلنكليزية املدرب الدولي املعتمد بيتيري إيلو – فنلندا- مدرب تعليمي من فنلندا 
يحول  العملي.  والتدريب  التعليمية  املناهج  وتطوير  والتدريب  التدريس  في  واسعة  خبرة  ولديه 
ممارساته املبتكرة والتجريبية مع الطلب إلى مفاهيم تدريب جذابة ومثيرة للتفكير للمعلمني في 
جميع أنحاء العالم. وُقدمت احملاضرات مع ترجمة فورية باللغة العربية، حضر هذا البرنامج )60( 

متدرًبا ومتدربة.

وشمل البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل تناولت املفاهيم اآلتية:

 	.PBL عرض لكيفية استخدام عملية التعلم االستقصائي مع
 	.PBL عرض لكيفية استخدام التفكير اإلبداعي مع
التطرق إلى فكرة التوجه نحو الطريقة مقارنة بالتوجه نحو املنتج.	 
تعزيز إستراتيجيات التعلم القائم على املهارات في التدريس والتعلم.	 
عرض الطرائق الفعالة للجمع بني أهداف املهارة واحملتوى التعليمي.	 
تعزيز التعلم التعاوني وبناء فصل دراسي محوره الطالب	 
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الطالب )SCA(: استراتيجيات -  املتمحور حول  )التعليم  الثاني بعنوان:  التدريبي  البرنامج 
صفية ملموسة(

 مت تقدميه باللغة اإلنكليزية من قبل املدربة الدولية املعتمدة آشلي جرين -أمريكا- والتي تعمل 
حاليا كمديرة ملؤسسة Hayward’s Hands ، وهي منظمة غير ربحية تنشئ برامج تعليمية للمجتمعات 

. Global KDSL النامية، حيث تعمل كمدرب رئيس و مستشارة لدى

آشلي حاصلة على درجة املاجستير في التربية في املناهج والتدريس، وقد وضعت كتب مناهج 
وشغلت   	0	5 عام  في  املوهوبني  موافقة  على  حصلت  والرياضيات.  اللغة  وفنون  اإلنكليزية  اللغة 
منصب سفيرة للتعليم املوهوب في جورجيا، الواليات املتحدة األمريكية. ُقدمت احملاضرات باللغة 

اإلنكليزية مع ترجمة فورية باللغة العربية، وحضر هذا البرنامج )	5( متدرًبا ومتدربة.

 وشمل البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل تناولت املفاهيم اآلتية:

حتديد واعتماد قواعد التعاون الصفي.	 
تعرف أدوات واستراتيجيات للمساعدة في التعرف على مختلف املتعلمني.	 
 معرفة إطار تصميم االستعلم املوجه وفهمه.	 
 حتديد األنواع اخلمسة من التعلم املنجز من خلل االستعلم املوجه وشرحه.	 
مثل؛ 	  والعشرين  احلادي  القرن  في  النجاح  مهارات  استخدام  يزيد  كيف  استكشف   

فعالية  من  واإلبداع/االبتكار  والتعاون  والتواصل  املشكلت  وحل  النقدي،  التفكير 
مشاركة الطلب.

مساعدة الطلب على أن يكونوا واعني بتطورهم األكادميي والشخصي واالجتماعي.	 
استخدام مناذج التقييم لتفعيل مشاركة الطلب.	 
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  الـتـقـــرير السنوي
2020 - 2019

مركز تقويم وتعليم الطفل

وحدة اإلعالم 
والعالقات العامة 
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دور  على  الضوء  إللقاء  بمجهودها  العامة  والعالقات  اإلعالم  وحدة  استمرت 
الجديدة  الخدمات  الدعاية عن  9	0	، حيث تمحور حول  المركز وإنجازاته في عام 
التعلم،  صعوبات  حول  الوعي  ونشر  الطفل،  وتعليم  تقويم  مركز  يقدمها  التي 
وإبراز صورة مركز تقويم وتعليم الطفل كمركز للتفوق واالمتياز في مجال األبحاث، 
لذوي صعوبات التعلم.  وبرامج التدخل العالجية، وتوفير التدريب والمصادر الالزمة 
كما امتد هذا الدور إلى الحفاظ على الروابط القوية مع المؤسسات المماثلة على 
المستوى المحلي والعالمي من خالل المشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات.

أعمـــال وأنشطــــة

متحور إجناز وحدة اإلعلم والعلقات العامة وجهودها حول استمرارية تسليط الضوء 
للتوعية  كبيرا  اهتماما  أعطى  حيث  التعلم.  صعوبات  مجال  في  وخدماته  املركز  دور  على 
التدخل  وبرامج  الطفل كمنارة في األبحاث  وتعليم  تبرز مركز تقومي  التي  املتميزة  باخلدمات 
العلجية والدورات التدريبية محليا وخارجيا حتى في ظل اجلائحة التي قلصت أنشطة العالم.

تغطية مشاركة مركز تقومي وتعليم الطفل مع مؤسسات اجملتمع املدني احمللي والعاملي  	
من خالل:

متابعة املشاركني في الدورات التدريبية محلياً وخارجياً.	 
في 	  الدولة  وزيرة  مع  باإلعاقة  املتعلقة  املدني  اجملتمع  مؤسسات  اجتماع  حضور 

اجمللس األعلى للتخطيط.
ورش العمل التي من شأنها تعزيز استخدام التقنية والتعليم عن بعد.	 
استمرار التواصل مع كلية امللكة رانيا للطفولة في اململكة األردنية الهاشمية حول 	 

احملتوى املعرفي لألشخاص ذوي اإلعاقة: سهولة الوصول.
ترجمة موضوعات علمية عدة لقسم البحوث، وللبرنامج التلفزيوني املزمع عمله مع 	 

تلفزيون الكويت.

تسليط الضوء على نشاطات املركز ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي مثل:  	

بوسترات الرسومات الفنية لطلبة املركز.	 
ترتيب تغطية تلفزيون الكويت لدور املركز في برنامج »كويت جديدة«.	 
تصوير األنشطة الطلبية إلدراجها في  رزنامة املركز 		0	 حول البيئة.	 

وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
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مســـــيرة  العطـــــــاء وقف تقومي وتعليـم الطفــــل

شكـرًا  للعطـاء
أسماء السادة املتبرعني  9	0	 - 0	0	

أسمــاء الســــادة الـواقفـــني

أنــــواع الوقفيـــــــات

لـــقـــد كـــــان مـــركـــز تـــقـــومي وتــعــلــيــم الــطــفــل 
الله تعالى ثم  حلمًا وفــكــرة ثــم حتــول بفضل 
بجهود اخمللصني من أبناء هذا الوطن الكرمي 
وبناتنا  أبناءنا  يحتضن  صــرح  إلــى  ورعايتهم 
ويوفر لهم وسائل الرعاية التربوية والتعليمية 
كلها؛ لذلك نقول لتلك األيادي البيضاء التي 
ســاهــمــت بــالــقــول أو بــالــفــعــل لــقــد كـــان منكم 
حقًا  فكان  الكرمية  والــرعــايــة  اخمللص  العمل 

علينا الثناء اجلميل والشكر اجلزيل،،،

طوبى ملن أعطى برا باألوطان،
ليبقي عطاؤه شاهدا على مر األزمان

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

الــــســــيــــــــــــــــــــــــدة/ لـــــــولـــــــوة خــــــالــــــد الـــــزيـــــد

ــدة/ خــــــــالــــــــدة الــــقــــطــــامــــي ــ ــيـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــسـ ــ الـ

الصقر احملــســن  عــبــد  لــولــوة  الســـــيدة/ 

اخلــضــيــر مـــشـــعـــان  دالل  ــــــيـــدة/  ــــ ــــ ــــ ــــ الـــسـ

الــســـــــــــــــــيــدة/ فــضــة أحــمــد ســعــود اخلــالــد

املــال الــلــه  عــبــد  ــور  أنـ ــة  دانـ الســـــيدة/ 
ــه املـــــــــــــــــال ــلـ ــــــور عـــبـــد الـ ــــ ـــــد/ أنـ ـــ ـــ ـــ الــســيـــ
الغنيـــم بدريــة  املرحــومــة/  السيـدة 
السادة عائلة املرحوم/ مرزوق الغنيم
ــلــــه املـــال ــبـــد الــ ــــــــــدة/ نــبــيــلــة عـ ــــــيـ الـــسـ
ــلـــه املــال ــدة/ لــطــيــفــة عــبــد الـ ـــ ــيـــ الــســـ
الــســـــــــــــــــيــد/ بــــدر أنــــور عــبــد الــلــه املــال
الــــــــــســــــــــيــــــــــدة/ فــــــــطــــــــومــــــــة الــــــــزبــــــــن
الـــخالـــــد وفضـــة  سليمــان  السـادة/ 
ــزبــــن ــد فـــيـــصـــل الــ ــ ــمـ ــ املـــــــرحـــــــوم/ أحـ
السيدة/ شــروق  عبد الـــرزاق الغامن
ــة ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ مـــــؤســـــســـــة الـــــــبـــــــتـــــــرول الــ
ــه املــــال ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ الـــســـــــيـــــــــــد/ نـــبـــيـــل عــ
الرزاق العـبـــد  خـــالد  وداد  الســـــيدة/ 
ــور عــبــد الــلــه املــال الــســيــدة/ صــفــا أنــ

الوقفية املاسية

الوقفية املاسية

الوقفية املاسية

الوقفية الفضية

الوقفية الفضية

الوقفية الفضية

الوقفية الفضية

الوقفية الفضية

الوقفية الفضية

الوقفية البرونزية

الوقفية الذهبية

*

*
*
*
*
*

*

* شكر وعرفان للتبرع مجدًدا للوقفية في هذه السنة.
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