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الإخوة والأخوات الكرام 

منذ ن�ش�أة مركز تقومي وتعليم الطفل وهو يف �شراكة وطيدة مع وزارة الرتبية وذلك خلدمة الطالب يف التعليم 

الع�م ول�شيم� ذوي �شعوب�ت التعلم، حيث ا�شتمرت هذه ال�شراكة م� يفوق الـ 28 ع�مً� من العمل امل�شرتك الذي اأثمر 

اأبرز دور الكف�ءات الكويتية وموؤ�ش�ش�ت  العديد من اخلدم�ت وامل�ش�ريع الرائدة على ال�شعيد املحلي والدويل الذي 

املجتمع املدين املتخ�ش�شة يف تطوير التعليم.

وينفذ املركز ح�ليً� اأحد اأبرز امل�ش�ريع امل�شرتكة مع وزارة الرتبية بدعم الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، وهو املرحلة 

الث�نية من م�شروع مدار�س الدمج التعليمي يف منطقة مب�رك الكبري التعليمية.

حيث اأجنزت املرحلة الأوىل يف م�يو 2013 والتي اأثمرت عن ت�أهيل 28 مدر�شة يف املرحلة الإبتدائية وح�شول 27 

مدر�شة منهم على �شه�دة اجلودة يف الدمج التعليمي من اإحدى املوؤ�ش�ش�ت الربيط�نية املتخ�ش�شة يف هذا املج�ل، 

ب�لإ�ش�فة اإىل اإن�ش�ء مدر�شتني منوذجيتني )اإبتدائي بن�ت- اإبتدائي بنني( لحتواء ح�لت �شعوب�ت التعلم ال�شديدة.

ويف املرحلة الث�نية من امل�شروع التي �شتبداأ يف نه�ية دي�شمرب 2013 لت�أهيل مدار�س املرحلتني: املتو�شطة والث�نوية 

املرحلة  يف  منوذجيتني  مدر�شتني  اإن�ش�ء  اإىل  ب�لإ�ش�فة  واملتو�شطة،  الب�شيطة  التعلم  �شعوب�ت  ذوي  الطالب  لدمج 

التعلم  الث�نوية )بن�ت- بنني( لحتواء ح�لت �شعوب�ت  املتو�شطة )بن�ت-بنني(، ومدر�شتني منوذجيتني يف املرحلة 

ال�شديدة يف منطقة مب�رك الكبري التعليمية.

َز يف تقرير هذا الع�م يف م�شوار مركز تقومي وتعليم الطفل الذي هو �شل�شلة  ِ جنجْ
ُ
اأ ت�أملية مت�أنية على م�  وبنظرة 

من الأعم�ل والأن�شطة والإجن�زات التي بداأت منذ �شنوات طويلة كنبتة �شغرية لكنه� ب�لإرادة والعمل الدوؤوب كربت 

واأ�شبحت �شجرة وارفة الظالل... مثمرة تعطي خريه� للجميع، ومتنح الأمل للعديد من اأبن�ء هذا الوطن املعط�ء.

اأ�شع هذا التقرير بني اأيديكم حيث يلخ�س الأعم�ل والأن�شطة والإجن�زات لهذا الع�م الذي هو �شل�شلة يف اإجن�زات 

الأعوام امل��شية، ول اأخفيكم اأنني اأ�شعر ب�لفخر للعمل مع الأفراد الذين �ش�هموا معي يف هذا الإجن�ز من زمالئي 

وزارة  ب�ل�شكر  واأخ�س  جميعه�،  وحداته  يف  املركز  يف  الع�ملني  وبجهد  واحل�ليني  ال�ش�بقني  الإدارة  جمل�س  اأع�ش�ء 

الرتبية ممثلة يف وزيره� الدكتور/ ن�يف احلجرف.

اأعم�ل  لإجن�ح  وامل�ل  اجلهد  بذلوا  الذين  كلهم  اخلري  واأهل  واملتطوعني  امل�نحني  والإمتن�ن  ب�ل�شكر  اأخ�س  كم� 

املركز يف هذا البلد املعط�ء.

 ويف النه�ية ل ي�شعني اإل اأن اأقدم خ�ل�س �شكري وامتن�ين لكل من �ش�هم و�ش�رك يف حتقيق م� كن� نحلم به من 

امل�ش�همة يف تطوير العملية التعليمية يف بلدن� احلبيب الكويت. 

              اأ.عبد اهلل عبد املح�شن ال�شرهان 

           رئي�س جمل�س الإدارة 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



6

info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

مركـز تقـويم وتعليم الطـفل 

لمحة عن المركز

التقـــــريــر 

ال�ســـــــنوي

2013



7

لمحة عن المركز

بداأ مركز تقومي وتعليم الطفل مزاولة اأعم�له واأن�شطته كجمعية نفع ع�م �شنة 1984 يف منطقة ال�شويخ وملدة 23 

ع�مً� تقريبً� اإىل اأن انتقل املركز اإىل مبن�ه اجلديد يف قلب منطقة ال�شرة مع بداية الع�م الدرا�شي 2006 / 2007.

 يقدم املركز اخلدم�ت الت�شخي�شية والعالجية لذوي �شعوب�ت التعلم ب�لإ�ش�فة اإىل توفري التدريب املتخ�ش�س 

وزي�دة الوعي ب�شعوب�ت التعلم يف الو�شط املحلي والإقليمي.

قطع املركز دربً� طوياًل يف هذه امل�شرية، اإذ ك�ن يوفر، يف البداية، خدم�ت الت�شخي�س النف�شي والرتبوي على 

اأيدي اخت�ش��شيني نف�شيني وتربويني، يبنى على اأثره� برن�جمً� عالجيً� فرديً� للتدخل يطبق يف املدر�شة، ويقدم 

خدم�ت التدري�س اخل��شة لتنمية امله�رات لدى هوؤلء الأطف�ل على اأ�ش��س فردي يف الفرتة امل�ش�ئية. و�شرع�ن م� 

اأ�شبح وا�شحً� اأن هن�ك ح�جة كبرية اإىل برن�مج �شب�حي لتقدمي اخلدم�ت العالجية.

اأن ي�شبح الربن�مج الرتبوي ال�شب�حي حقيقة واقعة، حيث درب املركز   تع�ونت وزارة الرتبية مع املركز يف 

املعلمني الذين اأ�شبحوا بدورهم على دراية ووعي اأكرب ب�شعوب�ت التعلم، ومل يكن مق�شودًا على الإطالق اأن ي�شتمر 

يواجهونه�،  التي  ال�شعوب�ت  لعالج  العمل معهم فقط  بل  التعليمية،  الربن�مج طوال م�شريتهم  الأطف�ل يف هذا 

وتعليمهم ا�شرتاتيجي�ت التعلم. وك�ن بع�شهم يعود اإىل مدر�شته بعد ع�م واحد بينم� يق�شي اآخرون ع�مني اأو اأكرث 

يف الربن�مج الرتبوي ال�شب�حي.

الآن، يقدم املركز، ب�لإ�ش�فة اإىل اخلدم�ت الت�شخي�شية والعالجية والتدريبية لذوي �شعوب�ت التعلم، خدم�ت 

�شواًء يف  اأمورهم  واأولي�ء  التعلم  تواجه ذوي �شعوب�ت  التي  التحدي�ت  الظ�هرة ملواجهة  التوعية املجتمعية بهذه 

الكويت اأم يف الع�مل العربي.

ر�ؤيتنــا

ي�شعى املركز اإىل اإحداث تغيري ا�شرتاتيجي يف البيت واملدر�شة واملجتمع الذي يعي�س فيه ذوو �شعوب�ت التعلم، 

ليتمكنوا من اإطالق ط�ق�تهم الك�منة، وي�ش�هموا بفع�لية يف املجتمع.

 اأهداف مركز تقومي �تعليم الطفل

ت�شكيل حت�لف�ت وطنية واإقليمية مع املوؤ�ش�ش�ت املم�ثلة لتعزيز روح النتم�ء والهوية والدف�ع دف�عً� جم�عيً�    1

عن اأع�ش�ء هذه التح�لف�ت.

والتدريب    2 ب�لت�شخي�س  املت�شلة  التطبيق�ت  ل�شيم�  ون�شره�  وتطويره�  التطبيقية  العلمية  الأبح�ث  تقدمي 

والتدخل العالجي لذوي �شعوب�ت التعلم.

دعم الدمج والبتك�ر والتفوق يف تطبيقه.   3

تقدمي خدم�ت احرتافية )مهنية( تلبي احتي�ج�ت ذوي �شعوب�ت التعلم وتعك�س املع�يري الع�ملية.   4

ا�شتحداث م�ش�در للتمويل والدخل امل�شتدمي املتنوع على املدى الطويل.   5
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البرنامج التربوي الصباحي  

الربامج �الأن�سطة 

وزارة  مناهج  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  في  الصباحي  التربوي  البرنامج  طّلاب  ي��درُُس 
التعلم تدريسًا  الكويت على يد متخصصين في مختلف جوانب صعوبات  التربية في دولة  

فرديًا وفي مجموعات صفيَّة صغيرة العدد.

يتبع البرنامج التربوي الصباحي فلسفة تعتمد النظرة الكلية في تدريس الطالب  ، ومحاولة 
رفع مستواه التعليمي، وصقل شخصيته، ومراعاة احتياجاته الخاصة من خالل التركيز على 
الجوانب التحصيلية الدراسية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية )الموسيقى والرسم(، وكذلك 

الجوانب الرياضية والتغذية والتكنولوجيا. 

االجتماعية  والجوانب  االنفعالي،  النمو  على:  الصباحي  التربوي  البرنامج  يركز  كما 
متخصصين  يد  على  لطلبته  المقدمة  النفسي  اإلرشاد  خدمات  خالل  من  للطالب  والنفسية 
اجتماعيين ونفسيين ؛ لرفع مستوى تقدير الطفل لذاته وزيادة دافعيته نحو التعلم، وتعليمه 
اليومية  تواجهه في حياته  التي قد  التحديات  للتغلب على  استراتيجيات ومهارات تساعده 

والمستقبلية.

الربامج العالجية التعليمية:

• تطبيق منهج عالجي ب�للغة العربية، برن�مج "اأن� اأقراأ واأكتب!" على الطالب لف�شل درا�شي ك�مل.	

• الربامج 	 اأبــرز  وهو  الإنكليزية  ب�للغة  القراءة  لتعليم  متخ�ش�س  برن�مج  »لك�شي�«،  برن�مج  تطبيق 

امل�شتخدمة لتعليم القراءة يف الولي�ت املتحدة الإمريكية على �شفني درا�شيني للتجربة.

• تطبيق برن�مج  Brain Rx، وهو برن�مج عالجي لتنمية امله�رات املعرفية على بع�س الطالب.	

• تطبيق برن�مج التعلم ب�حلوا�س املتعددة )OG( �شمن م�دة اللغة الإنكليزية، و م�دة الري��شي�ت.	

�حدة اخلدمة النف�سية:

�ضملت اإجنازات الوحدة كاًل من الطالب والأ�ضرة واملعلم، حيث ت�ضمن اإجناز الأعمال الآتية: - 1

اإعداد جمموعة من ور�س العمل للوالدين واملعلمني واملعلم�ت .	 

قر�س مدمج )CD( لطلبة التخرج يف ال�شف الت��شع بعنوان : �شر قوتي �شعوب�تي. 	 

دليل الوالدين للتهيئة النف�شية لنتق�ل املراهق اإىل مدر�شة جديدة.	 

اإعداد حق�ئب لالأ�شرة تت�شمن مه�رات التع�مل مع امل�شكالت ال�شلوكية، وخ�ش�ئ�س كل مرحلة 	 

عمرية واحتي�ج�ته� وم�شكالته�.
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برن�مج رحلتي اإىل مواطن قوتي، وبرن�مج بن�ء الذات، وبرن�مج اأن� متميز، وبرن�مج ال�شلوك 	 

التوكيدي لطلبة املرحلة املتو�شطة.

ن�ٍد م�ش�ئي بعنوان : اأن� موهوب.	 

جل�ش�ت اليوج�، وجل�ش�ت العالج احلركي.	 

اإعداد عدد من املطويات والكتيبات ومنها ما ياأتي:- 2

تزويد اأولي�ء الأمور بكتيب حتت عنوان : "دليلك يف الفرتة ال�شيفية".	 

الغذاء الع�طفي.            -   الآث�ر النف�شية للعنف على الأبن�ء.	 

�سهادات العتماد العاملية:

• 	." IQM احل�شول على "�شه�دة اجلودة يف الدمج التعليمي

على  الع�ملني من خالل احل�شول  مه�رات  �شقل  على  ال�شب�حي  الرتبوي  الربن�مج  على  الق�ئمني  حر�س 

�شه�دات ع�ملية متخ�ش�شة يف املج�لت الرتبوية ول�شيم� �شعوب�ت التعلم، حيث ح�شل على �شه�دة اجلودة يف 

الدمج التعليمي من اإحدى املنظم�ت الربيط�نية املتخ�ش�شة.

تطلعاتنا لعام 2014

• املدر�شية 	 الإدارة  يف  وجت�رب  خربة  لديهم  ممن  مم�ثلة  ع�ملية  جه�ت  مع  تع�ون  اتف�قي�ت  توقيع 

والطرائق املثلى لتعليم ذوي �شعوب�ت التعلم. 

• اإن�ش�ء وحدة �شوؤون الطلبة واملدر�شني.	

• ا�شتحداث ونقل جت�رب لالأدوات واملن�هج الرتبوية يف جم�ل �شعوب�ت التعلم التي اثبتت جن�حه�.	

• اإطالق ا�شم "ع�م القراءة" على فع�لي�ت الربن�مج للع�م 2014 واإق�مة العديد من الربامج والأن�شطة 	

لرت�شيخ هذا املفهوم.
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يعد البرنامج التربوي المسائي أحد البرامج التي يقدمها المركز منذ نشأته وهو يَُعدُّ من 
ن بيئة تربوية متكاملة،  مِّ أهم األهداف االستراتيجية التي يسعى إلى استمرارها، فهو يؤِّ
تمكن التالميذ من الوصول إلى أقصى طاقاتهم .ويخدم البرنامج التربوي المسائي طلبة 
مدارس التعليم العام والتعليم الخاص، بمراحلهم الدراسية المختلفة : ابتدائي، متوسط، 
ثانوي، ومن الجنسيات جميعها، ويتيح للطالب الذي يعاني صعوبات التعلم فرصة للحصول 
على تدريس متخصص؛ لمعالجة نواحي الضعف المحددة لديه من بداية حياته الدراسية من 

الصف األول حتى نهاية المرحلة الثانوية.

وقد دعمت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة دراسة الطالب الذين يعانون صعوبات 
تعلم في البرنامج التربوي المسائي العالجي منذ نشأتها العام 1999م. ولكنها توقفت 
عن دعم دراستهم ابتداء من العام الدراسي 2013/2012م مما تسبب في حرمان الكثير 

منهم من االستفادة من البرنامج العالجي المقدم لهم، وزاد معاناتهم التي يعانونها.

اخلدمات التعليمية

قدم الربن�مج خدم�ت تعليمية متك�ملة يف املواد الآتية: اللغة العربية، واللغة الإنكليزية، واللغة الفرن�شية، 

بني على التع�مل مع ذوي �شعوب�ت  ف�ء ُمَدرَّ كجْ
َ
والري��شي�ت، والعلوم، وعالج النطق على يد معلمني واخت�ش��شيني اأ

التعلم من خالل ا�شتخدام الأ�ش�ليب التف�علية التي حتفز احلوا�س ال�شمعية والب�شرية واحلركية واحل�شية، مع 

الأخذ بعني العتب�ر اأ�شلوب تعلم كل ط�لب. 

خدمات الإر�ساد النف�سي

قدم الربن�مج خدم�ت الإر�ش�د النف�شي للطالب الذين يع�نون �شعوب�ت تعلم ول �شيم� يف جم�لت العالج 

الفردي، والعالج اجلم�عي، والإر�ش�د الأ�شري.

ن�سر الوعي ب�سعوبات التعلم

يحر�س الربن�مج الرتبوي امل�ش�ئي على ن�شر الوعي ب�شعوب�ت التعلم، وتعرف اأ�شب�ب الإ�ش�بة ب�شعوب�ت 

واملدر�شة  البيت  يواجهونه� يف  التي  وامل�شكالت  تعلم،  يع�نون �شعوب�ت  الذين  الطالب  التعلم، وخ�ش�ئ�س 

من خالل:

التي  - اخلدم�ت  لتعرف  املركز  اإىل  يح�شرون  عندم�  ا�شتف�ش�راتهم  على  والرد  الأمور  اأولي�ء  ا�شتقب�ل 

ميكن تقدميه� لأبن�ئهم. 

البرنامج التربوي المسائي

الأعمال �الأن�سطة 
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اإق�مة حم��شرات لأولي�ء اأمور طالب الربن�مج لتعريفهم: ب�شعوب�ت التعلم، وخ�ش�ئ�س الأ�شخ��س ذوي  -

�شعوب�ت التعلم، وامل�شكالت التي تواجه اأبن�ءهم، وطرائق عالجه�.

�شعوب�ت  - ذوي  من  طالب  فيه�  يتواجد  التي  �شيم�  ول  والخت�ش��شيني  واملعلمني  املدار�س  اإدارات  توعية 

التعلم املدموجني يف هذه املدار�س. 

متابعة الطالب الذين يعانون �سعوبات تعلم

يت�بع الربن�مج الرتبوي امل�ش�ئي الطالب الذين يع�نون �شعوب�ت تعلم �شواء يف الربن�مج نف�شه من خالل توفري 

اخلدم�ت التعليمية التي �شبق ذكره� اأم من خالل مت�بعتهم يف مدار�شهم لعدم قدرة الربن�مج اأو اأي برن�مج اآخر 

% من جممل طالب املدار�س وفق الدرا�ش�ت الع�ملية. على ا�شتيع�بهم؛ لأنهم ميثلون ن�شبة 10 

وقد حر�س املركز على ا�شت�شدار ن�شرة من مكتب ال�شيد وزير الرتبية وجتديده�، والتي تو�شي برع�ية هذه 

الفئة يف مدار�س التعليم الع�م مبراحله� جميعه�.

تهيئة طالب الربنامج الرتبوي ال�سباحي للعودة اإىل مدار�سهم

ي�ش�رك الربن�مج الرتبوي امل�ش�ئي الربن�مج الرتبوي ال�شب�حي يف تهيئة طالبه ول �شيم� طالب ال�شف الت��شع 

للعودة اإىل مدار�س التعليم الع�م يف املرحلة الث�نوية من خالل اإق�مة الندوات التي ت�شرح لهم اخلدم�ت التعليمية 

التي يقدمه� الربن�مج الرتبوي امل�ش�ئي لهم م�ش�ء.

• يتطلع الربن�مج اإىل التو�شع يف اخلدم�ت التي يقدمه�، لت�شل اإىل اأكرب عدد من الطالب الذين يع�نون 	

�شعوب�ت تعلم، واإىل الو�شول اإىل اأكرب �شريحة من اأولي�ء الأمور الذين ت�شيبهم احلرية لعدم قدرتهم 

اأبن�ئهم، واأف�شل احللول والطرائق الرتبوية التي ميكن اأن ي�شلوا به� اإىل م� ينفع  على فهم م�شكالت 

اأبن�ءهم.

• كم� يتطلع اإىل توعية كل مدر�شة من مدار�س التعليم الع�م واخل��س ب�لكويت وكل بيت ب�مل�شكلة، ليت�شنى 	

لهم التدخل املبكر قبل اأن ت�شتفحل امل�شكلة، وي�شبح من الع�شري مواجهته�. 

تطلعاتنا لعام 2014
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نشر  خالل  من  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  أهداف  من  العديد  تحقيق  في  التدريب  وحدة  تسهم 
والتربويين  النفسيين  واالختصاصيين  للمعلمين  التدريب  وتوفير  التعلم،  صعوبات  مجال  في  الوعي 
الذين يعانون هذه  التعلم وكيفية دعم  لتعرف صعوبات  األمور؛  االجتماعيين وأولياء  واالختصاصيين 

المشكالت دعًما فعاًلا.

يزور فريق التدريب العديد من المدارس الحكومية وغيرها من الهيئات التعليمية العامة والخاصة في 
دولة الكويت؛ لتقديم التدريب للمعلمين والتربويين، كما تقدم الوحدة االستشارات والخدمات والبرامج 
التدريبية التربوية التي تساعد في بناء القدرات المحلية والوطنية في مجال صعوبات التعلم الخاصة.

كما يسعى أعضاء فريق وحدة التدريب إلى تعرف آخر التطورات واألبحاث في مجال صعوبات التعلم، 
وال تقتصر أنشطة الوحدة على دولة الكويت وحدها، بل تقدم الوحدة دورات تدريبية لهيئات مشابهة لمركز 
تقويم وتعليم الطفل في العالم العربي، من خالل مشروعات تدعمها جهات عديدة داخل دولة الكويت.

الأعمال �الأن�سطة 

العربية  واللغة  التعلم وع�شر احل�ش�ب  تتن�ول �شعوب�ت  التي  العديد من املح��شرات والور�س  التدريب  األقى فريق 

غطت حم�فظ�ت دولة الكويت جميعه�، حيث األقت )55( حم��شرة وور�شة عمل يف مدار�س وزارة الرتبية ، وتدرب من 

خالله� )2310( معلمون ومعلم�ت واخت�ش��شيون واأولي�ء اأمور، وذلك وفق� للتف��شيل يف اجلدول الآتي:

اجلهةالفئة امل�ستهدفةالد�رةم

حما�ضرات توعوية ب�ضعوبات 1

التعلم وانواعها

املعلمون واملعلمات

والخت�ضا�ضيون واأولياء الأمور
مدار�س وزارة الرتبية

وزارة الرتبية                الخت�ضا�ضيون النف�ضيون�ضعوبات التعلم2

وزارة الرتبيةالخت�ضا�ضيون الجتماعيون�ضعوبات التعلم3

الخت�ضا�ضيون النف�ضيون والجتماعيون�ضعوبات التعلم4
من اململكة العربية 

ال�ضعودية )مركز وعي( 

تدريب العاملني مبركز تقومي وتعليم الطفلدورة عن الوعي ال�ضوتي5
الربنامج الرتبوي 

ال�ضباحي

6
التوعية ب�ضعوبات التعلم 

تعرف الت�ضخي�س

والختبارات باأنواعها

تدريب نظري وعملي لطالب جامعة الكويت - ق�ضم علم نف�س

مع الوحدات الآتية:

1- وحدة الختبارات والبحوث
2-  وحدة الت�ضخي�س

وحدة اخلدمة النف�ضية بالربنامج الرتبوي ال�ضباحي  -  3

جامعة الكويت

وحدة التدريب
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م�سر�ع زيارة اخلرباء

• زي�رة د.م�لت جو�شي – ين�ير 2013 : تدريب ق�شم اللغة الإنكليزية ب�ملركز وكذلك يف مدار�س م�شروع 	

الدمج التعليم ومدر�شتي ال�شدمي وجون الكويت النموذجتني يف منطقة مب�رك الكبري  ب�لإ�ش�فة اىل 

حم��شرة ع�مة.

• ا�شت�ش�فت الوحدة اخلبري الربيط�ين األن هنرت يف �شهر اأبريل 2013 لإلق�ء حم��شرات وتقدمي ور�س 	

عمل للع�ملني يف الربن�مج الرتبوي ال�شب�حي. 

تطلعاتنا لعام 2014

• ودعوة 	 نق��شية  حلق�ت  لعقد  وذلك  التعلم  �شعوب�ت  جم�ل  يف  املتخ�ش�شني  الع�مليني  اخلــرباء  ا�شت�ش�فة 

املخت�شني والب�حثني ملن�ق�شة اآخر م� تو�شلت اإليه البحوث العلمية يف جم�ل الرتبية وعلم النف�س.

• الكويت تخ�ش�س علم نف�س وعلم اجتم�ع وتربية خ��شة، وذلك 	 امل�شتفيدين من طالب ج�معة  زي�دة عدد 

لتعرف ا�شتخدام الطرائق والأ�ش�ليب املختلفة يف ت�شخي�س ح�لت الطالب ذوي �شعوب�ت التعلم، وا�شتخدام 

الطرائق املختلفة يف التعليم والتع�مل مع احل�لت التي تع�ين �شعوب�ت التعلم، وذلك لل�شعي يف حتقيق اأهداف 

اتف�قية التع�ون املربمة مع ج�معة الكويت.

• ابتك�ر طرائق حديثة يف التدريب للو�شول اإىل اأكرب عدد ممكن من املهتمني يف جم�ل �شعوب�ت التعلم من 	

خالل ا�شتخدام التكنولوجي� احلديثة.
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مشروع مدارس الدمج التعليمي

بتوفير  الخاصة  الطفل؛  وتعليم  تقويم  لمركز  االستراتيجية  األه��داف  مع  تماشيًا 

المساعدة لذوي صعوبات التعلم من خالل توفير الخدمات المختلفة التي تساعدهم 

في التغلب على المشكالت التي تقابلهم في حياتهم المدرسية، وحرصًا من المركز 

الطالب والطالبات في مراحل  التربية لخدمة  المستمر والبناء مع وزارة  التعاون  على 

التعليم العام كافة بدولة الكويت، وال سيما الذين يعانون صعوبات تعلم، وبناًء على 

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

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

وتدريب الكوادر الكويتية الوطنية بمدارس التعليم العام في كيفية التعامل مع ذوي 

صعوبات التعلم في الفصول الدراسية العادية والمدارس الحكومية من خالل تطبيق 

مبدأ دمج ذوي صعوبات التعلم البسيطة والمتوسطة قدر اإلمكان؛  نفذ المركز وعلى 

مدى ثالثة أعوام ونصف »مشروع مدارس الدمج التعليمي« في منطقة مبارك الكبير 

التعليمية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء واالستشاريين المحليين والدوليين، حيث  

انتهى هذا المشروع في نهاية شهر مايو 2013.

اأهداف امل�سر�ع:

• معدلت 	 وزيــ�دة  الأ�ش��شي،  التعليم  من  الأوىل  ال�شنوات  يف  والت�شرب  الر�شوب  معدلت  خف�س 

اللتح�ق ب�ملرحلة املتو�شطة، مع احرتام تنوع الأطف�ل وت�شجيعهم داخل املدر�شة كطريقة لتحقيق 

املزيد من الدمج.

• تبني اأ�شك�ًل وم�ش�مني مريحة ووا�شحة تغذي عملية الدمج وتقل�س الإق�ش�ء الجتم�عي والرتبوي، 	

والتنوع يف عالقة املنهج الق�ئم على تبني وجه�ت نظر متعددة ، ومع�جلة وجهة النظر الأح�دية.

• التع�ون مع قط�ع التعليم الع�م )منطقة مب�رك الكبري التعليمية( من خالل تدريب اأع�ش�ء الهيئة 	

الإدارية والتدري�شية مبدار�س املرحلة البتدائية على كيفية تقدمي امل�ش�عدة والدعم لالأطف�ل ذوي 

�شعوب�ت التعلم اخل��شة.
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• تدريب فريق العمل ب�إدارة منطقة مب�رك الكبري التعليمية على اأن�شب طرائق فرز ح�لت �شعوب�ت 	

الذين  البتدائية  املرحلة  طالب  اإىل  مبكرًا  التعرف  يف  ل�شتخدامه�  واأحدثه�؛  اخل��شة  التعلم 

يع�نون �شعوب�ت خ��شة يف التعلم.

• واإر�ــشــ�دات 	 ن�ش�ئح  توفري  خالل  من  خ��شة،  تعلم  �شعوب�ت  يع�نون  الذين  الطالب  م�ش�عدة 

يف  وعالجهم  تدري�شهم  بكيفية  خ��شة  واإر�ش�دية  توعوية  ومــواد  ولق�ءات  عمل  وور�ــس  ودورات 

الف�شل الدرا�شي الع�دي ويف البيت.

• اأولي�ء اأمور طالب املدار�س امل�ش�ركة يف امل�شروع من خالل توفري دورات وحم��شرات 	 م�ش�عدة 

متخ�ش�شة يف كيفية تقدمي امل�ش�عدة والدعم يف املنزل، وكيفية التع�ون مع الإدارة املدر�شية يف 

م�ش�عدة اأبن�ئهم من الطلبة والط�لب�ت.

• التعلم 	 ل�شعوب�ت  الت�شدي  يف  الطفل  وتعليم  تقومي  مركز  اكت�شبه�  التي  العملية  اخلربة  نقل 

اخل��شة على مدار الت�شعة والع�شرين ع�مً� امل��شية اإىل وزارة الرتبية لدمج ذوي �شعوب�ت التعلم 

اخل��شة تعليميً� وتعرف م�شكالتهم لعالجه� مبكرًا قدر الإمك�ن.

اإجنازات امل�سر�ع 

• تنفيذ دورات تدريبية متخ�ض�ضة يف املجالت الآتية:	

دورات تدريبية تت�شمن كيفية ا�شتخدام الربامج العالجية املتطورة. -

دورات تدريبية متخ�ش�شة يف تطوير اخلطة العالجية الفردية. -

دورات تدريبية متخ�ش�شة يف الإدارة املدر�شية احلديثة. -

• اإن�ضاء املدار�س املتخ�ض�ضة يف جمال �ضعوبات التعلم واإعدادها ومتابعتها، وهي:	

مدر�شة ال�شدمي البتدائية النموذجية للبنني -

مدر�شة جون الكويت البتدائية النموذجية للبن�ت. -

ابن زهري املتو�شطة  للبنني.)اإعداد بع�س الف�شول لذوي �شعوب�ت التعلم(  -
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اإجنازات امل�سر�ع 

• للمع�يري 	 وفق�  التعليمي  الدمج  �شه�دة اجلودة يف  تقييم )30( مدر�شة وح�شول )29( منه� على 

الدولية التي تعتمده� املوؤ�ش�شة الربيط�نية املتخ�ش�شة.

• للبنني 	 النموذجية  البتدائية  ال�شدمي  تربوي متخ�ش�شة يف مدر�شة  نف�شي  ت�شخي�س  اإن�ش�ء وحدة 

لت�شخي�س احل�لت املحولة من املنطقة جميعه�.
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املرحلة الثانية من م�سر�ع مدار�س الدمج التعليمي

نظرًا لنج�ح م�شروع مدار�س الدمج التعليمي مبنطقة مب�رك الكبري التعليمية املطبق على 28 مدر�شة 

ابتدائية للبنني والبن�ت، وبعد اإن�ش�ء مدر�شتني متخ�ش�شتني وموؤهلتني ل�شتقب�ل الطالب ذوي الإع�ق�ت 

البتدائية  الكويت  جون  ومدر�شة  للبنني،  النموذجية  البتدائية  ال�شدمي  )مدر�شة  ال�شديدة:  التعليمية 

النموذجية للبن�ت(، وحر�شً� على ا�شتمرار التع�ون مع وزارة الرتبية وال�شتمرار يف تنفيذ امل�شروع لف�ئدة 

اأبن�ئن� وبن�تن� من ذوي الإع�ق�ت التعليمية مبدار�س التعليم الع�م، وبن�ء على الروؤية ال�شرتاتيجية ملركز 

تقومي وتعليم الطفل للتو�شع الراأ�شي داخل منطقة مب�رك الكبري التعليمية من خالل تطبيق مدار�س الدمج 

ف�شيبداأ  والث�نوية(،  املتو�شطة  )املدار�س  التعليمية  الكبري  مب�رك  منطقة  مدار�س  بع�س  على  التعليمي 

املركز املرحلة الث�نية من امل�شروع يف املنطقة، مدته ع�م�ن يبداأ يف منت�شف نوفمرب 2013، و�شيكون من 

اأهداف امل�شروع:

تهيئة البيئة الرتبوية املن��شبة يف املرحلتني املتو�شطة والث�نوية للتع�مل مع ح�لت �شعوب�ت التعلم 	 

الب�شيطة واملتو�شطة.

للبنني 	  ث�نويت�ن  ومدر�شت�ن  والبن�ت  للبنني  متو�شطت�ن  )مدر�شت�ن  مدار�س:  اأربــع  تخ�شي�س 

ق امل�شروع عليهم يف املرحلة البتدائية ، وال�شتمرار  والبن�ت( بهدف مت�بعة الطالب الذين ُطبِّ

يف توفري الدعم لهم خالل املرحلة املتو�شطة واملرحلة الث�نوية وللطالب الآخرين الذين تنطبق 

عليهم ال�شروط. 

ال�شتمرار يف تطبيق التوجه الع�ملي نحو الدمج لآث�ره الإيج�بية على الطالب. 	 

تطلعاتنا لعام 2014
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وحدة  التشخيص 

اإجنازتنا للعام 2013 

يْؤمن مركز تقويم وتعليم الطفل بأهمية التدخل العالجي المبكر، وأن التشخيص 

مرحلة دقيقة تسبق تقديم برامج التدخل العالجي في ميدان التربية الخاصة، وتسهم 

- إلى حد كبير -  في إعطاء النصائح واالستراتيجيات العالجية المناسبة للتعامل مع 

مشكالت الطفل. وفي هذا اإلطار تقدم وحدة التشخيص تحلياًل موضوعًيا للصعوبات 

والتربوية  النفسية  االختبارات  من  مجموعة  تطبيق  خالل  من  الطفل،  يواجهها  التي 

ومستوى  األكاديمية،  والقدرات  المعرفية،  القدرات  تقييم  مجال:  في  المقننة، 

التحصيل عند الطالب التي يقدمها فريق من االختصاصيين النفسيين والتربويين، وذلك 

نصائح  يعقبه  واضحة،  علمية  معايير  وفق  الطالب  لقدرات  شامل  تشخيص  لتوفير 

عملية مفيدة للمشكلة موضوع الشكوى. وتَُعدُّ وحدة التشخيص من أوائل الوحدات 

في المركز، إذ انطلق عملها مع بداية إنشاء المركز.

• 2013( لها 	 مت خدمات �حدة الت�سخي�س )من يناير حتى اأغ�سط�س  احلالت التي ُقدِّ

مق�سمة �مدرجة يف اجلد�ل التايل �فقا لنوع اخلدمة:

917عدد احل�لت التي راجعت الوحدة لفتح ملف

443عدد احل�لت التي فتحت ملف� ، وا�شتكملت الجراءات

194عدد احل�لت التي اخُتربت نف�شيً� و تربويً� 

140عدد احل�لت التي اخُتربت نف�شيً� فقط

25عدد احل�لت التي اخُتربت تربويً� فقط 

100عدد احل�لت التي ُقّدمت له� ا�شت�ش�رة 
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• اأتيح لوحدة الت�سخي�س اإ�سافة اختبارات جديدة مثل:	

اختب�ر مع�جلة الأ�شوات املقنن لالأطف�ل.- 

اختب�ر مع�جلة الر�شم الكت�بي والوعي املورفولوجي.- 

مقي��س خ��س بت�شخي�س ا�شطراب نق�س النتب�ه وفرط الن�ش�ط.- 

مقي��س ل�شطراب طيف التوحد.  وقد اأ�ش�ف هذا بعدًا جديدًا على العملية الت�شخي�شية - 

يف الوحدة. 

• يف 	 اجلديدة  الختب�رات  على  وعمليً�  نظريً�  تدريبً�  والرتبويون  النف�شيون  الخت�ش��شيون  تلقى 

الوحدة ؛ حيث بداأ العمل به� فعليً�. 

• تلقى الخت�ش��شيون النف�شيون يف الوحدة تدريبً� نظريً� وعمليً� خالل دورة تدريبية قدمه� د.ج�فن 	

ريد)م�شت�ش�ر وحدة الت�شخي�س لدى مركز تقومي وتعليم الطفل(- حول دور الخت�ش��شي النف�شي 

يف التقييم ودرا�شة احل�لة وتطبيق جمموعة جديدة من الختب�رات.

• ت�أمل وحدة الت�شخي�س بخدمة عدد اأكرب من الطالب، وذلك من خالل زي�دة عدد الخت�ش��شيني 	

النف�شيني والرتبويني، وتطوير الأدوات واحل�شول على كل م� هو حديث من الختب�رات املتخ�ش�شة 

جم�لت  كل  يف  وهذا  ومتيزًا،  نوعية  اأكرث  خدم�ت  وتقدمي  الأداء  لتطوير  وذلك  وع�مليً�،  عربيً� 

الت�شخي�س.

• وعلم 	 الرتبية  جم�ل  يف  املخت�شني  بع�س  ا�شت�ش�فة  اإىل  م�شتمرًا  �شعيً�  الت�شخي�س  وحدة  ت�شعى   

النف�س لإق�مة ور�ش�ت عمل للع�ملني يف الوحدة ؛ وذلك �شمن اإط�ر التطوير الوظيفي ورفع الكف�ءة، 

وتو�شيع اخلربات مم� ينعك�س بدوره على تطوير العمل ب�شكل ع�م. 

• ت�شعى وحدة الت�شخي�س لتطوير اأداء فريق ال�شتقب�ل وال�شكرت�رية، وذلك ب�إ�ش�فة اأحدث الربامج 	

احل��شوبية والتدريب عليه�، وهذا لتطوير ق�عدة البي�ن�ت، وزي�دة اإنت�جية العمل يف الوحدة. 

تطلعاتنا لعام 2014



30

info@ccetkuwait.org - www.ccetkuwait.org

مركـز تقـويم وتعليم الطـفل 

التقـــــريــر 

ال�ســـــــنوي

2013

وحدة اإلعالم والعالقات العامة 



31

وحدة اإلعالم والعالقات العامة 



2013 التقــريـر ال�شنــــوي   32
مركز تقومي وتعليم الطفل

وحدة اإلعالم والعالقات العامة 

الأعمال �الأن�سطة

استمرت وحدة اإلعالم والعالقات العامة بمجهودها  إللقاء الضوء على دور المركز 

يقدمها  التي  الجديدة  الخدمات  الدعاية عن  2013، حيث تمحور حول  وإنجازاته في عام 

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

العالجية،  التدخل  وبرامج  األبحاث،  مجال  في  واالمتياز  للتفوق  كمركز  الطفل  وتعليم 

وتوفير التدريب والمصادر الالزمة  لذوي صعوبات التعلم. كما امتد هذا الدور إلى الحفاظ 

على الروابط القوية مع المؤسسات المماثلة على المستوى المحلي والعالمي من 

خالل المشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات.

• ك�فة 	 واملوؤمترات  واملح��شرات،  والندوات،  املع�ر�س،  يف  الع�مة  والعالق�ت  الإعالم  وحدة  م�ش�ركة 

ول�شيم� املعنية بذوي الإع�قة يف الكويت وخ�رجه�.

• بن�ء املزيد من ج�شور التع�ون والعالق�ت مع املوؤ�ش�ش�ت الإعالمية املختلفة، للم�ش�ركة يف  تغطية 	  

املح��شرات وور�س العمل والفع�لي�ت ك�فة وغريه� من اأخب�ر مركز تقومي وتعليم الطفل.

• تنظيم العديد من املن��شب�ت الرتبوية ب�لتع�ون مع ب�قي وحدات املركز.	

• تنفيذ 	 حيث  من  جميعه�،  املركز  لوحدات  خدم�ته  ليقدم  الغرافيكي  الت�شميم  ق�شم  عمل  امتد 

املطبوع�ت والإ�شدارات جميعه�.

• امل�ش�ركة يف املح��شرات الع�مة من حيث التجهيز والتغطية الإعالمية.	

• ا�شتقب�ل اخلرباء وتعريفهم ب�ملركز ووحداته، وتعريفهم بدولة الكويت.	
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• ا�شتخدام الو�ش�ئل احلديثة يف التوا�شل مع �شرائح املجتمع املختلفة بف�علية.	

• ابتك�ر و�ش�ئل واأدوات توعوية تف�علية جديدة لالأطف�ل واأولي�ء الأمور.	

• اإنت�ج املزيد من املطبوع�ت املتنوعة والف�علة، ل�شم�ن تعمقن� يف �شرائح املجتمع املحلي والدويل.	

• ابراز دور الوحدات املتنوعة يف املركز واخلدم�ت التي تقدمه� واي�ش�له� للم�شتفدين �شواء اأفراد 	

اأم جه�ت.

تطلعاتنا لعام 2014
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الخط الوطني الساخن 

الأعمال �الأن�سطة

أُْنِشئ وافتتح الخط الوطني الساخن بدعم األمانة العامة لألوقاف، لخدمة أكبر عدد 

ممكن من:  أولياء األمور، والمعلمين، والمهتمين بهذه الفئات؛ للرد على تساؤالتهم 

واستفساراتهم. يقدم الخط الوطني الساخن خدمة هاتفية استشارية تربوية نفسية 

الخط  في  يعمل  التعلم.   صعوبات  سيما  وال  الخاصة  االحتياجات  ذوي  عن  مجانية 

الوطني الساخن فريق عمل متدرب على أيدي خبراء واستشاريين محليين وعالميين.

والمؤسسات  الجهات  تشمل  بيانات  قاعدة  على  الساخن  الوطني  الخط  يحتوي 

التي تهتم باالحتياجات الخاصة وال سيما صعوبات التعلم داخل الكويت وخارجها.  

• جميعه�: 	 احلكومية  وغري  احلكومية  اجله�ت  ت�شمل  بي�ن�ت  ق�عدة  ال�ش�خن  الوطني  اخلط  يوفر 

 ، الإع�قة  بذوي  ُتعنى  التي  نفع ع�م(  وموؤ�ش�ش�ت معنية، وجمعي�ت  ومراكز،  ومدار�س،  )ح�ش�ن�ت، 

ول �شيم� ذوي �شعوب�ت التعلم �شواء داخل الكويت اأم خ�رجه�، التي بلغ عدده� )541( جهة عربية 

واأجنبية، حيث اأ�شفن� )9( جه�ت جديدة يف هذا الع�م.

• تقدمي ال�شت�ش�رات الرتبوية والجتم�عية والنف�شية جم�نً� للجمهور من خمتلف فئ�ت الأعم�ر ، الذين 	

يهتمون بذوي الحتي�ج�ت اخل��شة ل�شيم� �شعوب�ت التعلم.

• الرتبوي 	 ال�شلوك  لتعديل  الأعم�ر  خمتلف  من  الطالب  والأبن�ء  لالآب�ء  والإر�ش�د  الن�شح  توجيه 

وامل�ش�همة م�ش�همة اإيج�بية يف حل امل�شكالت الدرا�شية التي تواجههم يف حي�تهم املدر�شية. 

• ب�ملركز 	 اجلمهور  وتعريف  التعلم  �شعوب�ت  عن  الوعي  لن�شر  املجتمع  مع  املب��شر  الفريق  توا�شل 

وخدم�ته، وعن الإ�شدارات التي يقدمه�  املركز خلدمة هذه الفئة ، وذلك عن طريق امل�ش�ركة يف 

املوؤمترات واملع�ر�س )الدولية واملحلية( ذات العالقة بذوي الإع�قة ول�شيم� ذوي �شعوب�ت التعلم.
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• حتديث »دليل املوؤ�ش�ش�ت الع�ملة مع الأفراد ذوي الإع�قة يف دولة الكويت«  وق�عدة بي�ن�ت اخلط 	

الوطني ال�ش�خن، مع احلر�س على اإ�ش�فة مراكز جديدة معنية.

• تنمية اخلطة التدريبية لفريق اخلط ال�ش�خن، مع احلر�س على م�ش�ركتهم يف ح�شور املح��شرات 	

 ، الق�دم من �شمن خطة تطوير امل�شتوى الوظيفي  الع�م  التي �شتق�م يف املركز يف  العمل  وور�س 

وذلك لزي�دة خرباتهم يف جم�ل الإر�ش�د وتقدمي خدمتهم تقدميً� اأف�شل.

• تنمية ق�عدة امل�ش�در املوثوق به� للت�شخي�س والعالج النف�شي وال�شلوكي والرتبوي والجتم�عي ، 	

وذلك لتقدمي خدمة اأو�شع للمت�شلني. 

• الإعالن عن خدم�ت اخلط الوطني ال�ش�خن يف املدار�س الت�بعة لوزارة الرتبية.	

• اإع�دة ت�شميم ق�عدة البي�ن�ت؛ لت�شمل معلوم�ت ت�ش�عد وتخدم عملية البحث العلمي.	

تطلعاتنا لعام 2014
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مكتبة صعوبات التعلم

الأعمال �الأن�سطة

العامة  األمانة  من  بدعم  2008م  يونيو  في  التعلم  صعوبات  مكتبة  افتُِتَحت 

لألوقاف، إيمانًا من المركز بأهمية هذا المجال وحاجته الشديدة إلى المزيد من الدراسة 

والبحث، ال سيما في عالمنا العربي، لتصبح رافًدا من ضمن الروافد التي تُغذى بها 

مجاالت صعوبات التعلم في عالمنا العربي وال سيما في دولة الكويت.

كل  مواكبة  على  حرصنا  أبوابها،  المكتبة  فيها  فتحت  التي  األولى  اللحظة  ومنذ 

ما هو جديد من مصادر متخصصة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة والسيما ذوي 

صعوبات التعلم سواء باللغة العربية أم باللغة اإلنكليزية؛ لذا فإن مكتبتنا متجددة 

نقدم  حيث  المختلفة،  الزوار  احتياجات  وتلبي  تغطي  حتى  مستمر  تطور  وفي  دائمًا 

خدمات مكتبية متميزة، وعلى قدر كبير من التطور.

• ال�شرتاك يف معر�س الكويت الدويل للكت�ب رقم )38(.	

• ال�شرتاك لأول مرة يف معر�س الكت�ب الإ�شالمي الت�بع جلمعية الإ�شالح الجتم�عي.	

• ال�شرتاك يف موؤمتر �شعوب�ت التعلم الث�ين الذي اأقيم يف اجل�معة الأمريكية يف الكويت.	

• ال�شرتاك يف معر�س الكت�ب يف ج�معة اخلليج للعلوم والتكنولوجي�.  	

• عمل ا�شتع�رات وت�شجيل الرد لعدد)1393(.	

• تقدمي خدمة مرجعية لعدد)1250(.	

• تزويد ق�شم الدوري�ت بـ)320( عدد من الدوري�ت العربية والأجنبية.	

• تزويد ق�شم الكتب الأجنبية بعدد )285( كت�ب.	
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• كتب 	 اإىل  وحتويله�  الأجنبية  الكتب  ترجمة  على  لالتف�ق  الأجنبية  الن�شر  دور  بع�س  مرا�شلة 

اإلكرتونية.

• �شعوب�ت 	 مكتبة  اإ�شراف  حتت  عمل(  ور�س  حم��شرات،  )ندوات،  من:  ثق�فية  ن�ش�ط�ت  اإعداد 

التعلم.

• ملوؤلفني يف جم�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة ول�شيم� �شعوب�ت 	 التعلم  ا�شت�ش�فة مكتبة �شعوب�ت 

التعلم لعر�س جت�ربهم يف الت�أليف والبحث العلمي.

• الكتب 	 دليل  على  يحتوي  بحيث  مكتب�ت اجل�مع�ت  التعلم يف  �شعوب�ت  ركن خ��س مبكتبة  و�شع 

وامل�ش�در جميعه� وذلك لت�شهيل ال�شتف�دة منه�.

• التوا�شل مع الك�دميني يف جم�ل ذوي الإع�قة ذات العالقة ب�لرتبية وتزويدهم ب�آخر الإ�شدارات 	

واملراجع.

تطلعاتنا لعام 2014
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أواًل - وحدة تطوير االختبارات

وحدتي البحوث وتطوير االختبارات

اإجنازتنا للعام 2013 

النفسية  االختبارات  إلى تصميم  االختبارات منذ نشأتها  البحوث وتطوير  تهدف وحدة 

معايير  وتوفير  التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال  تشخيص  على  تساعد  التي  والتربوية 

والقوة  الضعف  نقاط  إلى  التوصل  في  تفيد  التي  الالزمة  الدراسات  وعمل  لها،  مقننة 

لدى ذوي صعوبات التعلم.

للمعلم،  الالزمة  العلمية،  المؤلفات  من  سلسلة  إصدار  إلى  الوحدة  تسعى  كما 

وولي األمر وكذلك الباحث المتخصص في المجال بحيث تغطي جوانب صعوبات التعلم 

جميعها، وإمداد األقسام والوحدات األخرى ذات الصلة بأية معلومات قياسية أو بحثية  

في مجال صعوبات التعلم.

• م�سر�ع تطوير الختبارات الت�سخي�سية ) معيارية املرجع( 	

اأ- اختب�ر الذاكرة الع�ملة املقنن لالأطف�ل.

ب- اختب�ر القراءة  والإمالء املقنن لالأطف�ل.

• 	 UNDP م لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي م�سر�ع حتديات التعليم املبكر، املقدَّ

هدف الربن�مج : اإعداد اختب�رات تربوية ونف�شية ومعرفية )اإلكرتونية( وتطويره�؛ لفرز الأطف�ل ذوي 

-  14 �شنة )املرحلتني: البتدائية واملتو�شطة(. �شعوب�ت التعلم من �شن 7 

• املقدم 	 البتدائية  للمرحلة  ت�سخي�سية  اختبارات  اإعــداد  م�سر�ع  من  الأ�ىل  املرحلة 

ملوؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

هدف الربن�مج:  اإعداد اختب�رات تربوية ونف�شية  لت�شخي�س الأطف�ل ذوي �شعوب�ت التعلم .
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• الإمن�ئي 	 املتحدة  الأمم  برن�مج  مع  ب�لتع�ون  املدر�شة  قبل  م�  ملرحلة  املبكر  التعليم  حتدي�ت  م�شروع 

.UNDP

هدف الربنامج : تطوير اختب�رات تربوية ونف�شية ومعرفية )اإلكرتونية(؛ لفرز الأطف�ل ذوي �شعوب�ت التعلم 

من �شن 4-6 �شنوات. 

• الكويت 	 موؤ�ش�شة  مع  ب�لتع�ون  املتو�شطة  للمرحلة  ت�شخي�شية  اختب�رات  اإعداد  م�شروع  من  الث�نية  املرحلة 

للتقدم العلمي . 

هدف الربنامج : اإعداد اختب�رات تربوية ونف�شية  لت�شخي�س الأطف�ل ذوي �شعوب�ت التعلم.

• اإعداد بط�رية اختب�رات يف الذاكرة الع�ملة ، مقننة على البيئة ال�شعودية ، م�ش�ركًة مع مركز الأمري �شلم�ن 	

لأبح�ث الإع�قة.  

هدف الربنامج: اإعداد عدد من الختب�رات يف الذاكرة الع�ملة لت�شخي�س الأطف�ل ذوي �شعوب�ت التعلم.

تطلعاتنا لعام 2014
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ثانيًا - وحدة البحوث

اإجنازتنا للعام 2013 

• دورة تدريبية عن الوعي ال�شوتي ملعلمي مركز تقومي وتعليم الطفل.	

• والوعي 	 الكت�بي  الر�شم  اختب�ر  ا�شتخدام  على  الت�شخي�س  وحــدة  يف  الخت�ش��شيني  تــدريــب 

املورفولوجي.

• م�شروع "اأن� جزء من املع�دلة!"	

عمل فريق من املركز وم�شت�ش�رين من بريط�ني� ونيوزيلندا على احلق�ئب الت�لية:

• حقيبة املعلم 	

كت�ب دليل املعلم اإىل الت�شخي�س والتدري�س	 

كت�ب نظري : مقدمة عن ع�شر احل�ش�ب	 

• حقيبة الت�شخي�س 	

الختب�رات الت�شخي�شية والتح�شيلية من ال�شف الأول لل�شف الت��شع.	 

• حقيبة الط�لب 	

كتب مت�رين )اأوراق عمل(. 	 

برن�مج الكرتوين مرتجم.	 

امل�شطلح�ت العلمية يف العلوم والري��شي�ت	 



47
info@ccetkuwait.org
www.ccetkuwait.org

• العمل على اإ�شدار مزيد من الإ�شدارات املعنية ب�شعوب�ت التعلم والرتكيز على دورات تدريبية يف 	

التقومي والقي��س والت�شخي�س النف�شي والرتبوي .

ومن الإ�شدارات املنوط اإ�شداره� يف 2014 هي: 

كت�ب الدافعية والتعلم لدى ذوي �شعوب�ت التعلم .	 

الدمج التعليمي لدى ذوي �شعوب�ت التعلم .	 

• الطفل 	 وتعليم  تقومي  مركز  ملعلمي  ــالء  والإم القراءة  ت�شخي�س  عن  تدريبية  دورة  ُتَعدُّ  �شوف 

واخت�ش��شييه .

• الطفل 	 وتعليم  تقومي  مركز  ملعلمي  موجهة  وت�شخي�شه�  الع�ملة  الــذاكــرة  عن  تدريبية  دورة 

واخت�ش��شييه. 

• ك�نت 	 املع�دلة!" حيث  من  "اأن� جزء  مل�شروع  الت�بعة  احلق�ئب  ك�فة  اإجن�ز  على  الفريق  �شيعمل 

ن�شبة الجن�ز ترتاوح بني 40 – 60 % ب�لإ�ش�فة لكت�ب عن الأخط�ء ال�ش�ئعة يف الري��شي�ت.

تطلعاتنا لعام 2014
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شكـرًا  للعطـاء

م�ضــــــــرية  العطـــــــاء

اأ�ضماء ال�ضادة املتربعني لعام 2013

اأ�ضماء ال�ضادة الواقفني

اأنــــواع الوقفيـــــــات

وقف تقومي وتعليـم الطفــــل

ــزيــد ـــــدة/ لـــولـــوة خــالــد ال ـــ ـــ الــ�ــســيـــ

ــان ــف ــري ــع ـــة ال ـــدري ــيــدة/ ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ�ــس

الثاقب اأحــمــد  �فــيــقــة  ال�سيــــدة/ 

ــيــدة/ خـــالـــدة الــقــطــامــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس ــ� ال

الــزبــن في�سل  غنيمة  ال�سيــــدة/ 

ــــرزاق ال الــعــبــد  �داد  الــ�ــســـــــــــــــــيــدة/ 

ــدة/ فــــــد�ى احلــمــيــ�ــســي ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــس ــ� ال

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

املـــــال اهلل  عبد  اأنــور  ال�سيـــــد/ 

املال اهلل  عبد  اأنــور  دانــة  ال�ســـــيدة/ 

الغنيم بدرية  املرحومة/  ال�سيـدة 

ال�سادة عائلة املرحوم/ مرز�ق الغنيم

ــن ــزب املــــرحــــوم/ اأحـــمـــد فــيــ�ــســل ال

ــــزبــــن الــــ�ــــســــيــــدة/ فــــطــــومــــة ال

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

ــــال ـــة امل ـــف ـــي ـــط الــــ�ــــســـــــــيــــــــــــــدة/ ل

ــــال املـــــال ــــي ــــب ــــدة/ ن ـــــ ـــــ ــــي ـــــ ــــس ــــ� ال

لقد كان مركز تقومي وتعليم الطفل حلماً 

بجهود  ثم  تعاىل  اهلل  بف�ضل  ثم حتول  وفكرة 

املــخــلــ�ــضــني مـــن اأبــــنــــاء هــــذا الـــوطـــن الــكــرمي 

وبناتنا  اأبناءنا  يحت�ضن  �ضرح  اإىل  ورعايتهم 

ويوفر لهم و�ضائل الرعاية الرتبوية والتعليمية 

كلها؛ لذلك نقول لتلك الأيادي البي�ضاء التي 

�ضاهمت بالقول اأو بالفعل لقد كان منكم العمل 

علينا  حقاً  فكان  الكرمية  والــرعــايــة  املخل�س 

الثناء اجلميل وال�ضكر اجلزيل،،،

طوبى ملن اأعطى برا بالأوطان، ليبقي 

عطاوؤه �شاهدا على مر الأزمان

    قال ر�ضول اهلل ¤ :

»اإذا مات ابن اأدم اإنقطع عمله اإل من ثالث: �شدقة 

جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �شالح يدعو له«

الوقفية املا�سية

الوقفية الف�ضية

الوقفية الف�ضية

الوقفية الف�ضية

الوقفية الف�ضية

الوقفية الف�ضية

الوقفية الف�ضية

الوقفية الربونزية

الوقفية الربونزية
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