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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الإخوة والأخوات الكرام
منذ ن�ش�أة مركز تقومي وتعليم الطفل وهو يف �شراكة وطيدة مع وزارة الرتبية وذلك خلدمة الطالب يف التعليم
العام وال�سيما ذوي �صعوبات التعلم ،حيث ا�ستمرت هذه ال�شراكة ما يفوق الـ  28عام ًا من العمل امل�شرتك الذي �أثمر
العديد من اخلدمات وامل�شاريع الرائدة على ال�صعيد املحلي والدويل الذي �أبرز دور الكفاءات الكويتية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املتخ�ص�صة يف تطوير التعليم.
وينفذ املركز حالي ًا �أحد �أبرز امل�شاريع امل�شرتكة مع وزارة الرتبية بدعم الأمانة العامة للأوقاف ،وهو املرحلة
الثانية من م�شروع مدار�س الدمج التعليمي يف منطقة مبارك الكبري التعليمية.
حيث �أجنزت املرحلة الأوىل يف مايو  2013والتي �أثمرت عن ت�أهيل  28مدر�سة يف املرحلة الإبتدائية وح�صول 27

مدر�سة منهم على �شهادة اجلودة يف الدمج التعليمي من �إحدى امل�ؤ�س�سات الربيطانية املتخ�ص�صة يف هذا املجال،
بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء مدر�ستني منوذجيتني (�إبتدائي بنات� -إبتدائي بنني) الحتواء حاالت �صعوبات التعلم ال�شديدة.
ويف املرحلة الثانية من امل�شروع التي �ستبد�أ يف نهاية دي�سمرب  2013لت�أهيل مدار�س املرحلتني :املتو�سطة والثانوية
لدمج الطالب ذوي �صعوبات التعلم الب�سيطة واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء مدر�ستني منوذجيتني يف املرحلة
املتو�سطة (بنات-بنني) ،ومدر�ستني منوذجيتني يف املرحلة الثانوية (بنات -بنني) الحتواء حاالت �صعوبات التعلم
ال�شديدة يف منطقة مبارك الكبري التعليمية.
نزَ يف تقرير هذا العام يف م�شوار مركز تقومي وتعليم الطفل الذي هو �سل�سلة
وبنظرة ت�أملية مت�أنية على ما �أُ جْ ِ
من الأعمال والأن�شطة والإجنازات التي بد�أت منذ �سنوات طويلة كنبتة �صغرية لكنها بالإرادة والعمل الد�ؤوب كربت
و�أ�صبحت �شجرة وارفة الظالل ...مثمرة تعطي خريها للجميع ،ومتنح الأمل للعديد من �أبناء هذا الوطن املعطاء.
�أ�ضع هذا التقرير بني �أيديكم حيث يلخ�ص الأعمال والأن�شطة والإجنازات لهذا العام الذي هو �سل�سلة يف �إجنازات
الأعوام املا�ضية ،وال �أخفيكم �أنني �أ�شعر بالفخر للعمل مع الأفراد الذين �ساهموا معي يف هذا الإجناز من زمالئي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�سابقني واحلاليني وبجهد العاملني يف املركز يف وحداته جميعها ،و�أخ�ص بال�شكر وزارة
الرتبية ممثلة يف وزيرها الدكتور /نايف احلجرف.
كما �أخ�ص بال�شكر والإمتنان املانحني واملتطوعني و�أهل اخلري كلهم الذين بذلوا اجلهد واملال لإجناح �أعمال
املركز يف هذا البلد املعطاء.
ويف النهاية ال ي�سعني �إال �أن �أقدم خال�ص �شكري وامتناين لكل من �ساهم و�شارك يف حتقيق ما كنا نحلم به من
امل�ساهمة يف تطوير العملية التعليمية يف بلدنا احلبيب الكويت.

							
						

			

�أ.عبد اهلل عبد املح�سن ال�شرهان
رئي�س جمل�س الإدارة
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لمحة عن المركز
بد�أ مركز تقومي وتعليم الطفل مزاولة �أعماله و�أن�شطته كجمعية نفع عام �سنة  1984يف منطقة ال�شويخ وملدة 23

عام ًا تقريب ًا �إىل �أن انتقل املركز �إىل مبناه اجلديد يف قلب منطقة ال�سرة مع بداية العام الدرا�سي .2007 / 2006
يقدم املركز اخلدمات الت�شخي�صية والعالجية لذوي �صعوبات التعلم بالإ�ضافة �إىل توفري التدريب املتخ�ص�ص
وزيادة الوعي ب�صعوبات التعلم يف الو�سط املحلي والإقليمي.
قطع املركز درب ًا طوي ًال يف هذه امل�سرية� ،إذ كان يوفر ،يف البداية ،خدمات الت�شخي�ص النف�سي والرتبوي على
�أيدي اخت�صا�صيني نف�سيني وتربويني ،يبنى على �أثرها برناجم ًا عالجي ًا فردي ًا للتدخل يطبق يف املدر�سة ،ويقدم
خدمات التدري�س اخلا�صة لتنمية املهارات لدى ه�ؤالء الأطفال على �أ�سا�س فردي يف الفرتة امل�سائية .و�سرعان ما
�أ�صبح وا�ضح ًا �أن هناك حاجة كبرية �إىل برنامج �صباحي لتقدمي اخلدمات العالجية.
تعاونت وزارة الرتبية مع املركز يف �أن ي�صبح الربنامج الرتبوي ال�صباحي حقيقة واقعة ،حيث درب املركز
املعلمني الذين �أ�صبحوا بدورهم على دراية ووعي �أكرب ب�صعوبات التعلم ،ومل يكن مق�صود ًا على الإطالق �أن ي�ستمر
الأطفال يف هذا الربنامج طوال م�سريتهم التعليمية ،بل العمل معهم فقط لعالج ال�صعوبات التي يواجهونها،
وتعليمهم ا�سرتاتيجيات التعلم .وكان بع�ضهم يعود �إىل مدر�سته بعد عام واحد بينما يق�ضي �آخرون عامني �أو �أكرث
يف الربنامج الرتبوي ال�صباحي.
الآن ،يقدم املركز ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الت�شخي�صية والعالجية والتدريبية لذوي �صعوبات التعلم ،خدمات
التوعية املجتمعية بهذه الظاهرة ملواجهة التحديات التي تواجه ذوي �صعوبات التعلم و�أولياء �أمورهم �سوا ًء يف
الكويت �أم يف العامل العربي.
ر�ؤيتنــا
ي�سعى املركز �إىل �إحداث تغيري ا�سرتاتيجي يف البيت واملدر�سة واملجتمع الذي يعي�ش فيه ذوو �صعوبات التعلم،
ليتمكنوا من �إطالق طاقاتهم الكامنة ،وي�ساهموا بفعالية يف املجتمع.
�أهداف مركز تقومي وتعليم الطفل
1 -1ت�شكيل حتالفات وطنية و�إقليمية مع امل�ؤ�س�سات املماثلة لتعزيز روح االنتماء والهوية والدفاع دفاع ًا جماعي ًا
عن �أع�ضاء هذه التحالفات.
2 -2تقدمي الأبحاث العلمية التطبيقية وتطويرها ون�شرها ال�سيما التطبيقات املت�صلة بالت�شخي�ص والتدريب
والتدخل العالجي لذوي �صعوبات التعلم.
3 -3دعم الدمج واالبتكار والتفوق يف تطبيقه.
4 -4تقدمي خدمات احرتافية (مهنية) تلبي احتياجات ذوي �صعوبات التعلم وتعك�س املعايري العاملية.
5 -5ا�ستحداث م�صادر للتمويل والدخل امل�ستدمي املتنوع على املدى الطويل.
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البرنامج التربوي الصباحي
س ط ّلاب البرنامج التربوي الصباحي في مركز تقويم وتعليم الطفل مناهج وزارة
ي��در ُ ُ
التربية في دولة الكويت على يد متخصصين في مختلف جوانب صعوبات التعلم تدريس ًا
صفية صغيرة العدد.
فردي ًا وفي مجموعات
َّ
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 جنب ًا إلى جنب مع الجوانب الفنية (الموسيقى والرسم) ،وكذلك
الجوانب الرياضية والتغذية والتكنولوجيا.
كما يركز البرنامج التربوي الصباحي على :النمو االنفعالي ،والجوانب االجتماعية
والنفسية للطالب من خالل خدمات اإلرشاد النفسي المقدمة لطلبته على يد متخصصين
اجتماعيين ونفسيين ؛ لرفع مستوى تقدير الطفل لذاته وزيادة دافعيته نحو التعلم ،وتعليمه
استراتيجيات ومهارات تساعده للتغلب على التحديات التي قد تواجهه في حياته اليومية
والمستقبلية.

الربامج والأن�شطة
الربامج العالجية التعليمية:
•تطبيق منهج عالجي باللغة العربية ،برنامج "�أنا �أقر�أ و�أكتب!" على الطالب لف�صل درا�سي كامل.
•تطبيق برنامج «لك�سيا» ،برنامج متخ�ص�ص لتعليم القراءة باللغة الإنكليزية وهو �أب��رز الربامج
امل�ستخدمة لتعليم القراءة يف الواليات املتحدة الإمريكية على �صفني درا�سيني للتجربة.
•تطبيق برنامج  ،Brain Rxوهو برنامج عالجي لتنمية املهارات املعرفية على بع�ض الطالب.
•تطبيق برنامج التعلم باحلوا�س املتعددة (� )OGضمن مادة اللغة الإنكليزية ,و مادة الريا�ضيات.
وحدة اخلدمة النف�سية:
�1-1شملت �إجنازات الوحدة ك ً
ال من الطالب والأ�سرة واملعلم ،حيث ت�ضمن �إجناز الأعمال الآتية:
�إعداد جمموعة من ور�ش العمل للوالدين واملعلمني واملعلمات .قر�ص مدمج ( )CDلطلبة التخرج يف ال�صف التا�سع بعنوان � :سر قوتي �صعوباتي.دليل الوالدين للتهيئة النف�سية النتقال املراهق �إىل مدر�سة جديدة.�إعداد حقائب للأ�سرة تت�ضمن مهارات التعامل مع امل�شكالت ال�سلوكية ،وخ�صائ�ص كل مرحلةعمرية واحتياجاتها وم�شكالتها.
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برنامج رحلتي �إىل مواطن قوتي ,وبرنامج بناء الذات ,وبرنامج �أنا متميز ,وبرنامج ال�سلوكالتوكيدي لطلبة املرحلة املتو�سطة.
ناد م�سائي بعنوان � :أنا موهوب.
 ٍجل�سات اليوجا ,وجل�سات العالج احلركي.�2-2إعداد عدد من املطويات والكتيبات ومنها ما ي�أتي:
تزويد �أولياء الأمور بكتيب حتت عنوان " :دليلك يف الفرتة ال�صيفية". الآثار النف�سية للعنف على الأبناء.الغذاء العاطفي.�شهادات االعتماد العاملية:
•احل�صول على "�شهادة اجلودة يف الدمج التعليمي ." IQM
حر�ص القائمني على الربنامج الرتبوي ال�صباحي على �صقل مهارات العاملني من خالل احل�صول على
�شهادات عاملية متخ�ص�صة يف املجاالت الرتبوية وال�سيما �صعوبات التعلم ،حيث ح�صل على �شهادة اجلودة يف
الدمج التعليمي من �إحدى املنظمات الربيطانية املتخ�ص�صة.

تطلعاتنا لعام 2014
•توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات عاملية مماثلة ممن لديهم خربة وجتارب يف الإدارة املدر�سية
والطرائق املثلى لتعليم ذوي �صعوبات التعلم.
•�إن�شاء وحدة �ش�ؤون الطلبة واملدر�سني.
•ا�ستحداث ونقل جتارب للأدوات واملناهج الرتبوية يف جمال �صعوبات التعلم التي اثبتت جناحها.
•�إطالق ا�سم "عام القراءة" على فعاليات الربنامج للعام  2014و�إقامة العديد من الربامج والأن�شطة
لرت�سيخ هذا املفهوم.
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مركز تقومي وتعليم الطفل
التقــريـر ال�سنـ ــوي 2013

البرنامج التربوي المسائي
يعد البرنامج التربوي المسائي أحد البرامج التي يقدمها المركز منذ نشأته وهو ي ُ َع ُّد من
أهم األهداف االستراتيجية التي يسعى إلى استمرارها ،فهو يؤِّ ِّمن بيئة تربوية متكاملة،
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.

الأعمال والأن�شطة
اخلدمات التعليمية
قدم الربنامج خدمات تعليمية متكاملة يف املواد الآتية :اللغة العربية ،واللغة الإنكليزية ،واللغة الفرن�سية،
والريا�ضيات ،والعلوم ،وعالج النطق على يد معلمني واخت�صا�صيني �أَ ْكفاء ُم َد َّربني على التعامل مع ذوي �صعوبات
التعلم من خالل ا�ستخدام الأ�ساليب التفاعلية التي حتفز احلوا�س ال�سمعية والب�صرية واحلركية واحل�سية ،مع
الأخذ بعني االعتبار �أ�سلوب تعلم كل طالب.
خدمات الإر�شاد النف�سي
قدم الربنامج خدمات الإر�شاد النف�سي للطالب الذين يعانون �صعوبات تعلم وال �سيما يف جماالت العالج
الفردي ,والعالج اجلماعي ,والإر�شاد الأ�سري.
ن�شر الوعي ب�صعوبات التعلم
يحر�ص الربنامج الرتبوي امل�سائي على ن�شر الوعي ب�صعوبات التعلم ،وتعرف �أ�سباب الإ�صابة ب�صعوبات
التعلم ،وخ�صائ�ص الطالب الذين يعانون �صعوبات تعلم ،وامل�شكالت التي يواجهونها يف البيت واملدر�سة
من خالل:
 ا�ستقبال �أولياء الأمور والرد على ا�ستف�ساراتهم عندما يح�ضرون �إىل املركز لتعرف اخلدمات التي
ميكن تقدميها لأبنائهم.
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 �إقامة حما�ضرات لأولياء �أمور طالب الربنامج لتعريفهم :ب�صعوبات التعلم ،وخ�صائ�ص الأ�شخا�ص ذوي
�صعوبات التعلم ،وامل�شكالت التي تواجه �أبناءهم ،وطرائق عالجها.
 توعية �إدارات املدار�س واملعلمني واالخت�صا�صيني وال �سيما التي يتواجد فيها طالب من ذوي �صعوبات
التعلم املدموجني يف هذه املدار�س.
متابعة الطالب الذين يعانون �صعوبات تعلم
يتابع الربنامج الرتبوي امل�سائي الطالب الذين يعانون �صعوبات تعلم �سواء يف الربنامج نف�سه من خالل توفري
اخلدمات التعليمية التي �سبق ذكرها �أم من خالل متابعتهم يف مدار�سهم لعدم قدرة الربنامج �أو �أي برنامج �آخر
على ا�ستيعابهم؛ لأنهم ميثلون ن�سبة  % 10من جممل طالب املدار�س وفق الدرا�سات العاملية.
وقد حر�ص املركز على ا�ست�صدار ن�شرة من مكتب ال�سيد وزير الرتبية وجتديدها ،والتي تو�صي برعاية هذه
الفئة يف مدار�س التعليم العام مبراحلها جميعها.
تهيئة طالب الربنامج الرتبوي ال�صباحي للعودة �إىل مدار�سهم
ي�شارك الربنامج الرتبوي امل�سائي الربنامج الرتبوي ال�صباحي يف تهيئة طالبه وال �سيما طالب ال�صف التا�سع
للعودة �إىل مدار�س التعليم العام يف املرحلة الثانوية من خالل �إقامة الندوات التي ت�شرح لهم اخلدمات التعليمية
التي يقدمها الربنامج الرتبوي امل�سائي لهم م�ساء.
تطلعاتنا لعام 2014
•يتطلع الربنامج �إىل التو�سع يف اخلدمات التي يقدمها ،لت�صل �إىل �أكرب عدد من الطالب الذين يعانون
�صعوبات تعلم ،و�إىل الو�صول �إىل �أكرب �شريحة من �أولياء الأمور الذين ت�صيبهم احلرية لعدم قدرتهم
على فهم م�شكالت �أبنائهم ،و�أف�ضل احللول والطرائق الرتبوية التي ميكن �أن ي�صلوا بها �إىل ما ينفع
�أبناءهم.
•كما يتطلع �إىل توعية كل مدر�سة من مدار�س التعليم العام واخلا�ص بالكويت وكل بيت بامل�شكلة ،ليت�سنى
لهم التدخل املبكر قبل �أن ت�ستفحل امل�شكلة ،وي�صبح من الع�سري مواجهتها.
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وحدة التدريب
تسهم وحدة التدريب في تحقيق العديد من أهداف مركز تقويم وتعليم الطفل من خالل نشر
الوعي في مجال صعوبات التعلم ،وتوفير التدريب للمعلمين واالختصاصيين النفسيين والتربويين
واالختصاصيين االجتماعيين وأولياء األمور؛ لتعرف صعوبات التعلم وكيفية دعم الذين يعانون هذه
دعما فعا ًلا.
المشكالت ً
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 والأن�شطة
�ألقى فريق التدريب العديد من املحا�ضرات والور�ش التي تتناول �صعوبات التعلم وع�سر احل�ساب واللغة العربية
غطت حمافظات دولة الكويت جميعها ،حيث �ألقت ( )55حما�ضرة وور�شة عمل يف مدار�س وزارة الرتبية  ,وتدرب من
خاللها ( )2310معلمون ومعلمات واخت�صا�صيون و�أولياء �أمور ،وذلك وفقا للتفا�صيل يف اجلدول الآتي:
م

الدورة

الفئة امل�ستهدفة

اجلهة

1

حما�ضرات توعوية ب�صعوبات
التعلم وانواعها

املعلمون واملعلمات
واالخت�صا�صيون و�أولياء الأمور

مدار�س وزارة الرتبية

2

�صعوبات التعلم

االخت�صا�صيون النف�سيون

وزارة الرتبية

3

�صعوبات التعلم

االخت�صا�صيون االجتماعيون

وزارة الرتبية

4

�صعوبات التعلم

االخت�صا�صيون النف�سيون واالجتماعيون

5

دورة عن الوعي ال�صوتي

تدريب العاملني مبركز تقومي وتعليم الطفل

من اململكة العربية
ال�سعودية (مركز وعي)
الربنامج الرتبوي
ال�صباحي

6

التوعية ب�صعوبات التعلم
تعرف الت�شخي�ص
واالختبارات ب�أنواعها

تدريب نظري وعملي لطالب جامعة الكويت  -ق�سم علم نف�س
مع الوحدات الآتية:
 -1وحدة االختبارات والبحوث
 -2وحدة الت�شخي�ص
 - 3وحدة اخلدمة النف�سية بالربنامج الرتبوي ال�صباحي

جامعة الكويت
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م�شروع زيارة اخلرباء
•زيارة د.مالت جو�شي – يناير  : 2013تدريب ق�سم اللغة الإنكليزية باملركز وكذلك يف مدار�س م�شروع
الدمج التعليم ومدر�ستي ال�سدمي وجون الكويت النموذجتني يف منطقة مبارك الكبري بالإ�ضافة اىل
حما�ضرة عامة.
•ا�ست�ضافت الوحدة اخلبري الربيطاين �ألن هنرت يف �شهر �أبريل  2013لإلقاء حما�ضرات وتقدمي ور�ش
عمل للعاملني يف الربنامج الرتبوي ال�صباحي.

تطلعاتنا لعام 2014
•ا�ست�ضافة اخل�براء العامليني املتخ�ص�صني يف جمال �صعوبات التعلم وذلك لعقد حلقات نقا�شية ودعوة
املخت�صني والباحثني ملناق�شة �آخر ما تو�صلت �إليه البحوث العلمية يف جمال الرتبية وعلم النف�س.
•زيادة عدد امل�ستفيدين من طالب جامعة الكويت تخ�ص�ص علم نف�س وعلم اجتماع وتربية خا�صة ،وذلك
لتعرف ا�ستخدام الطرائق والأ�ساليب املختلفة يف ت�شخي�ص حاالت الطالب ذوي �صعوبات التعلم ,وا�ستخدام
الطرائق املختلفة يف التعليم والتعامل مع احلاالت التي تعاين �صعوبات التعلم ،وذلك لل�سعي يف حتقيق �أهداف
اتفاقية التعاون املربمة مع جامعة الكويت.
•ابتكار طرائق حديثة يف التدريب للو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن من املهتمني يف جمال �صعوبات التعلم من
خالل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.
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مشروع مدارس الدمج التعليمي
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مشروع مدارس الدمج التعليمي
تماشي ًا مع األه��داف االستراتيجية لمركز تقويم وتعليم الطفل؛ الخاصة بتوفير
المساعدة لذوي صعوبات التعلم من خالل توفير الخدمات المختلفة التي تساعدهم
في التغلب على المشكالت التي تقابلهم في حياتهم المدرسية ،وحرص ًا من المركز
على التعاون المستمر والبناء مع وزارة التربية لخدمة الطالب والطالبات في مراحل
وبناء على
التعليم العام كافة بدولة الكويت ،وال سيما الذين يعانون صعوبات تعلم،
ً
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

�أهداف امل�شروع:
•خف�ض معدالت الر�سوب والت�سرب يف ال�سنوات الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ،وزي��ادة معدالت
االلتحاق باملرحلة املتو�سطة ،مع احرتام تنوع الأطفال وت�شجيعهم داخل املدر�سة كطريقة لتحقيق
املزيد من الدمج.
•تبني �أ�شك ً
اال وم�ضامني مريحة ووا�ضحة تغذي عملية الدمج وتقل�ص الإق�صاء االجتماعي والرتبوي،
والتنوع يف عالقة املنهج القائم على تبني وجهات نظر متعددة  ,ومعاجلة وجهة النظر الأحادية.
•التعاون مع قطاع التعليم العام (منطقة مبارك الكبري التعليمية) من خالل تدريب �أع�ضاء الهيئة
الإدارية والتدري�سية مبدار�س املرحلة االبتدائية على كيفية تقدمي امل�ساعدة والدعم للأطفال ذوي
�صعوبات التعلم اخلا�صة.
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•تدريب فريق العمل ب�إدارة منطقة مبارك الكبري التعليمية على �أن�سب طرائق فرز حاالت �صعوبات
التعلم اخلا�صة و�أحدثها؛ ال�ستخدامها يف التعرف مبكر ًا �إىل طالب املرحلة االبتدائية الذين
يعانون �صعوبات خا�صة يف التعلم.
•م�ساعدة الطالب الذين يعانون �صعوبات تعلم خا�صة ،من خالل توفري ن�صائح و�إر���ش��ادات
ودورات وور���ش عمل ولقاءات وم��واد توعوية و�إر�شادية خا�صة بكيفية تدري�سهم وعالجهم يف
الف�صل الدرا�سي العادي ويف البيت.
•م�ساعدة �أولياء �أمور طالب املدار�س امل�شاركة يف امل�شروع من خالل توفري دورات وحما�ضرات
متخ�ص�صة يف كيفية تقدمي امل�ساعدة والدعم يف املنزل ،وكيفية التعاون مع الإدارة املدر�سية يف
م�ساعدة �أبنائهم من الطلبة والطالبات.
•نقل اخلربة العملية التي اكت�سبها مركز تقومي وتعليم الطفل يف الت�صدي ل�صعوبات التعلم
اخلا�صة على مدار الت�سعة والع�شرين عام ًا املا�ضية �إىل وزارة الرتبية لدمج ذوي �صعوبات التعلم
اخلا�صة تعليمي ًا وتعرف م�شكالتهم لعالجها مبكر ًا قدر الإمكان.

�إجنازات امل�شروع
•تنفيذ دورات تدريبية متخ�ص�صة يف املجاالت الآتية:
 دورات تدريبية تت�ضمن كيفية ا�ستخدام الربامج العالجية املتطورة.
 دورات تدريبية متخ�ص�صة يف تطوير اخلطة العالجية الفردية.
 دورات تدريبية متخ�ص�صة يف الإدارة املدر�سية احلديثة.
•�إن�شاء املدار�س املتخ�ص�صة يف جمال �صعوبات التعلم و�إعدادها ومتابعتها ،وهي:
 مدر�سة ال�سدمي االبتدائية النموذجية للبنني
 مدر�سة جون الكويت االبتدائية النموذجية للبنات.
 ابن زهري املتو�سطة للبنني�(.إعداد بع�ض الف�صول لذوي �صعوبات التعلم)
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�إجنازات امل�شروع

•تقييم ( )30مدر�سة وح�صول ( )29منها على �شهادة اجلودة يف الدمج التعليمي وفقا للمعايري
الدولية التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة الربيطانية املتخ�ص�صة.
•�إن�شاء وحدة ت�شخي�ص نف�سي تربوي متخ�ص�صة يف مدر�سة ال�سدمي االبتدائية النموذجية للبنني
لت�شخي�ص احلاالت املحولة من املنطقة جميعها.
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تطلعاتنا لعام 2014

املرحلة الثانية من م�شروع مدار�س الدمج التعليمي
نظر ًا لنجاح م�شروع مدار�س الدمج التعليمي مبنطقة مبارك الكبري التعليمية املطبق على  28مدر�سة
ابتدائية للبنني والبنات ،وبعد �إن�شاء مدر�ستني متخ�ص�صتني وم�ؤهلتني ال�ستقبال الطالب ذوي الإعاقات
التعليمية ال�شديدة( :مدر�سة ال�سدمي االبتدائية النموذجية للبنني ،ومدر�سة جون الكويت االبتدائية
النموذجية للبنات) ،وحر� ًصا على ا�ستمرار التعاون مع وزارة الرتبية واال�ستمرار يف تنفيذ امل�شروع لفائدة
�أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقات التعليمية مبدار�س التعليم العام ،وبناء على الر�ؤية اال�سرتاتيجية ملركز
تقومي وتعليم الطفل للتو�سع الر�أ�سي داخل منطقة مبارك الكبري التعليمية من خالل تطبيق مدار�س الدمج
التعليمي على بع�ض مدار�س منطقة مبارك الكبري التعليمية (املدار�س املتو�سطة والثانوية) ،ف�سيبد�أ
املركز املرحلة الثانية من امل�شروع يف املنطقة ,مدته عامان يبد�أ يف منت�صف نوفمرب  ،2013و�سيكون من
�أهداف امل�شروع:
تهيئة البيئة الرتبوية املنا�سبة يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية للتعامل مع حاالت �صعوبات التعلمالب�سيطة واملتو�سطة.
تخ�صي�ص �أرب��ع مدار�س( :مدر�ستان متو�سطتان للبنني والبنات ومدر�ستان ثانويتان للبننيوالبنات) بهدف متابعة الطالب الذين ُط ِّبق امل�شروع عليهم يف املرحلة االبتدائية  ,واال�ستمرار
يف توفري الدعم لهم خالل املرحلة املتو�سطة واملرحلة الثانوية وللطالب الآخرين الذين تنطبق
عليهم ال�شروط.
-اال�ستمرار يف تطبيق التوجه العاملي نحو الدمج لآثاره الإيجابية على الطالب.
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وحدة التشخيص
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وحدة التشخيص
يؤْ من 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 معمشكالت الطفل .وفي هذا اإلطار تقدم وحدة التشخيص تحلي ً
ال موضوع ًيا للصعوبات
التي يواجهها الطفل ،من خالل تطبيق مجموعة من االختبارات النفسية والتربوية
المقننة ،في مجال :تقييم القدرات المعرفية ،والقدرات األكاديمية ،ومستوى
التحصيل عند الطالب التي يقدمها فريق من االختصاصيين النفسيين والتربويين ،وذلك
لتوفير تشخيص شامل لقدرات الطالب وفق معايير علمية واضحة ،يعقبه نصائح
عملية مفيدة للمشكلة موضوع الشكوى .وت ُ َع ُّد وحدة التشخيص من أوائل الوحدات
في المركز ،إذ انطلق عملها مع بداية إنشاء المركز.

�إجنازتنا للعام 2013

•احلاالت التي ُقدِّ مت خدمات وحدة الت�شخي�ص (من يناير حتى �أغ�سط�س  )2013لها
مق�سمة ومدرجة يف اجلدول التايل وفقا لنوع اخلدمة:
عدد احلاالت التي راجعت الوحدة لفتح ملف
عدد احلاالت التي فتحت ملفا  ,وا�ستكملت االجراءات
عدد احلاالت التي اختُربت نف�سي ًا و تربوي ًا
عدد احلاالت التي اختُربت نف�سي ًا فقط
عدد احلاالت التي اختُربت تربوي ًا فقط
عدد احلاالت التي ُق ّدمت لها ا�ست�شارة

917
443
194
140
25
100
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•�أتيح لوحدة الت�شخي�ص �إ�ضافة اختبارات جديدة مثل:
	-اختبار معاجلة الأ�صوات املقنن للأطفال.
	-اختبار معاجلة الر�سم الكتابي والوعي املورفولوجي.
	-مقيا�س خا�ص بت�شخي�ص ا�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�شاط.
	-مقيا�س ال�ضطراب طيف التوحد .وقد �أ�ضاف هذا بعد ًا جديد ًا على العملية الت�شخي�صية
يف الوحدة.
•تلقى االخت�صا�صيون النف�سيون والرتبويون تدريب ًا نظري ًا وعملي ًا على االختبارات اجلديدة يف
الوحدة ؛ حيث بد�أ العمل بها فعلي ًا.
•تلقى االخت�صا�صيون النف�سيون يف الوحدة تدريب ًا نظري ًا وعملي ًا خالل دورة تدريبية قدمها د.جافن
ريد(م�ست�شار وحدة الت�شخي�ص لدى مركز تقومي وتعليم الطفل) -حول دور االخت�صا�صي النف�سي
يف التقييم ودرا�سة احلالة وتطبيق جمموعة جديدة من االختبارات.

تطلعاتنا لعام 2014
•ت�أمل وحدة الت�شخي�ص بخدمة عدد �أكرب من الطالب ،وذلك من خالل زيادة عدد االخت�صا�صيني
النف�سيني والرتبويني ،وتطوير الأدوات واحل�صول على كل ما هو حديث من االختبارات املتخ�ص�صة
عربي ًا وعاملي ًا ،وذلك لتطوير الأداء وتقدمي خدمات �أكرث نوعية ومتيز ًا ،وهذا يف كل جماالت
الت�شخي�ص.
• ت�سعى وحدة الت�شخي�ص �سعي ًا م�ستمر ًا �إىل ا�ست�ضافة بع�ض املخت�صني يف جمال الرتبية وعلم
النف�س لإقامة ور�شات عمل للعاملني يف الوحدة ؛ وذلك �ضمن �إطار التطوير الوظيفي ورفع الكفاءة،
وتو�سيع اخلربات مما ينعك�س بدوره على تطوير العمل ب�شكل عام.
•ت�سعى وحدة الت�شخي�ص لتطوير �أداء فريق اال�ستقبال وال�سكرتارية ،وذلك ب�إ�ضافة �أحدث الربامج
احلا�سوبية والتدريب عليها ،وهذا لتطوير قاعدة البيانات ،وزيادة �إنتاجية العمل يف الوحدة.
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة
استمرت وحدة اإلعالم والعالقات العامة بمجهودها إللقاء الضوء على دور المركز
وإنجازاته في عام  ،2013حيث تمحور حول الدعاية عن الخدمات الجديدة التي يقدمها
مركز تقويم وتعليم الطفل ،ونشر الوعي حول صعوبات التعلم ،وإبراز صورة مركز تقويم
وتعليم الطفل كمركز للتفوق واالمتياز في مجال األبحاث ،وبرامج التدخل العالجية،
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.

الأعمال والأن�شطة
•م�شاركة وحدة الإعالم والعالقات العامة يف املعار�ض ،والندوات ،واملحا�ضرات ،وامل�ؤمترات كافة
وال�سيما املعنية بذوي الإعاقة يف الكويت وخارجها.
• بناء املزيد من ج�سور التعاون والعالقات مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية املختلفة ،للم�شاركة يف تغطية
املحا�ضرات وور�ش العمل والفعاليات كافة وغريها من �أخبار مركز تقومي وتعليم الطفل.
•تنظيم العديد من املنا�سبات الرتبوية بالتعاون مع باقي وحدات املركز.
•امتد عمل ق�سم الت�صميم الغرافيكي ليقدم خدماته لوحدات املركز جميعها ،من حيث تنفيذ
املطبوعات والإ�صدارات جميعها.
•امل�شاركة يف املحا�ضرات العامة من حيث التجهيز والتغطية الإعالمية.
•ا�ستقبال اخلرباء وتعريفهم باملركز ووحداته ،وتعريفهم بدولة الكويت.
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تطلعاتنا لعام 2014

•ا�ستخدام الو�سائل احلديثة يف التوا�صل مع �شرائح املجتمع املختلفة بفاعلية.
•ابتكار و�سائل و�أدوات توعوية تفاعلية جديدة للأطفال و�أولياء الأمور.
•�إنتاج املزيد من املطبوعات املتنوعة والفاعلة ،ل�ضمان تعمقنا يف �شرائح املجتمع املحلي والدويل.
•ابراز دور الوحدات املتنوعة يف املركز واخلدمات التي تقدمها واي�صالها للم�ستفدين �سواء �أفراد
�أم جهات.
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الخط الوطني الساخن
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الخط الوطني الساخن
شئ وافتتح الخط الوطني الساخن بدعم األمانة العامة لألوقاف ،لخدمة أكبر عدد
أ ُ ْن ِ
ممكن من :أولياء األمور ،والمعلمين ،والمهتمين بهذه الفئات؛ للرد على تساؤالتهم
واستفساراتهم .يقدم الخط الوطني الساخن خدمة هاتفية استشارية تربوية نفسية
مجانية عن ذوي االحتياجات الخاصة وال سيما صعوبات التعلم .يعمل في الخط
الوطني الساخن فريق عمل متدرب على أيدي خبراء واستشاريين محليين وعالميين.
يحتوي الخط الوطني الساخن على قاعدة بيانات تشمل الجهات والمؤسسات
التي تهتم باالحتياجات الخاصة وال سيما صعوبات التعلم داخل الكويت وخارجها.

الأعمال والأن�شطة

•يوفر اخلط الوطني ال�ساخن قاعدة بيانات ت�شمل اجلهات احلكومية وغري احلكومية جميعها:
(ح�ضانات ،ومدار�س ،ومراكز ،وم�ؤ�س�سات معنية ،وجمعيات نفع عام) التي ُتعنى بذوي الإعاقة ,
وال �سيما ذوي �صعوبات التعلم �سواء داخل الكويت �أم خارجها ،التي بلغ عددها ( )541جهة عربية
و�أجنبية ،حيث �أ�ضفنا ( )9جهات جديدة يف هذا العام.
•تقدمي اال�ست�شارات الرتبوية واالجتماعية والنف�سية جمان ًا للجمهور من خمتلف فئات الأعمار  ,الذين
يهتمون بذوي االحتياجات اخلا�صة ال�سيما �صعوبات التعلم.
•توجيه الن�صح والإر�شاد للآباء والأبناء الطالب من خمتلف الأعمار لتعديل ال�سلوك الرتبوي
وامل�ساهمة م�ساهمة �إيجابية يف حل امل�شكالت الدرا�سية التي تواجههم يف حياتهم املدر�سية.
•توا�صل الفريق املبا�شر مع املجتمع لن�شر الوعي عن �صعوبات التعلم وتعريف اجلمهور باملركز
وخدماته ،وعن الإ�صدارات التي يقدمها املركز خلدمة هذه الفئة  ,وذلك عن طريق امل�شاركة يف
امل�ؤمترات واملعار�ض (الدولية واملحلية) ذات العالقة بذوي الإعاقة وال�سيما ذوي �صعوبات التعلم.
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تطلعاتنا لعام 2014

•حتديث «دليل امل�ؤ�س�سات العاملة مع الأفراد ذوي الإعاقة يف دولة الكويت» وقاعدة بيانات اخلط
الوطني ال�ساخن ،مع احلر�ص على �إ�ضافة مراكز جديدة معنية.
•تنمية اخلطة التدريبية لفريق اخلط ال�ساخن ،مع احلر�ص على م�شاركتهم يف ح�ضور املحا�ضرات
وور�ش العمل التي �ستقام يف املركز يف العام القادم من �ضمن خطة تطوير امل�ستوى الوظيفي ،
وذلك لزيادة خرباتهم يف جمال الإر�شاد وتقدمي خدمتهم تقدمي ًا �أف�ضل.
•تنمية قاعدة امل�صادر املوثوق بها للت�شخي�ص والعالج النف�سي وال�سلوكي والرتبوي واالجتماعي ،
وذلك لتقدمي خدمة �أو�سع للمت�صلني.
•الإعالن عن خدمات اخلط الوطني ال�ساخن يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية.
•�إعادة ت�صميم قاعدة البيانات؛ لت�شمل معلومات ت�ساعد وتخدم عملية البحث العلمي.
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مكتبة صعوبات التعلم
افتُ ِت َحت مكتبة صعوبات التعلم في يونيو 2008م بدعم من األمانة العامة
لألوقاف ،إيمان ًا من المركز بأهمية هذا المجال وحاجته الشديدة إلى المزيد من الدراسة
رافدا من ضمن الروافد التي تُغذى بها
والبحث ،ال سيما في عالمنا العربي ،لتصبح ً
مجاالت صعوبات التعلم في عالمنا العربي وال سيما في دولة الكويت.
ومنذ اللحظة األولى التي فتحت فيها المكتبة أبوابها ،حرصنا على مواكبة كل
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
دائم ًا وفي تطور مستمر حتى تغطي وتلبي احتياجات الزوار المختلفة ،حيث نقدم
خدمات مكتبية متميزة ،وعلى قدر كبير من التطور.

الأعمال والأن�شطة
•اال�شرتاك يف معر�ض الكويت الدويل للكتاب رقم (.)38
•اال�شرتاك لأول مرة يف معر�ض الكتاب الإ�سالمي التابع جلمعية الإ�صالح االجتماعي.
•اال�شرتاك يف م�ؤمتر �صعوبات التعلم الثاين الذي �أقيم يف اجلامعة الأمريكية يف الكويت.
•اال�شرتاك يف معر�ض الكتاب يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
•عمل ا�ستعارات وت�سجيل الرد لعدد(.)1393
•تقدمي خدمة مرجعية لعدد(.)1250
•تزويد ق�سم الدوريات بـ( )320عدد من الدوريات العربية والأجنبية.
•تزويد ق�سم الكتب الأجنبية بعدد ( )285كتاب.
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تطلعاتنا لعام 2014
•مرا�سلة بع�ض دور الن�شر الأجنبية لالتفاق على ترجمة الكتب الأجنبية وحتويلها �إىل كتب
�إلكرتونية.
•�إعداد ن�شاطات ثقافية من( :ندوات ،حما�ضرات ،ور�ش عمل) حتت �إ�شراف مكتبة �صعوبات
التعلم.
•ا�ست�ضافة مكتبة �صعوبات التعلم مل�ؤلفني يف جمال ذوي االحتياجات اخلا�صة وال�سيما �صعوبات
التعلم لعر�ض جتاربهم يف الت�أليف والبحث العلمي.
•و�ضع ركن خا�ص مبكتبة �صعوبات التعلم يف مكتبات اجلامعات بحيث يحتوي على دليل الكتب
وامل�صادر جميعها وذلك لت�سهيل اال�ستفادة منها.
•التوا�صل مع االكادميني يف جمال ذوي الإعاقة ذات العالقة بالرتبية وتزويدهم ب�آخر الإ�صدارات
واملراجع.

41

42

وحدتي البحوث وتطوير االختبارات
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وحدتي البحوث وتطوير االختبارات
تهدف وحدة البحوث وتطوير االختبارات منذ نشأتها إلى تصميم االختبارات النفسية
والتربوية التي تساعد على تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وتوفير معايير
مقننة لها ،وعمل الدراسات الالزمة التي تفيد في التوصل إلى نقاط الضعف والقوة
لدى ذوي صعوبات التعلم.
كما تسعى الوحدة إلى إصدار سلسلة من المؤلفات العلمية ،الالزمة للمعلم،
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.

أو ًال  -وحدة تطوير االختبارات
�إجنازتنا للعام 2013
•م�شروع تطوير االختبارات الت�شخي�صية ( معيارية املرجع)
�أ -اختبار الذاكرة العاملة املقنن للأطفال.
ب -اختبار القراءة والإمالء املقنن للأطفال.
•م�شروع حتديات التعليم املبكر ،املقدَّ م لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP

هدف الربنامج � :إعداد اختبارات تربوية ونف�سية ومعرفية (�إلكرتونية) وتطويرها؛ لفرز الأطفال ذوي
�صعوبات التعلم من �سن � 14 - 7سنة (املرحلتني :االبتدائية واملتو�سطة).
•املرحلة الأوىل من م�شروع �إع��داد اختبارات ت�شخي�صية للمرحلة االبتدائية املقدم
مل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
هدف الربنامج� :إعداد اختبارات تربوية ونف�سية لت�شخي�ص الأطفال ذوي �صعوبات التعلم .
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تطلعاتنا لعام 2014
•م�شروع حتديات التعليم املبكر ملرحلة ما قبل املدر�سة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
.UNDP
هدف الربنامج  :تطوير اختبارات تربوية ونف�سية ومعرفية (�إلكرتونية)؛ لفرز الأطفال ذوي �صعوبات التعلم
من �سن � 6-4سنوات.
•املرحلة الثانية من م�شروع �إعداد اختبارات ت�شخي�صية للمرحلة املتو�سطة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي .
هدف الربنامج � :إعداد اختبارات تربوية ونف�سية لت�شخي�ص الأطفال ذوي �صعوبات التعلم.
•�إعداد بطارية اختبارات يف الذاكرة العاملة  ,مقننة على البيئة ال�سعودية  ,م�شارك ًة مع مركز الأمري �سلمان
لأبحاث الإعاقة.
هدف الربنامج� :إعداد عدد من االختبارات يف الذاكرة العاملة لت�شخي�ص الأطفال ذوي �صعوبات التعلم.
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ثاني ًا  -وحدة البحوث

�إجنازتنا للعام 2013

•دورة تدريبية عن الوعي ال�صوتي ملعلمي مركز تقومي وتعليم الطفل.
•ت��دري��ب االخت�صا�صيني يف وح��دة الت�شخي�ص على ا�ستخدام اختبار الر�سم الكتابي والوعي
املورفولوجي.
•م�شروع "�أنا جزء من املعادلة!"
عمل فريق من املركز وم�ست�شارين من بريطانيا ونيوزيلندا على احلقائب التالية:
•حقيبة املعلم
كتاب دليل املعلم �إىل الت�شخي�ص والتدري�سكتاب نظري  :مقدمة عن ع�سر احل�ساب•حقيبة الت�شخي�ص 
االختبارات الت�شخي�صية والتح�صيلية من ال�صف الأول لل�صف التا�سع.•حقيبة الطالب
كتب متارين (�أوراق عمل).برنامج الكرتوين مرتجم.-امل�صطلحات العلمية يف العلوم والريا�ضيات
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تطلعاتنا لعام 2014

•العمل على �إ�صدار مزيد من الإ�صدارات املعنية ب�صعوبات التعلم والرتكيز على دورات تدريبية يف
التقومي والقيا�س والت�شخي�ص النف�سي والرتبوي .
ومن الإ�صدارات املنوط �إ�صدارها يف  2014هي:
كتاب الدافعية والتعلم لدى ذوي �صعوبات التعلم .الدمج التعليمي لدى ذوي �صعوبات التعلم .•�سوف ُت َع ُّد دورة تدريبية عن ت�شخي�ص القراءة والإم�لاء ملعلمي مركز تقومي وتعليم الطفل
واخت�صا�صييه .
•دورة تدريبية عن ال��ذاك��رة العاملة وت�شخي�صها موجهة ملعلمي مركز تقومي وتعليم الطفل
واخت�صا�صييه.
•�سيعمل الفريق على �إجناز كافة احلقائب التابعة مل�شروع "�أنا جزء من املعادلة!" حيث كانت
ن�سبة االجناز ترتاوح بني  % 60 – 40بالإ�ضافة لكتاب عن الأخطاء ال�شائعة يف الريا�ضيات.
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وقف تقومي وتعليـم الطفـ ــل

م�سـ ـ ـ ــرية العط ـ ـ ــاء

�أ�سماء ال�سادة الواقفني

قال ر�سول اهلل : ¤

�أنـ ــواع الوقفي ـ ـ ــات

«�إذا مات ابن �أدم �إنقطع عمله �إال من ثالث� :صدقة
جارية �أو علم ينتفع به �أو ولد �صالح يدعو له»
ال�سيـــــد� /أنــور عبد اهلل املـــــال

الوقفية املا�سية

ال�ســـــيدة /دان��ة �أن��ور عبد اهلل املال

الوقفية الف�ضية

ال�سيـدة املرحومة /بدرية الغنيم

الوقفية الف�ضية

ال�سادة عائلة املرحوم /مرزوق الغنيم

الوقفية الف�ضية

امل����رح����وم� /أح���م���د ف��ي�����ص��ل ال��زب��ن

الوقفية الف�ضية

ال���������س����ي����دة /ف����ط����وم����ة ال����زب����ن

الوقفية الف�ضية

ال�����س��ادة� /سليمان وف�����ض��ة اخل��ال��د

الوقفية الف�ضية

ال���������س����ـ����ي����ـ����ـ����دة /ل���ط���ي���ف���ة امل��ل�ا

الوقفية الربونزية

ال���������س����ـ����ي����ـ����ـ����دة /ن����ب����ي��ل�ا امل��ل��ا

الوقفية الربونزية

�أ�سماء ال�سادة املتربعني لعام 2013

طوبى ملن �أعطى برا بالأوطان ،ليبقي
عطا�ؤه �شاهدا على مر الأزمان

لقد كان مركز تقومي وتعليم الطفل حلماً

ال�����س��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��دة /ل���ول���وة خ��ال��د ال��زي��د

وفكرة ثم حتول بف�ضل اهلل تعاىل ثم بجهود

ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة /ب���دري���ة ال��ع��ري��ف��ان

امل��خ��ل�����ص�ين م���ن �أب����ن����اء ه����ذا ال���وط���ن ال��ك��رمي

ال�سيــــدة /وف��ي��ق��ة �أح��م��د الثاقب

ورعايتهم �إىل �صرح يحت�ضن �أبناءنا وبناتنا

ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة /خ���ال���دة ال��ق��ط��ام��ي

ويوفر لهم و�سائل الرعاية الرتبوية والتعليمية

ال�سيــــدة /غنيمة في�صل ال��زب��ن

كلها؛ لذلك نقول لتلك الأيادي البي�ضاء التي

ال�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��دة /وداد ال��ع��ب��د ال����رزاق

�ساهمت بالقول �أو بالفعل لقد كان منكم العمل
املخل�ص وال��رع��اي��ة الكرمية فكان حقاً علينا

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

الثناء اجلميل وال�شكر اجلزيل،،،

ال�����س��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��دة /ف������دوى احل��م��ي�����ض��ي
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