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إن التطوير الذي نسعى إليه في املنظومة التعليمية لبناء اإلنسان ال يقتصر على تطوير

املناهج والبرامج واألدوات ،إنما أيضاً على الهيئات التدريسية واملجتمع“

(صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى ،حاكم إمارة الشارقة)

“
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كلمة املدير العام
قبــل الحديــث عــن اإلنجــازات التــي اســتطاع مركــز الشــارقة لصعوبــات التعلــم تحقيقهــا فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيًا تلــت
مرســوم إنشــائه فــي األول مــن أغســطس  ،2016البــد مــن اإلشــادة بالرؤيــة الثاقبــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة الرئيــس الفخــري لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية وتلمســه الحتياجــات
المجتمــع وتصــوره للمســتقبل األفضــل لجميــع فئاتــه منطلقــً فــي ذلــك مــن إيمانــه الراســخ وقناعتــه األكيــدة بأهميــة وأحقيــة
التعليــم ضمــن أفضــل المســتويات لجميــع فئــات المجتمــع بمــن فيهــم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ومــن ذوي صعوبــات التعلــم.
وبالفعــل فقــد لمســنا هــذا التــازم فــي فلســفة ورؤيــة ســموه لحــق التعليــم الجيــد لــكل فئــات المجتمــع مــن توالــي المبــادرات
وإصــداره مرســومين أميريــن متتالييــن األول بإعــادة إنشــاء مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية اســتجابة للمتغيــرات والتطــورات
التــي اســتجدت فــي مجــال العمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة واتســاع دورهــا ومجــال عملهــا فــي التوعيــة بأســباب اإلعاقــة والوقايــة
منهــا والكشــف المبكــر وتطويــر أســاليب التعليــم والتدريــب والتأهيــل وصــوالً إلــى مناصــرة واحتــواء وتمكيــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والثانــي بإنشــاء مركــز الشــارقة لصعوبــات التعلــم كمكمــل ومتمــم لعمــل المدينــة يعمــل بإشــرافها ويخــدم فئــة لــم
تنــل حقهــا الكافــي مــن االهتمــام ،وإطالقــه فــي مركــز التدخــل المبكــر للمرحلــة الثالثــة مــن مبــادرة (لغتــي) لتعلــم اللغــة العربيــة
بوســائل ذكيــة ومــا تــا ذلــك مــن متابعــات جــادة مــن فريــق عمــل المبــادرة لرصــد مخرجاتهــا ونتائجهــا ولتعميمهــا الحقــً ،وفــي كل
ذلــك ربــط متكامــل وممارســة راقيــة لحــق جميــع الفئــات فــي التعليــم الجيــد وبأفضــل الوســائل والتقنيــات.
إن مــا تقــوم بــه مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية ومركــز الشــارقة لصعوبــات التعلــم ليــس إال ترجمــة صادقــة وممارســة راقيــة
لهــذه التوجهــات التــي وضعــت مصلحــة المســتفيدين علــى رأس اهتماماتهــا ومســتقبلهم األفضــل منتهــى غاياتهــا ،ولخصــت
ذلــك فــي عبــارات مكثفــة ذات داللــة عاليــة ومضاميــن عميقــة ورؤيــة مشــتركة تنــص علــى مناصــرة واحتــواء وتمكيــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة والطلبــة مــن ذوي صعوبــات التعلــم وتوفيــر كل االحتياجــات الضروريــة والمتطلبــات األساســية لضمــان مســتقبل أفضــل
وحيــاة كريمــة لهــم.
إن التقريــر الســنوي بيــن أيديكــم يرصــد بدايــات عمــل مركــز الشــارقة لصعوبــات التعلــم فــي ســبتمبر  2016وحتــى نهايــة العــام
 2017وكل مــا احتــواه مــن جهــود وأعمــال وخدمــات تخصصيــة تمثلــت فــي ســرعة إعــداد الــكادر الفنــي واإلداري وتهيئتــه للعمــل،
والشــراكات واالتفاقــات التــي تــم عقدهــا للبــدء مــن حيــث انتهــى اآلخــرون ال مــن حيــث بــدأوا ،واإلنجــازات التــي تحققــت بفضــل هــذه
الــروح اإليجابيــة ،وكل الفعاليــات التــي تــم تنظيمهــا مــن محاضــرات ونــدوات ولقــاءات أســرية ودورات تدريبيــة ،وأبــرز هــذه الفعاليــات
مؤتمــر صعوبــات التعلــم األول (لتعلــم أفضــل) ،واألعــداد الكبيــرة مــن المســتفيدين ،هــذا باإلضافــة إلــى العضويــات العالميــة التــي
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أحرزهــا المركــز واالتفاقيــات التــي عقدهــا ،واســتعانته بأفضــل الخبــرات عربيــً ودوليــً وإشــراكه نمــاذج ناجحــة مــن األشــخاص ذوي
صعوبــات التعلــم ،وغيرهــا مــن اإلنجــازات الكثيــر ..كلهــا دالئــل ومؤشــرات قويــة علــى صوابيــة التوجــه وجد ّيــة الممارســات التــي
ســتنعكس بشــكل إيجابــي علــى الطلبــة مــن ذوي صعوبــات التعلــم وأســرهم.
وهنــا ال بــد مــن اإلشــادة بجهــود جميــع العامليــن فــي مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية الذيــن تداعــوا لتنفيــذ توجيهــات صاحــب
الســمو حاكــم الشــارقة وتضافــرت جهودهــم المباركــة مــع الجهــود الحثيثــة ألوائــل العامليــن فــي المركــز والنخبــة المختــارة منهــم
وعملــوا جميعــً بإخــاص وتفــان لضمــان انطالقــة قويــة مباركــة وســريعة لهــذا المركــز والبــدء فــي تقديــم خدمات متخصصــة متميزة
للطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم بــدون أي تمييــز وصــوالً إلــى الطمــوح المنشــود والغايــة المتوخــاة:
أن مــن غيــر المســموح حرمــان طالــب واحــد مــن حقــه فــي التعليــم مهمــا كانــت التضحيــات واالحتياجــات ،وألننــا نؤمــن بأنــه ال
توجــد إعاقــة بــل هنــاك مجتمــع معيــق يحــول بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وممارســة حقوقهــم اإلنســانية كمواطنيــن ،وأننــا( :نحــن
المناصــرون لحقــك فــي التعليــم).
واهلل الموفق

8

التأسيس
تأســس مركــز الشــارقة لصعوبــات التعلــم الــذي يعمــل بإشــراف وتحــت مظلــة مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بموجــب
المرســوم األميــري رقــم  49لســنة  2016الــذي أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو
المجلــس األع ـلـى حاكــم الشــارقة ،ـفـي األول مــن أغســطس ســنة  ،2016بهــدف توفيــر الخدمــات لفئــة ذوي صعوبــات التعلــم مــن
جميــع األعمــار ،ومــن الجنســين ومــن الجنســيات المقيمــة ـفـي الدولــة كافــة.
وبحسب المرسوم ،يكون للمركز ،في سبيل تحقيق أهدافه ،ممارسة االختصاصات التالية:
تقييم وتشخيص حاالت ذوي صعوبات التعلم من النواحي التربوية والسلوكية ،والمهارات المعرفية واالجتماعية
والوظيفية.
تقييم المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية التي تؤهل ذوي صعوبات التعلم لالندماج فيها.
اإلشراف على تيسير عملية التعليم للمنتسبين إلى المركز.
تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في المجال التعليمي والتربوي.
التدخل المبكر من خالل البرامج المتخصصة.
إعــداد وتنفيــذ برامــج اإلرشــاد األســري والوظيفــي وبرامــج الدعــم الالزمــة لتأهيــل وتعليــم ذوي صعوبات
التعلم.
وأي اختصاصات أخرى ُيناط بها المركز من الحاكم.
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عن املركز
منذ بداية اإلعالن عن تأسيس المركز و مكرمة سمو الحاكم بتخصيص مبلغ ستة ماليين درهم لترجمة فكرة المركز
على أرض الواقع ،قام فريق مختص برئاسة سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية وعضوية كل من :الشيخ /حمد المعال ،المهندسة /أمل الخميس ،األستاذة /منى عبدالكريم ،بالبحث والتحري عن
الجهات التعليمية والمرا كز االختصاصية والرائدة في هذا المجال من داخل الدولة وخارجها.
على الصعيد الخارجي ،تمت زيارة العديد من هذه المرا كز االختصاصية واالطالع على تجاربها الحية وانجازاتها المدعمة
باإلحصاءات الدورية التي من شأنها أن ترسم خطا ً واضحا ً لبداية مشوار المركز من حيث انتهت إليه تلك الجهات الرائدة.
أما على الصعيد الداخلي ،فليس خافيا ً دور الجهات الحكومية التي تعنى بهذه الفئة وتخصص لها جزءا ً من اهتمامها
ليس باليسير في سبيل توفير التقييم والتشخيص الدقيقين والبيئة التعليمية المناسبة بما يتالءم مع احتياجات أفرادها
المختلفة ،ومن هذه الجهات :وزارة التربية والتعليم ،وزارة تنمية المجتمع ،مجلس الشارقة للتعليم ،مركز الموارد لذوي
اإلعاقة ،ومركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة ،وهي بعض األمثلة على تلك الجهات التي تم فتح مجاالت للتعاون معها
والتباحث في احتياجاتها لضمان تقديمها خدمات متميزة ترقى لمستوى جودة التعليم التي تنشدها قيادتنا الرشيدة.
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رؤيتنا
أن نكون المركز الرائد في مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي صعوبات التعلم في دولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن
العربي.

رسالتنا
ضمان حياة كريمة لألشخاص ذوي صعوبات التعلم من خالل :التشخيص والتدخل المبكرين وبرامج اإلرشاد األسري
الوظيفي ،واقتراح البرامج التعليمية المتخصصة ،والتدخالت الفردية المناسبة ،وتقديم التدريب واالستشارات التربوية
واالجتماعية والنفسية لألشخاص ذوي صعوبات التعلم ،ومساندة المؤسسات التعليمية ،وتدريب الكوادر العاملة في مجال
التعليم ،والتوعية بصعوبات التعلم ،واحترام االختالف ،وتمكين المتميزين من األشخاص ذوي صعوبات التعلم من الوصول
إلى أقصى درجات النجاح.

أهدافنا

تنمية الوعي المجتمعي المؤسسي بمجال صعوبات التعلم.
توفيراألنظمة الحديثة والوسائل المبتكرة لدعم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم.
توظيف أحدث الممارسات في مجال تأهيل الكوادر المتخصصة.
توفير البدائل التعليمية لألشخاص ذوي صعوبات التعلم وتأهيلهم لإلندماج في المجتمع.
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يلخص شعار “نحن المناصرون لحقك في التعلم” توجه
المركز وحرصه على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة من
ذوي صعوبات التعلم والتكفل بضمان كامل حقوقهم التي
توفرها الجهات التعليمية بالدولة.
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يف إمارة الشارقة وضعنا الثقافة واإلهتامم بها نصب أعيننا والثقافة كمصطلح
عريب فصيح يفوق كل معاين الثقافة يف باقي لغات العامل
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

+

+

=
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خدماتنا
تقییم وتشخیص حاالت األشخاص ذوي صعوبات التعلم.
تقديم االستشارات للمؤسسات واألفراد.
اإلشراف ومتابعة سیر العملية التعليمية للمنتسبين.
تدریب الكوادر المتخصصة في المجال التعليمي والتربوي.
برامج التدخل المبكر.
اإلرشاد األسري.
اإلرشاد الوظيفي والدعم.
برامج الدعم االجتماعي والنفسي.
برامج المناصرة الذاتية.
خدمات التقنيات المساندة.
خدمات العالج الوظيفي.

إحصاءاتنا
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منذ افتتاح المركز في سبتمبر  ،2016تم تسجيل  280حالة وتنوعت الخدمات المقدمة للحاالت المتقدمة حيث تمت
دراسة  158حالة وتقديم الخدمات المناسبة من مقابالت وتقييم خاص لكل حالة حسب متطلباتها ،وبنا ًء على نتائج
التقييم تم إعداد جداول تأهيلية لـ  54حالة وتقديم الخدمة النهائية لها.

إحصائية مقارنة بنسبة المستفيدين من خدمات المركز خالل عام 2017
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الهيكل التنظيمي

17
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إنجازاتنا
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تعيين  17موظفا ً إداريا ً ومختصا ً وفقا ً
للهيكل التنظيمي المعتمد.

إضافة موظف من ذوي اإلعاقة السمعية
إلى الكادر الوظيفي للمركز.

تجهيز المبنى وتهيأة مرافقه باألثاث العصري
والعملي بما يتالءم مع طبيعة عمل المركز.

تدعيم المركز بالكتب والمراجع العلمية
واالختبارات التشخيصية والتقاييم
والوسائل التعليمية .

تجهيز المكاتب والفصول بأحدث الوسائل
التقنية واألجهزة االلكترونية.

توعية الجمهور من خالل إعداد وتصميم ونشر
المنشورات التعريفية والوسائل اإلعالنية
والدعاية.

التفاعــل مــع المجتمــع عــن طريــق عمــل
حســابات للمركــز ع ـلـى مواقــع التواصــل
ا ال جتما عي ; ا لفيســبو ك  ،و ا ليو تيو ب ،
اإلنستجرام ،واللينكد إن.

إطالق الموقع الرسمي للمركز على شبكة
االنترنت scld.shj.ae

إعداد الالئحة التنظيمية إلجراءات تقديم
الخدمات في المركز.

إعداد وتزويد المكتبة االلكترونية بـ( )32
مرجعا ً مهماً.

تسجيل ( )280طلبا ً لاللتحاق بالمركز.

إجراء ( )204تقييمات مختلفة (تقييم نفسي
تربوي ،تقييم صعوبات التعلم ،تقييم وظيفي،
تقييم لغة وتخاطب) للحاالت المتقدمة بطلب
االلتحاق.

تقديم الخدمات التأهيلية واألكاديمية ل
 54ملتحقا ً بالمركز بمعدل يومين في
االسبوع.

تعزيز التعاون مع إدارة التربية الخاصة بوزارة
التربية ،ومنطقة الشارقة التعليمية ،لتقديم
التسهيالت المطلوبة لدخول أخصائيي المركز
إلى المدارس.

تطبيق استبانة المسح على  168طفال ً
وطفلة ضمن برامج التدخل المبكر لتقييم
طالب مرحلة رياض األطفال.
تنظيم ( )6ورش تخصصية بهدف رفع
كفاءة وأداء اإلختصاصيين والمعلمين
وتأهيلهم للتعامل مع الطلبة ذوي
صعوبات التعلم

عقد  4محاضرات توعوية ولقاءات أسرية
لتوجيه األسر وتعريفها على الطرق
واألساليب التعليمية الحديثة التي تتالءم
واحتياجات األطفال من ذوي صعوبات

التعلم.

توقيع إتفاقية تعاون مع كلية بيكن -
فلوريدا لطرح دورة تدريبية متخصصة.

تأهيل الكوادر المتخصصة بتنظيم دورات تدريبية في
مجال صعوبات التعلم بالتعاون مع كل من كلية
األميرة ثروت (من المملكة األردنية الهاشمية) وكلية
بيكن (من فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية)

اإلجم
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 205االف درهم

)(54%

رعاية الفعاليات

ورش ودورات ومؤتمرات
 135آالف درهم

)(36%

تبرعات

)(5%

 18.5ألف درهم

اإليرادات

 15.5ألف درهم

)(5%

رسوم استشارات خارجية

 3,400ألف درهم

)(1%

رسوم الخدمات الفردية
المستعجلة

377,400
درهم

.5
مليون

مالي

 21ألف درهم

 1.8مليون درهم

تجهيز المبنى
 507آالف درهم

3,096,000
مليون درهم

)(16%

 519ألف درهم

)(16%

النفقات

الفعاليات

)(59%

الرواتب واألجور

)(1%

التوعية والدعاية واإلعالن

األجهزة االلكترونية والتقنية
 163ألف درهم

)(5%

3.
ن درهم
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 86ألف درهم

)(3%

المراجع والوسائل التعليمية
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لتعلم أفضل
مؤتمر صعوبات التعلم األول «لتعلم أفضل» سلط الضوء على مشكلة صعوبات التعلم،
وأهم المواضيع التي تندرج تحتها من خالل التعريف والتوعية بأهمية توفير التشخيص
والتدخل المبكرين ،والبرامج التعليمية ،وتقديم التدريب واالستشارات التربوية ،ومساندة
المؤسسات التعليمية ،وتمكين المتميزين منهم للوصول إلى أقصى درجات النجاح.

التقنيات المساندة

العالج الوظيفي

,,

تــم افتتــاح أول معمــل يحاكــي واقــع
األشــخاص ذوي صعوبــات التعلــم ،ويوفــر
فرصــة فريــدة لعيــش تجربتهــم ـفـي المؤتمــر

,,

عسر القراءة والكتابة

عسر الحساب

فرط النشاط وتشتت اإلنتباه

23

فعاليات املركز

1199

إجمالي عدد المشاركين في
فعاليات المركز
459

400
25

91

التعلم

لصعوبات التعلم

خارج المركز

224

مؤتمر صعوبات

اليوم الخليجي

استشارات أسرية الدورات التدريبية

المحاضرات
واللقاءات

24

شكر وتقدير للمؤسسين والداعمين والرعاة
لم يكن للمركز تحقيق ما تم انجازه في هذا الزمن
القياسي لوال تكاتف الجهود المبذولة من المهتمين
والقائمين على المركز سواء من داخل مدينة الشارقة
للخدمات اإلنسانية أو خارجها .ونذكر هنا أبرز من تركوا
بصمة في عمل المركز لهذه السنة.
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الجهات املتعاونة في التأسيس

الرعاة والداعمون

الجمعية الكويتية للدسلكسيا ـ دولة الكويت

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

مركز تقويم وتعليم الطفل ـ دولة الكويت

وزارة التربية والتعليم

شركة المناهج المتكاملة ومدارس النبراس ـ دولة الكويت

الطنيجي للعقارات

المركز الكويتي لصعوبات التعلم ـ دولة الكويت

وزارة تنمية المجتمع

جمعية ذوي صعوبات التعلم ـ المملكة العربية السعودية

المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة

جامعة الملك سعود ـ المملكة العربية السعودية

مؤسسة الشارقة لإلعالم

كلية بيكن فلوريدا ـ الواليات المتحدة األمريكية

بروموستار
الجامعة القاسمية

العضويات
الجمعية العالمية للدسلكسيا
الجمعية البريطانية للدسلكسيا

مركز ميغا مول الشارقة
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استشاريو املركز

الشيخ حمد المعال

من األشخاص ذوي صعوبات تعلم
تمت اإلستعانة بالشيخ حمد المعال مع بداية فكرة تأسيس المركز وذلك لتجربته كشخص من ذوي صعوبات التعلم
ومعاناته من خالل عدم فهم مشكلته داخل الدولة وتوجهه إلى المملكة المتحدة لتشخيص حالته وتأهيله كشخص من ذوي
صعوبات التعلم.
وساهمت هذه التجربة بشكل كبير في تعليمه بطريقة مختلفة ،كانت أحد نواتج هذا التعليم تخرجه وحصوله على درجة
الماجستير.
وكان لهذه الخبرة نصيب كبير من المساهمة في التعريف بالجهات واألشخاص المختصين من داخل وخارج الدولة الذين
يمكن االستفادة منهم في تأسيس المركز والمضي قدما ً نحو تحقيق أهدافه السامية .وقد ساهم بشخصه في تكوين العالقات
المهنية التي هي اساس قيام المركز.

27

استشاريو املركز

الدكتور ابراهيم ابونيان

أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود سابقا ً

أحد األسماء البارزة في مجال صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي ،له مؤلفات عدة في مجال
صعوبات التعلم ،ويمكن تلخيص مساهمته مع المركز على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي:
المساهمة في وضع تصور مبدئي للمركز.
ابداء الرأي والمشورة في الهيكل التنظيمي للمركز.
المساهمة في إعداد واعتماد آلية تنظيم العمل بالمركز.
اعتماد النماذج المستحدثة بالمركز.
تقديم النصح والتوصيات والمشورة للكادر الفني بالمركز.
تقديم محاضرات تطوعية للتعريف بالمركز والتوعية بصعوبات التعلم.
التطوع مع المركز من خالل تقديم ورش متخصصة في مجال صعوبات التعلم لخدمة العاملين والمختصين في مجال صعوبات التعلم.
المشاركة في مؤتمر صعوبات التعلم من خالل تقديم ورشة عمل والمشاركة في منصة حوارية.

