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خالل مشاركتهم في دورة متقدمة لتشخيص وعالج صعوبات التعلم بمركز تقويم وتعليم الطفل
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)محمد ماهر(صورة جماعية للمتدربني مع موفق املنابري وهنادي احملميد

هنادي احملميد متوسطة موفق املنابري والزميل أسامة دياب

في البداية، أكدت مديرة البرامج 
األكادميية والتدريب في املنظمة 
الس����ورية للمعاقني )آمال( سهام 
عباس أنها انبهرت بالقدرات العلمية 
والعملية ملركز تقومي وتعليم الطفل 
والذي يعتبر رائدا على مستوى 
العالم العربي في مجال صعوبات 
التعلم، موضحة ان زيارتها للكويت 
تأت����ي في إطار الورش����ة الثانية 
ملشروع »شركاء في الدمج« والذي 
ينفذه مركز تقومي وتعليم الطفل 
بالتعاون م����ع الصندوق العربي 
لإلمناء االقتص����ادي واالجتماعي 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في 
الكويت، مش����يرة إلى أن الورشة 
األولى التي عقدت في سورية ابريل 
2008 كان����ت مخصصة للمعلمني 
النفسيني، الفتة  واالختصاصيني 
إلى أن املنظمة السورية للمعاقني 
)آمال( اس����تغلت الورشة األولى 
أفضل استغالل بدعوة كل املهتمني 
مبجال صعوبات التعلم وجمعيات 
املهتم����ة بهذا املجال  العام  النفع 

حلضور الورشة.

نقص الكوادر المؤهلة

وأشارت عباس الى ان الورشة 
الثانية ف����ي الكويت كانت مثمرة 
جدا، حيث كانت عملية في املقام 
األول، فشاهد فيها املتدربون مراحل 
التش����خيص والعالج على أرض 
العملية  الواقع، مشيدة باخلبرة 
التي اكتسبتها من خالل الورشة 
الثانية، معربة ع����ن أملها في أن 
يكون مشروع »شركاء في الدمج« 
ن����واة لتكوين الش����بكة العربية 
لصعوبات التعلم، موضحة أنهم 
في سورية ينقصهم الكوادر املؤهلة 
في هذا املجال، معربة عن أملها في 
أن تشهد املرحلة املقبلة مزيدا من 
التعاون مع مركز تقومي وتعليم 

الطفل في مجال التدريب.
م���ن جهتها، أك���دت اخصائية 
التربي���ة اخلاصة قس���م اإلعاقة 
البصري���ة في املنظمة الس���ورية 
للمعاقني )آمال( س���رور صاحلة 
أن وض���ع ذوي اإلعاقة البصرية 
في سورية ال يختلف عن أقرانهم 
في معظم الدول العربية، فاملدارس 
تهت���م باجلان���ب األكادميي بينما 
املنهاج املوس���ع ال يلقى االهتمام 
نفس���ه، موضحة أن »آمال« كانت 
أول منظم���ة تهتم بهذا املجال من 
خ���الل اإلثارة البصري���ة، تعرف 
وتنقل وتنمي احلواس باإلضافة 
للجانب األكادمي���ي، الفتة إلى أن 
الدورة األولى في س���ورية كانت 
مفيدة جدا على مس���توى اجلانب 
النظ���ري واملفاهيم، بينما الدورة 
الثانية كانت خبرة عملية مميزة 
في مراحل التش���خيص والعالج 
ولبت قدرا كبيرا من االحتياجات 

األكادميية التي كانت تنقصهم.
وأوضحت صاحل���ة أن مركز 
تقومي وتعليم الطفل يعتبر منظومة 
متكاملة في التعامل مع صعوبات 
التعلم مبختلف مراحلها وخصوصا 
التشخيصي، مثنية على  اجلانب 

اخلبرات والكفاءات التي يجمعها 
املرك���ز، معربة ع���ن أملها في أن 
يكون مشروع ش���ركاء في الدمج 
لبنة لتأسيس ش���بكة معلومات 
عربية لصعوبات التعلم تس���هل 
من عملية تبادل اخلبرات العربية 

ونشر الوعي بها.
ب���دوره، أكد املدي���ر التنفيذي 
التابع  املتمي���ز للتدريب  للمركز 
للجمعية املصرية لتنمية قدرات 
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
محمد احلن���اوي أن مركز تقومي 
وتعليم الطفل وجه دعوة للجمعية 
املصرية لتنمية قدرات األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة حلضور هذا 
اللقاء في الكويت وقد أثمر اتفاقية 
تعاون بني اجلمعية واملركز وبناء 
عليه مت التنسيق للدورة األولى التي 
أقيمت في مصر، موضحا أن الطالب 
الذين يعانون من صعوبات التعلم 
املدارس  ف���ي  في مصر مدمجون 
العامة إال أنه���م ال يلقون الرعاية 
واخلدمات املالئمة كونهم يعانون 
من إعاقة تعليمية ما ينعكس سلبا 
على التحصيل األكادميي لهم ونسبة 

التسرب من املدارس.

التشخيص والعالج

وأشاد احلناوي بجهود القائمني 
على مرك����ز تقومي وتعليم الطفل 
واحملتوى األكادميي للدورة املتقدمة 
لتشخيص وعالج صعوبات التعلم 
التي أقيمت في الكويت، مشيرا إلى 
أن أهم ما ميزها هو اجلانب العملي 
التعلم  التعامل مع صعوبات  في 
سواء بالتشخيص أو العالج والذي 
ينقص جميع املتدربني، معربا عن 
أمله في أن تستمر آفاق التعاون 
بني اجلمعيات واملراكز املعنية في 
كافة الدول العربية من أجل حتقيق 
الهدف املنشود والذي يتمثل في 
توفير بيئة تعليمية مالئمة لهؤالء 
التطور  الطالب تس����اعدهم على 

واإلبداع.
م����ن جهته، أكد رئيس قس����م 
التعلي����م األكادمي����ي باجلمعية 

الرسمية واملدنية.
وأوضح حمي����د أن صعوبات 
إعاق����ة خفية متثل  التعلم ه����ي 
عقبة في سبيل استكمال الطالب 
لتعليمهم األكادميي، مش����يرا إلى 
الثانية  ال����دورة  انته����اء  أنه مع 
سيعمل على نقل اخلبرتني العلمية 
والعملية التي أكتسبها للجمعية 
اليمنية للديسليكس����يا ومن ثم 
إلى املعلمني وخصوصا مدرسي 

الصفوف األولى.

تجربة فريدة

بدوره أوضح الباحث في مجال 
صعوبات التعلم عبد الفتاح سالم 
حس����ن »اليمن« أن مركز تقومي 
التي  وتعليم الطفل، باإلمكانيات 
ش����اهدناها على الطبيعة، يعتبر 
جتربة فريدة ف����ي العالم العربي 
يجب االقتداء بها، مشيرا إلى أنه 
استفاد استفادة كبيرة من الدورتني 
اللتني حضرهما عل����ى اجلانبني 
النظري والعملي، معربا عن أسفه 
ألن وضع الطالب ذوي صعوبات 
التعلم في العالم العربي ال يرقى 
للطموح وهذا يعني استمرار معاناة 

هذه الفئة.
من جهتها أك����دت األخصائية 
النفسية ورئيسة مصلحة التأهيل 
مبعهد النهوض باملعاقني كوثر باش 
شاوش »تونس« أن مجال صعوبات 
التعلم في تونس اليزال في بدايته، 
مشيرة إلى بحث إيالفي بدأ مؤخرا 
إث����ره خطة لرصد  وضعت على 
صعوبات التعلم لدى طالب املراحل 
املختلفة عن طريق اختبارات مقننة 
لذلك، معربة عن سعادتها مبركز 
تقومي وتعليم الطفل التي اعتبرته 
مركزا منوذجيا ف����ي التعامل مع 
صعوبات التعلم سواء بالتشخيص 
أو الع����الج، وموضحة أن أكثر ما 
أعجبها هو تطبيق املعلمني ملا يقدمه 
الباحثون من أطروحات وبرامج في 

مجال صعوبات التعلم.
وأشارت شاوش إلى أن اجتماع 
الوفود املشاركة من مختلف الدول 

املصرية لتنمية قدرات األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة وائل رأفت 
قنديل أن مركز تقومي وتعليم الطفل 
هو نتاج جهود جبارة، مشيرا إلى 
أنه الحظ تفاني القائمني عليه في 
تقدمي خدم����ات تعليمية وبرامج 
مميزة لذوي صعوب����ات التعلم، 
موضحا أن الشق االميز في املركز 
هو التواصل مع الطالب أو أولياء 
أمورهم على الس����واء لتوعيتهم 
التعليمية ألبنائهم  باالحتياجات 

وأفضل سبل املتابعة.

إعاقة معترف بها عالميًا

بدورها، أك����دت املديرة الفنية 
التاب����ع للجمعية  التق����دم  ملركز 
املصرية لتنمية قدرات األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة مي سليمان 
أن صعوبات التعلم من اإلعاقات 
املعترف بها عامليا والتي تؤثر سلبا 
على مستويات التحصيل األكادميي 
ونسب التسرب الدراسي في املراحل 
التعليمية املختلفة، لذلك علينا أن 
نتعامل معها بجدية كاملة، معربة 
عن أسفها لغياب الكوادر املؤهلة 
لتش����خيص صعوبات التعلم في 
العالم العربي، مشيدة بريادة مركز 
تقومي وتعلي����م الطفل في العالم 
العربي وخصوصا على مستوى 
التشخيص املبكر وتقنني اختبارات 
القياس وتعريب البرامج األجنبية 
باإلضافة لتميزهم في خلق حالة 
من التواصل بني املدرسة واملعلم 
من جهة والطالب وولي األمر من 

جهة أخرى.
من جهته، أك����د عضو الهيئة 
اليمني����ة  اإلداري����ة للجمعي����ة 
أن  للديسليكس����يا ولي����د حميد 
ال����دورة كان  ترش����يحه له����ذه 
نتيجة التواصل بني مركز تقومي 
وتعليم الطفل واجلمعية اليمنية 
للديسليكسيا، مشيرا إلى أن الدورة 
األولى في اليمن كانت أول دورة من 
هذا النوع تقام في بلده وخصوصا 
في محافظة تع����ز، إال أنها كانت 
موضع إشادة اجلميع من اجلهات 

العربية ص����ورة مصغرة تعكس 
التفاهم العربي، معربة عن أملها 
في أن يترجم برنامج شركاء في 
الدمج لتحرك عربي موحد في مجال 

صعوبات التعلم.
بدورها أكدت الطبيبة املنسقة 
بوح����دة الوقاية والتأهيل مبعهد 
النهوض باملعاقني د. أسماء ثابت 
»تونس« أنه في عام 2006 أعطت 
الدول����ة الضوء األخضر لعدد من 
الباحث����ني إلجراء بح����ث إيالفي، 
موضح����ة أنه قبل ه����ذا التاريخ 
كان االهتمام بهذا املجال ال يعدو 
محاوالت فردية، موضحة أن الدورة 
األولى التي عقدت في تونس أتاحت 
للمتخصصني في هذا املجال تبادل 
اخلب����رات مع الك����وادر الكويتية 
املؤهلة واالستفادة من جتاربهم، 
الفتة إلى أن الدورة الثانية التي 
أقيمت في الكويت كانت مميزة ألنها 
تناولت الشق العملي للتعامل مع 
صعوبات التعلم سواء بالتشخيص 

أو العالج.

نواة لتجمع عربي

من جهت����ه أعرب املعلم محمد 
بن عبداهلل الباتل »اململكة العربية 
السعودية« عن سعادته حلضوره 
اململكة  التمهيدي����ة في  الدورتني 
واملتقدمة في الكويت لتشخيص 
وعالج صعوبات التعلم، مثنيا على 
جهود مركز تقومي وتعليم الطفل 
في هذا املج����ال كمركز رائد على 

مستوى الشرق األوسط.
وأوضح الباتل أن اململكة خطت 
خطوات كبيرة في مجال صعوبات 
التعلم، مشيدا بدور مركز األمير 
سلمان في هذا الصدد لدعمه البحث 
العلمي في ه����ذا املجال، موضحا 
أن اململكة تنتهج الدمج الش����امل 
للطالب ذوي صعوبات التعلم في 

املدارس العامة.
من جهتها أكدت مشرفة صعوبات 
التعلم ميساء سالم علي الراسبي 
»سلطنة عمان« أن الدورة األولى 
في السلطنة أعطت انطباعا رائعا 
بتميز مركز تقومي وتعليم الطفل 
وريادته في مجال صعوبات التعلم، 
مشيرة إلى انبهارها بقدرات املركز 
العلمية والعملية حينما زارته على 
أرض الواق����ع مع الدورة الثانية، 
وموضحة أن أفضل ما مييز املركز 
هو الهدف طويل املدى الذي يعمل 
الراسبي  املركز. وأوضحت  عليه 
أن السلطنة قطعت شوطا مميزا 
املتأخرة حيث  باملقارنة بالبداية 
بدأ البرنامج منذ عام 2000 إال أنهم 
يسيرون على الطريق الصحيح، 
معربة عن سعادتها بلقائها ملمثلي 
العربية، ومشددة على أن  الدول 
برنامج »شركاء في الدمج« جنح 
فيما فش����ل فيه الساس����ة حيث 
استطاع جتميع الكوادر من مختلف 
الدول العربية واتفقوا على هدف 
واحد ألنهم يحملون الهم نفسه، 
معربة عن أملها في أن يكون هذا 
التجمع نواة لتجمع عربي موحد 

لبحث وعالج صعوبات التعلم.

أسامة دياب

استضافت الكويت ممثلة في مركز تقومي وتعليم الطفل عددا من التربويني العرب للمشاركة في الدورة اخلتامية املتقدمة لتشخيص وعالج صعوبات التعلم في إطار مشروع »شركاء في الدمج«. جدير 
بالذكر أن »شـركاء في الدمج« مشـروع عربي ينفذه ويدعمه مركز تقومي وتعليم الطفل بالتعاون مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الكويت لدمج ذوي 
صعوبات التعلم اخلاص مبدارس التعليم العام وينطلق من الكويت جلميع الدول العربية من خالل حتقيق أربعة أهداف رئيسية وهي: تطوير أدوات مناسبة لفرز األطفال ذوي صعوبات التعلم وتشخيصهم 
وحتديدهم، تطوير برنامج تدريسي باللغة العربية للتدخل العالجي لألطفال ذوي صعوبات التعلم، تصميم دورات تدريبية متخصصة وتطبيقها وتنفيذها ملصلحة الشركاء املشاركني في املشروع وتطوير 

شهادة ومعيار دمج »شركاء في الدمج« لتوفير آلية حتفيز وطريقة عمل ملساعدة املشاركني في املشروع لتحقيق مستوى »شراكة الدمج«.
»األنباء« التقت املشـاركني واملشـاركات في الدورة والذين أعربوا بدورهم عن انبهارهم بالقدرات العلمية والعملية ملركز تقومي وتعليم الطفل الذي يعتبر رائدا على مستوى العالم العربي في مجال 
صعوبات التعلم، مشددين على استفادتهم القصوى من الدورتني سواء األولى التي عقدت في بالدهم أو الثانية في الكويت، معربني عن أملهم في أن يكون املشروع نواة لتكوين الشبكة العربية لصعوبات 

التعلم، فإلى التفاصيل:

على هامش لقاء الوفود 
التقت  العربية املش����اركة 
»األنب����اء« مس����اعد املدير 
التنفي����ذي للتش����خيص 
والتدريب مبرك����ز تقومي 
وتعلي����م الطف����ل موف����ق 
املنابري الذي تطرق لطبيعة 
صعوب����ات التعل����م كونها 
إعاقة معترفا به����ا عامليا، 
موضحا تفصيالت مشروع 
»شركاء في الدمج« واجلهات 
الداعمة له وأبرز أهدافه فإلى 

التفاصيل:
مش��روع  طبيع��ة  م��ا 

»شركاء في الدمج«؟ 
مشروع »شركاء في الدمج« مشروع عربي، 
ينفذه مركز تقومي وتعليم الطفل )جمعية نفع 
عام مقرها الكويت تأسست عام 1984(، الذي 
نس����ق مع عدد من اجلهات العربية املختلفة، 
احلكومية وغير احلكومية، ومنظمات املجتمع 
املدني ذات الصلة بالتعليم السيما صعوبات 
التعلم اخلاصة بغية نق����ل املعرفة وتطوير 
الكفاءات العربية املتخصصة في مجال صعوبات 
التعلم اخلاصة بني »الشركاء« املستفيدين من 
املشروع. ويعمل مشروع »شركاء في الدمج« على 
تطوير املمارسات احلالية ومتكني »الشركاء« 
املستفيدين من املشروع من خالل توفير أساليب 
تعرف حاالت صعوب����ات التعلم وعالجها ثم 
تدريبهم على استخدام تلك األدوات في محاولة 
لتحقيق مبدأ دمج ذوي صعوبات التعلم اخلاصة 
البسيطة واملتوسطة مبدارس التعليم العام أو 
غيرها لدى »الشركاء« املستفيدين من املشروع 

في أنحاء الوطن العربي. 
ملاذا اخترمت اسم »شركاء« للمشروع؟

»شركاء في الدمج« هو 
اسم املشروع الذي يعكس 
روح التعاون بني الشركاء 
املش����اركني في املش����روع 
لتحقي����ق الهدف األكبر له، 
أال وهو دم����ج األفراد ذوي 
التعلم اخلاصة  صعوبات 

مبدارس التعليم العام. 
ما ابرز أهداف املشروع؟ 
للمشروع أربعة أهداف 

رئيسة هي:
األول: تطوي����ر أدوات 
مناس����بة لف����رز األطف����ال 
التعل����م  ذوي صعوب����ات 

وتشخيصهم وحتديدهم. 
باللغة  الثاني: تطوير برنامج تدريس����ي 
العربية للتدخل العالجي لألطفال ذوي صعوبات 

التعلم. 
الثالث: تصميم دورات تدريبية متخصصة 
وتطبيقها وتنفيذها لصالح الشركاء املشاركني 

في املشروع.
الهدف الرابع: تطوير شهادة ومعيار دمج 
»شركاء في الدمج« لتوفير آلية حتفيز وطريقة 
عمل ملساعدة الشركاء املشاركني في املشروع 

لتحقيق مستوى »شراكة الدمج«.
ماذا عن اجلهات املمولة للمشروع؟

متول اجلهات التالية مشروع »شركاء في 
الدمج«:

1 � مركز تقومي وتعليم الطفل، جمعية نفع 
عام، الكويت.

2 � الصن����دوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي.

3 � برنام����ج األمم املتح����دة اإلمنائ����ي، 
الكويت.

وعلى هامش اللقاء أيضا 
التقت »األنباء« رئيس وحدة 
التدريب مبركز تقومي وتعليم 
الطف���ل هن���ادي احملمي���د 
واستعرضنا معها الهدف من 
استضافة الوفود املشاركة، 
املتدربني  آلي���ات اختي���ار 
التدريب واخلطط  وبرامج 
املستقبلية فإلى التفاصيل:

م��ا اله��دف املباش��ر من 
ال��دول  وف��ود  اس��تضافة 

املشاركة؟
اله���دف من اس���تضافة 
عدد محدد من الضيوف هو 

تدريبهم على املستوى الثاني من التدريب املقرر 
ضمن املشروع بهدف:

� أن يقوموا الحقا بعمليات التدريب ضمن 
دولهم.

� تعارف بعضهم على بعض لتكوين الشبكة 
العربية لصعوبات التعلم.

كيف اخترمت املتدربني؟
مت اختيار املتدربني م���ن قبل اجلهات التي 

ميثلونها ضمن الشروط التالية:
� أن يكونوا قد حضروا الدورة األولى التي 

متت في بالدهم.
� وأن يكون���وا م���ن املتميزي���ن ف���ي تلك 

الدورات.
� وأن يعملوا الحقا بالتعاون مع اجلهة التي 
رشحتهم ضمن مشاريع التدريب املقررة ببالدهم، 
وأن يش���اركوا في الشبكة العربية لصعوبات 

التعلم املقرر إنشاؤها.
� وأن ميثل���وا إح���دى وزارت���ي التربية أو 

الشؤون.
وفئات��ه  التدري��ب  برنام��ج  مكون��ات  م��ا 

املستهدفة؟
التدريب موجه لفئتني املعلمني واالختصاصيني 

النفس���يني ومدة كل دورة 
تدريبية مكثفة أسبوع.

ومحتوى الدورة بالنسبة 
لالختصاصيني النفس����يني 
يتضمن التعريف بصعوبات 
التعل����م، مظاهر صعوبات 
التعلم األكادميية والنمائية، 
الدسلكسيا  دس����كلكوليا، 
»عسر القراءة«، التشخيص 
النفس����ي »تطبي����ق عملي 
التشخيص  لالختبارات«، 
»تصحي����ح  النفس����ي 
االختبارات« والتشخيص 
النفسي »دراسة حالة«. أما 
احملتوى بالنسبة لتدريب املعلمني فيتضمن نبذة 
عن صعوبات التعلم، صعوبات الذاكرة واالنتباه 
واإلدراك، عالقة صعوب����ات الذاكرة واالنتباه 
التشخيص  واإلدراك بالصعوبات األكادميية، 
النفسي، الدسلكسيا »عسر القراءة«، الدسكلكوليا 
التربوي جتارب  العالج  الرياضيات«،  »عسر 
تربوي����ة )1(، االضطرابات اللغوية املصاحبة 
لذوي صعوبات التعلم، التشخيص التربوي 
وخطط العمل، حلول عملية في مواجهة املشكالت 

التربوية.
هل هن��اك خطط لزي��ارة دول جدي��دة، وما 

خططكم املستقبلية؟
بعد انتهاء املشروع احلالي وأنشطة الدورات 
التدريبية احلالية، سيتقدم مركز تقومي وتعليم 
الطفل بطلب دع����م للصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي إلنشاء الشبكة العربية 
لصعوبات التعلم وهي املشروع املكمل للمشروع 
احلالي والذي نأمل أن نوفر املساعدة من خالله 
لبقية الدول العربية الشقيقة لكي تقوم مبساعدة 
أبنائنا وبناتها الذين يعانون صعوبات خاصة 
في التعلم ومواجهة ه����ذه اإلعاقة التعليمية 

املهمة.

نعتمد تطوير الكفاءات المتخصصة في مجال صعوبات التعلم

نهدف لتأهيل المتدربين ليقوموا بعمليات  التدريب في دولهم

موفق املنابري

هنادي احملميد


