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متخصصون: إدراج صعوبات التعلم في فئات اإلعاقة ظلم واضح

ـ بعبارة أخرى فإن درجة ذكاء ذوي 
صعوبات التعلم تبدأ من درجة 160-85 
على مقياس الـــذكاء وصعوبة التعلم 
ليست إعاقة بحد ذاتها بقدر ما يكون 
فـــي كثير من األحيان عامل دفع مؤثر 
في اجتاه استغالل مواطن القوة لدى 
الطفل الذي يعاني من تلك الصعوبات 
)دليل األسرة في معاملة ذوي صعوبات 

التعلم ليحيى القباني(.
ـ صعوبـــات التعلم من اكثر فئات 
التربية اخلاصة انتشارا حيث تشكل 
شريحة كبيرة تفوق كل فئات التربية 
اخلاصة )كتاب صعوبات التعلم التنظيم 

الذاتي د.أمل عبداحملسن(.
وهل هناك شـــخصيات عاملية من 

ذوي صعوبات التعلم؟
أديسون

جورج بوش
اينشتاين

والت ديزني
كيف تعامـــل قانـــون 2010/8 مع  

تعريف املعاق؟
كل من يعاني اعتالالت دائمة كلية 
او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته 
البدنية او العقلية او احلسية قد متنعه 
من تأمني مستلزمات حياته او املشاركة 
بصورة كاملة وفعالة في املجتمع على 

قدم املساواة مع اآلخرين.
بالنسبة لتعريف املعاق باالتفاقية 
الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة )اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(.
ـ ويشمل مصطلح األشخاص ذوي 
اإلعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة 
االجـــل بدنية او عقليـــة او ذهنية او 
حســـية، قد متنعهم لدى التعامل مع 
مختلف احلواجز من املشاركة بصورة 
كاملـــة وفعالة فـــي املجتمع على قدم 

املساواة مع اآلخرين.
بالتعريفني ال يوجد االشخاص ذوو 

صعوبات التعلم.
ـ بعد كل ما سبق هل صعوبات التعلم 
معاقون أم معاقون عقليا وهل يندرجون 

ضمن قانون املعاقني؟
ـ نتســـاءل وهل يحق لنا إدخالهم 
الى قانون املعاقني وما التأثير النفسي 

مستقبال عليهم.
ـ وما هي اجابتنا عندما يكبر الطفل 
ويعتلـــي اكبر املناصـــب ويقول من 
تسبب بإعطائي صفة املعاق او املعاق 
عقليا، ومن قام  بتســـجيلي في هيئة 

املعاقني وما هـــي إجابة اولياء االمور 
واملســـؤولني وجلنة املعاقني مبجلس 
العامة لشـــؤون ذوي  األمة، والهيئة 

االعاقة لهذا الطفل؟
ـ وما تأثير ذلك على زواجه وأوالده 

وعمله، وجوانب حياته الباقية؟
ـ وهـــل يجوز اعطـــاؤه حقا ليس 
من حقـــه بل من حق املعـــاق الذهني 

والعقلي؟
ـ لم ال تقوم وزارة التربية بالدعم 
املالي لهم وإبعادهم عن احلرج، فوزارة 
املالية التي ستدفع لهيئة املعاقني لتدفع 
للتربية ولتنقل جميـــع ملفات ذوي 

صعوبات التعلم لوزارة التربية؟
ـ لنحرص علـــى أبنائنا ومكانتهم 
االجتماعية والنفســـية واملستقبلية، 

فهم املستقبل.
ـ هل اندفاعنا للحصول على الدعم 
املالي من هيئة املعاقني أولى من التنشئة 
االجتماعيـــة والنفســـية والوظيفية 

ألبنائنا؟
ـ إن اإلعاقـــة الذهنيـــة والعقليـــة 
ليســـت عيبا بل العيب ان يتصف بها 
من ليست به، وأن يأخذ حقا ليس له 
وأال نصفه وهو طفل ال يســـتطيع أن 
يأخذ قراره بنفسه حتى ان كبر يقول 

من املتسبب؟
ـ نتســـاءل ملاذا يحـــرص البعض 
على ضـــم صعوبات التعلم للتعريف 
والعالم يتجه إلخراج شرائح من املعاقني 
لينضمـــوا الى أقرانهم األســـوياء مع 
املناطة  توفير احتياجاتهم من اجلهة 
بهـــم تعليميـــا وهـــي وزارة التربية 

والتعليم؟
ـ ان الصـــرف على غيـــر املعاقني 
مـــن ميزانية الهيئة وغيـــر الواردين 
بالتعريف يضبطه الفصل التاسع من 
قانون املعاقني فمن املسؤول ومن يتحمل 
املخالفـــات، وما واجب أعضاء مجلس 

األمة في متابعة خروقات القانون؟
ـ هل يعقل من أجل الدعم املادي املالي 

ان نلصق صفة معاق بأبنائنا؟
ـ العالم يصفهـــم بذوي صعوبات 

التعلم ونحن نصفهم باملعاقني.
ـ العالم رفعهم من االتفاقية الدولية 
لألشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقة ونحن 

نضيفهم لقانون املعاقني هل يعقل؟
ـ لنقـــف مع أبنائنا ذوي صعوبات 

التعلم من أجل مستقبل أفضل لهم.
ـ هـــل نحـــن أفضـــل مـــن األمم 

املتحدة؟
ـ لنقنـــع وزارة التربيـــة بتحمل 
واجباتها جتـــاه االهتمام بالطلبة من 
ذوي صعوبات التعلم ودمجهم مبدارس 
العام واالهتمام باملوجودين  التعليم 
باملدارس احلكومية، ونشجع التوجه 

احلالي لالهتمام بهم.

يوسف الكندري

بـــدوره، رأى االخصائي في مجال 
صعوبات التعلم يوسف الكندري ان 
مسؤولية كبيرة تقع على الوالدين في 
مجال رعاية أبنائهما من فئة صعوبات 
التعلـــم وبالتالي عليهمـــا تخطي ما 
يعانونه عند اكتشـــاف احلالة وفيما 
يلي أسئلة »األنباء« وردود الكندري 

عليها.
مما يعاني أولياء األمور؟

يعاني أولياء األمور عند وجود حالة 
صعوبات تعلم لدى أحد أبنائهم حالة 
من احلزن والصدمة واإلنكار واللوم 
وتختلـــف ردود أفعال الوالدين جتاه 
مشكلة صعوبات التعلم، حيث تأخذ 
بعـــض العائالت املســـؤولية الكاملة 
والرعاية واالهتمام، وبعض األسر قد 
يسبب وجود حاالت صعوبات التعلم 
لدى أحد األبناء حدوث مشـــكالت قد 

تؤدي الى انفصال الزوجني.
م��ا دورهم جت��اه الطفل م��ن ذوي 

صعوبات التعلم؟
1- يجب االعتراف باملشكلة وحتمل 

الصدمة والتأقلم مع املشكلة.
2- البحث عن السبب.
3- البحث عن العالج.

4- تقبل أو رفض الوالدين لطفلهما 
الذي يعاني من صعوبات في التعلم.

هل هن��اك تأثير لنظ��رة اآلباء جتاه 
أبنائه��م الذي��ن يعانون م��ن صعوبات 

التعلم ونظرة هؤالء األبناء ألنفسهم؟
إذا كان الوالدان ايجابيني ويقدمان 
املساعدة للطفل للقيام باملهام واالعتماد 
على النفـــس فهذا األمر ســـيقلل من 
مخاوف األبناء ويكون وجود الوالدين 
الطفل داعما رئيسيا للتغلب  بجانب 
على الصعوبة إن أمكن أو التقليل من 
اثرها، أما إذا كان الوالدان سلبيني جتاه 
هذا األمر فسيؤدي هذا الى زعزعة ثقة 
الطفل بنفســـه والى تفاقم الصعوبة 
وزيادة تأثيرها على الطفل وصعوبة 

مواجهتها.

م��ا دور وزارة التربي��ة جت��اه هذه 
الفئة؟

1- االعتراف بوجود صعوبات تعلم 
لدى نسبة ال يستهان بها من التالميذ 

حيث تتراوح بني 5 و%12.
2- الكشف املبكر عن التالميذ ذوي 
صعوبات التعلم في مراحل مبكرة من 

رياض األطفال.
3- اتخاذ اآلليـــات الصحيحة في 

تشخيص صعوبات التعلم.
4- توفير غرف مصادر للتالميذ 

ذوي صعوبات التعلم.
5- توفيـــر املختصـــني في مجال 
صعوبات التعلم من معلمني واخصائيني 

اجتماعيني ونفسيني.
ما حقوق التالميذ من ذوي صعوبات 

التعلم؟
1- ضمان التعليم اجليد لهذه الفئة 

مبا تتيح لهم قدراتهم.
2- توفيـــر االحتياجات التربوية 

اخلاصة لهذه الفئة.
3- توفيـــر املختصني مبســـاعدة 
هذه الفئة من معلمني واختصاصيني 

اجتماعيني ونفسيني.
توصي��ات خاصة ترى ان��ه البد من 

التشديد عليها؟
التأكيد على ان األطفال ذوي صعوبات 
التعلم ليسوا معاقني ويتمتعون بقدرات 
عقلية متوســـطة وفوق املتوسط وال 
يجوز اضافتهـــم الى تعريف املعاقني 

ذهنيا وعقليا.
تلتزم الدولة املمثلة بوزارة التربية 
بتقدمي جميع اخلدمات التربوية لألطفال 
ذوي صعوبات التعلم من خالل قانون 
8 سنة 2010 لألشخاص ذوي االعاقة.

انشاء غرف املصادر في كل مدارس 
الكويت لتقدمي جميع اخلدمات لألطفال 

ذوي صعوبات التعلم.
االســـتعانة باملختصني في مجال 
صعوبات التعلم من معلمني واخصائيني 

اجتماعيني ونفسيني.

علي األنصاري

أما األخصائي علي األنصاري فقد 
رأى ان أوليـــاء األمور ونتيجة توجه 
اجلهات املعنية باعتبار صعوبات التعلم 
ضمن فئات االعاقة بدأ البعض منهم 
يقتنع بان ولده معاق وهذا يؤثر سلبا 
على االبن وولي أمره، وهنا أســـئلة 

»األنباء« وردوده عليها.

كيف يحصل ذلك؟
ان ادراج الفئة ضمن فئات املعاقني 
وشملهم باالمتيازات التي يستفيد منها 
املعاق اثرا سلبا، ونحن في احلملة ندعو 
الى انصاف املعاقني وذوي صعوبات 
التعلم وان ادراجهم ضمن نطاق خدمات 
الهيئة املستقلة لذوي االعاقة سيسبب 
لهم اضرارا نفسية واجتماعية واضحة 
وأيضا وظيفية، كما سيعمل على تغيير 
نظرتهم النفســـهم وفي الوقت نفسه 
سيشعر املعاق بالظلم حيث ينافسه 

أشخاص أسوياء في خدماته.
كيف ميكن ان يأخ��ذ من يعاني من 
صعوب��ات التعلم حقوق��ه في حال عدم 
ادراج��ه ضم��ن الفئات املس��تفيدة من 

قانون املعاقني؟
يتم ذلك عبر توفير التعليم املناسب 
له داخل املدارس، ولكن ضمن قانون 
املعاقني يأخذ حقه ولكن بالشكل اخلاطئ 
الذي من املمكن ان يؤثر على ولي األمر 
ويدفعه التخاذ قرار صعب بتصنيف 
ولده بأنه معاق وهو ال يعاني من اي 

اعاقة.
كيف ترون ابعاد هذا القرار على ولي 

األمر؟
عبر تفعيل القانون بشكل صحيح 
خاصة املادتني 9 و10 من قانون املعاقني 
رقم 8 لسنة 2010، وهنا أريد ان أؤكد 
علـــى ان 70% من اوليـــاء امور طلبة 
صعوبـــات التعلم يرفضـــون اعتبار 

ابنائهم ضمن فئات االعاقة.

يوسف الشمري

اما االخصائي يوسف الشمري فقد 
التربية حلصر اخصائيي  دعا وزارة 
صعوبات التعلم وتنظيم فرق لتشخيص 
حاالت صعوبات التعلم، جاء ذلك في 

ردوده على أسئلة »األنباء«.
كيف يتم ذلك؟

أوال بانشاء وحدة خاصة في وزارة 
التربية متخصصة بصعوبات التعلم 
واجراء مسح بياني للمختصني والذين 
يزيد عددهم على 700 مختص ولكنهم 
لألســـف مبعثرون ويقومون بأعمال 
خـــارج اختصاصهم، علمـــا ان هناك 
إحصائيات صادرة عن مراكز اختصاص 
تظهر ان نسبة الطلبة الذين يعانون 
صعوبات التعلم تتراوح بني 5 و20% في 
الكويت، وهذه نسبة مرتفعة وتتطلب 
من وزارة التربية اهتماما كبيرا عبر 

البداية كانـــت مع رئيس اجلمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني علي 
الثويني حيث استعرض تعريف املعاق 
وفـــق املعايير العامليـــة التي عرضها 
لتوضيح مشكلة طلبة صعوبات التعلم 
بني وزارة التربية وهيئة شؤون ذوي 
االعاقة وهل هم معاقون أم أســـوياء، 

وأجاب عن أسئلة »األنباء«.
ما تعريف اإلعاقة العقلية؟

ـ تعريف هيبر Heber: يشير الى ان 
»ذوي االعاقة العقلية يتميز مبستوى 
عقلي حتت املعدل املتوســـط للذكاء« 

)د.عادل عز الدين األشول(.
ـ تعريف اجنرام Ingram.c.p: يرى 
أن الطفل ذا اإلعاقة العقلية ال يستطيع 
التحصيل الدراســـي اجليد في نفس 
مســـتوى زمالئه في الصف الدراسي 
من األسوياء وتتراوح نسبة ذكائه بني 
50 و70 درجة )فاروق محمد صادق من 
كتاب برامج تنمية السلوك التكيفي لدى 
األطفال ذوي االعاقة العقلية للدكتورة 

أسماء عبداهلل العطية.
 :Grossman ـ تعريف جروســـمان
وهو األكثر شـــمولية وذيوعا وقبوال 
بـــني املختصني في الوقت احلالي، كما 
أنه التعريف الـــذي تأخذ به املنظمة 
األميركية للتخلف العقلي وينص هذا 
التعريف على ان االعاقة العقلية حالة 
عامة تشير الى االداء الوظيفي املنخفض 
عن املتوسط بدرجة دالة في العمليات 
العقلية تكون متالزمة مع قصور في 
التكيفي واالجتماعي  مهارات السلوك 
للفرد وحتدث اثنـــاء فترة النمو قبل 

سن ثماني عشرة سنة.
ـ اإلعاقة العقلية حالة يعجز فيها 
العقل عن الوصول الى مستوى النمو 
السوي او استكمال ذلك النمو )عادل 

عز الدين االشول(.
ـ ضعف في الوظيفة العقلية ناجت عن 
عوامل داخلية او خارجية بحيث تؤدي 
الى تدهور في كفاءة اجلهاز العصبي 
ومن ثم فهي تؤدي الى نقص في القدرة 
العامة للنمو )كمال ابراهيم مرسي من 
كتاب برنامج تنمية السلوك التكيفي 

لدى األطفال ذوي االعاقة العقلية(.
وما التعريفات العاملية لصعوبات 

التعلم؟
د.ورد روب الكنديـــة: الطالب ذوو 
صعوبات التعلم مختلفون وليســـوا 
معاقني واســـتخدام مصطلح مختلف 
يرجع ملـــدى فهمنا لصعوبات التعلم، 
ولذلك جند أن مصطلح معاق مستخدم 
في األماكن التي ال تتوافر فيها الثقافة 
الكافيـــة لطبيعة صعوبـــات التعلم، 
)األنباء االثنني 2010/10/18 استضافة 

من مركز تقومي وتعليم الطفل(.
ـ الطالب الذين يواجهون صعوبات 
التعلـــم طـــالب اذكياء بصفـــة عامة 
ولكنهـــم يحتاجون فقـــط تكيفا في 
طريقة التدريس اي يدرسون بطريقة 
مختلفة وال يحتاجون الى ان نقلل لهم 
احملتوى العلمي للمنهج )األنباء االثنني 

.)2010/10/18
ـ إن صعوبات التعلم غير ناجتة عن 
إعاقة سمعية او بصرية او حركية او 
تخلف عقلي او اضطراب انفعالي بيئي 
ثقافي او اقتصادي )التأهيل املجتمعي 

د.داود محمود املعايطة(.
ـ د.عادل عبداهلل أ.الصحة النفسية 
ـ جامعة الزقازيق: عن صعوبات التعلم 
وفقا حملك التربية اخلاصة يتم احلد منها 
عن طريق برامج التربية اخلاصة، ولكننا 
ال نقول على االفـــراد ذوي صعوبات 

التعلم انهم معاقون.

إنشاء فرق عمل متخصصة للعمل مع 
هذه الفئة، باإلضافة الى إنشاء غرف 
مصادر في جميع املدارس احلكومية 
تكون مبنزلة صلة بني املدرســـني في 
الفصول واألبنـــاء الذين يعانون من 
هذه املشكلة لتقومي أوضاعهم وعدم 

ظلمهم باعتبارهم معاقني.
ولك��ن هناك م��ن يق��ول انهم فعال 

معاقون؟
جميع القوانني العاملية ابتعدت عن 
تسمية من يعاني اي نقص في احدى 
احلواس بكلمة معاق، ونحن لألسف 
نســـمي األصحاء معاقـــني، ملعاناتهم 
من مشـــكلة في تعلم مادة من املواد 
التدريســـية وهذا خطـــأ نعمل على 

تالفيه.

حليمة السيد

الســـيد، اخصائية  أمـــا حليمـــة 
التعلم، فاســـتعرضت في  صعوبات 
ردودها على أســـئلة »األنباء« جتربة 
مملكة البحرين في مجال التعامل مع 

صعوبات التعلم.
هل تسردين لنا هذه التجربة؟

أوال أنا من خريجي جامعة اخلليج 
في البحرين، وعندما كنا ندرس كنا نقوم 
بالعمل امليداني في املدارس احلكومية 
مع فئات صعوبـــات التعلم، ووجدنا 
انهم يدرســـون في نفس الفصول مع 
أقرانهم، ولكن في كل مدرســـة غرفة 
مصادر يتلقى فيها الطالب الذي يعاني 
صعوبات التعلم املعلومات الالزمة في 
املادة التي يعاني صعوبة فيها واألغلبية 
كانت اللغة العربية والرياضيات، وهذه 
الغرفة تنسق مع مدرس املادة ويستطيع 
الطالب اجتياز االمتحان بسهولة بعد 

هذه الدراسة.
مل��اذا تخرجت في البحرين، أال يوجد 

في جامعة الكويت هذا التخصص؟
جميعنـــا درس في اخلـــارج ألنه 
لألسف قسم التربية اخلاصة في كلية 
التربية بجامعة الكويت يفتح ســـنة 
ويقفل ســـنوات حســـب تقدير مدير 
الكلية للحاجة، ونحن ندعو الى اعتماد 
هذا القسم بشـــكل دائم وفتح املجال 
أمام الطلبة للتخصص في صعوبات 
التعلم داخل الديرة ونأمل ان جند ذلك 

قريبا.
مباذا تنصحني أولياء األمور؟

أدعوهم الى ضرورة التحرك املبكر 
مع أبنائهم الذين تظهر عليهم عالمات 
صعوبات التعلم من أجل ضمان حقوقهم، 
وكلما كان التدخل مبكرا أتت النتيجة 
أفضل، وكلما تعاملوا مع الطفل في سن 
مبكرة وضعوا حدا للمشكلة ومنعوها 
من التفاقم أو زيادة نسبتها، والتدخل 

املبكر هو العالج األنفع لهذه الفئة.
كي��ف يكتش��ف األمر قبل س��نوات 

الدراسة األساسية؟
التركيز  عبر مظاهـــر منها عـــدم 
وصعوبات في نطق األحرف واإلفراط 
في احلركة وهناك طرق تساعد األهل 
على منع تفاقم املشكلة لدى أبنائهم من 
خـــالل العمل مع املختصني في حتديد 
نقـــاط القوة والضعـــف والعمل على 

تصويب النواحي الضعيفة.
وأتوجه الى وزارة التربية مبناشدة 
بضرورة إنشاء وحدة تشخيص داخل 
الوزارة من املختصني تكون نواة لوحدات 
في جميع املناطق تتولى تشـــخيص 
احلاالت وليس اللجان اخلاصة بالهيئة 
الكثير  املستقلة، ألنه لألســـف هناك 
من األخطاء في التشخيص تؤثر على 

مستقبل األبناء.

بشرى شعبان

اجمع عدد من املختصني في مجال فئة صعوبات التعلم انه ال يجوز اعتبار فئة صعوبات التعلم معاقني ودعوا إلى انشاء غرف املصادر في كل 
مدارس الكويت اسوة بدول املنطقة التي سبقت الكويت في هذا املجال. وتوجهوا إلى وزارة التربية باقتراح إلنشاء وحدة خاصة للمختصني 
في مجال صعوبات التعلم وافرع لها في جميع املناطق تتولى تشخيص حاالت اختالف التعلم، مشددين على ان شمولهم في قانون املعاقني 

واعتبارهم معاقني يؤثر س�لبا عليهم نفس�يا واجتماعيا ووظيفيا ايضا. وبينوا انه قبل اقرار قانون املعاقني في مجلس األمة مت توجيه كتب الى 
املجلس بضرورة عدم ادراج فئة صعوبات التعلم ضمن قانون املعاقني وان تكون تبعيتهم لوزارة التربية وليس للهيئة العامة لشؤون اإلعاقة. 
وقالوا خالل لقاء نظمته »األنباء« مع عدد من املختصني في مجال صعوبات التعلم انهم يعملون حاليا في اطار حملة توعية تتوجه الى املجتمع 

بشكل عام واالسرة واجلهات املعنية بشكل خاص حول هذه الفئة وكيفية التعامل معها، وأمور أخرى تطرقوا لها في هذا اللقاء.

عل�ى  الش�مري:  يوس�ف 
حص���ر  التربي���ة  وزارة 
اإلخصائيي�ن الذي�ن يزي�د 
عدده�م على 700 مختص

إدراجهم  األنص�اري:  عل�ي 
ضمن تبعية الهيئة المستقلة 
يظلمه�م  اإلعاق�ة  ل�ذوي 
فعلي�ًا المعاقي�ن  ويظل�م 

»التربية«  لنقن�ع  الثوين�ي:  علي 
بتحمل واجباته�ا تجاه االهتمام 
بالطلبة من ذوي صعوبات التعلم 
ودمجهم بمدارس التعليم العام

دعوا في ندوة »األنباء« إلى إنشاء غرف المصادر في المدارس ووحدات خاصة للمتخصصين في مجال صعوبات التعلم

يوسف الشمري علي األنصاري علي الثويني

)أنور الكندري(علي الثويني متحدثا للزميلة بشرى شعبان

تعريف المعاق

توصيات

ـ تعريف املعاق في قانون 2010/8 الكويت:
»كل من يعاني اعتالالت دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في 
قدراته البدنية او العقلية او احلسية قد متنعه من تأمني مستلزمات 
حياته او املشـــاركة بصـــورة كاملة وفعالة فـــي املجتمع على قدم 

املساواة مع اآلخرين«.
ـ تعريف املعاق باالتفاقية الدولية لألشخاص ذوي االعاقة »اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة« األمم املتحدة:
ويشـــمل مصطلح »األشخاص ذوي اإلعاقة« كل من يعانون من 
عاهات طويلة األجل بدنية او عقلية او ذهنية او حسية، قد متنعهم 
لدى التعامل مع مختلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة 

في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.

ـ إنشاء وحدة لتشخيص احلاالت 
التي تعاني من صعوبات التعلم.
ـ تبعية هذه الفئــــة كليا لوزارة 

التربية.
ـ حصــــر االخصائيــــني فــــي هذا 

املجــــال واعتمادهم فــــي املدارس 
احلكومية.

ـ انشــــاء غرفة مصــــادر للتعامل 
مع احلــــاالت في جميــــع مدارس 

الكويت.

عل�ى  الكن�دري:  يوس�ف 
مس�ؤولية  األم�ور  أولي�اء 
أبنائه�م مش�كلة  تخط�ي 
والبحث عن األسباب والعالج

يوسف الكندري

حليم�ة الس�يد: إنش�اء وحدة 
تش�خيص من المختصين تكون 
نواة لوحدات في جميع المناطق 
الح�االت تش�خيص  تتول�ى 

حليمة السيد


