تأتي أهمية بناء اإلنسان قبل بناء المرافق
الثقافية المختلفة ،حيث به تنهض األمم
والحضارات فهو من يثري المعرفة ويعمر
األرض
من لقاء سموه بوفد الشعراء العرب

سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى حاكم امارة الشارقة

تقدم ملحوظ وإنجازات تستحق اإلشادة

مطالعة أولية لمحتويات التقرير السنوي لمركز الشارقة لصعوبات التعلم للعام الدراسي  2019 - 2018تعكس مدى الجدية والقدرة
على تحقيق األهداف التي أنشأ من أجلها هذا المركز في األول من أغسطس  2016بموجب المرسوم األميري رقم  49لسنة  2016الذي أصدره صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة حفظه اهلل ورعاه.
وقد تركزت هذه األهداف في محصلتها على ضمان حق األشخاص ذوي صعوبات التعلم في التعليم حتى أعلى مراحله مرورًا بكل العمليات التقييمية
والتشخيصية واألكاديمية الكفيلة بضمان هذا الحق ،وبالفعل فقد استطاع المركز تحقيق تقدم ملحوظ في خدماته الفنية المتخصصة لكل الحاالت
التي تقدمت للمركز سواء في خدماته الفنية المتنوعة عامة أو للحاالت التي تلقت خدمات أكاديمية نهائية داخل المركز.
كما تنوعت في العام الدراسي  2019 - 2018الخدمات التدريبية والتوعوية التي يقدمها المركز لعدد من الفئات المستهدفة ،كالعاملة في المجال أو
للمجتمع عامة والمؤسسات التعليمية على وجه خاص كما تنوعت في العام الدراسي  2019 - 2018الخدمات التدريبية والتوعوية التي يقدمها المركز
لعدد من الفئات المستهدفة ،كالعاملة في المجال أو للمجتمع عامة والمؤسسات التعليمية على وجه خاص.
باإلضافة إلى الحضور المتميز للمركز في خارطة األنشطة والفعاليات سواء مشاركته في األنشطة المحلية واإلقليمية كاليوم الخليجي لصعوبات
التعلم أو تلك التي تولى تنظيمها  ،ومن أبرزها مشروع االستكشاف الثاني (تحدى نفسك) الذي نظمه المركز بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم
وكلية بيكن األمريكية.
هذا التقدم الملحوظ في أداء مركز الشارقة لصعوبات التعلم في أقل من ثالث سنوات ترجم إلى مجموعة من اإلنجازات التي أحرزها طلبته الذين
تمكن عدد كبير منهم من القراءة السليمة وتنمية مهارة الفهم وتنظيم األفكار باعتبارها واحدة من أبرز المشكالت التي تواجه هؤالء الطلبة في عملية
التعلم.
مجال آخر البد من اإلشادة به ،وهو العمليات اإلدارية الكفؤة التي تقودها مديرة المركز الدكتورة هنادي السويدي التي تمكنت مع فريق عملها المتميز
من تحقيق هذه اإلنجازات وضمان تقدم وتطور العمليات الفنية والتخصصية داخل المركز ،باإلضافة إلى نجاحها وفريق عملها في مضاعفة ايرادات
المركز كعنصر هام من عناصر االستمرارية والتطور المضطرد الذي نسعى إليه جميعًا.
مدير عام مدينة الشارقة
للخدمات اإلنسانية

تمنياتي لجميع العاملين في مركزالشارقة لصعوبات التعلم ولجميع المستفيدين من خدماته

المزيد من التقدم واالزدهار ولنبق دائمًا المناصرين لحقوق و احتياجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

مسيرة حصاد عام كامل من األعمال والمنجزات
ما بين التحديات والطموحات حقق مركز الشارقة لصعوبات التعلم العديد من
اإلنجازات والنجاحات والتي تم تسطيرها خالل هذا العام  ،انتهجنا خاللها العديد من
الممارسات الحديثة وفق منهجية مخططة للوصول الى ما كنا نصبو إليه.
ال وكام ً
بداية العام وضعنا تصورًا شام ً
ال عما يمكن تحقيقه في جميع المجاالت
سواء كانت إدارية أو فنية  ،ومنذ اللحظات األولى اجتمع فريق العمل في المركز
على تحديد األهداف واآلليات واإلستراتيجيات حتى أثمرت الجهود عن منجزات
واقعية وملموسة.
الدكتورة هنادي السويدي
مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم

نعي تمامًا أنه يقع على عاتق المركز العديد من المسؤوليات والواجبات والخدمات
والتي نسعى إلى تقديمها على أكمل وجه لنعكس صورة مشرقة ونضع أنفسنا
على الطريق الصحيح لإلنجاز وذلك كما أراد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد  -حاكم الشارقة حفظه اهلل ورعاه.

االيمان الراسخ بأن كل إنجاز يقف خلفه مجموعة من العوامل التي تساهم في تذليل الصعوبات وتجاوز المحن و العراقيل
التي من شأنه أن تقف في طريقنا نحو التميز  ،عملنا بروح الفريق الواحد وثقتنا بقدراتنا كان له الدور األبرز في ذلك.
مهما قمنا من أعمال و قدمنا من خدمات سيبقى أبناؤنا ذوي صعوبات التعلم أمانة في أعناقنا  ،وسنسعى جاهدين
لتقديم كل ما يحتاجوه من برامج وخدمات حتى نصل بهم إلى مستوى يليق بهم مقارنة مع أقرانهم في المدارس.
في هذا التقرير نضع بين أيديكم مسيرة حصاد عام كامل من األعمال والمنجزات والتي تم تحقيقها على أرض الواقع ،
سالحنا العزيمة واإلرادة واإلصرار على تحقيق النجاح ومواجهة الصعاب بكل ثبات.
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مركز الشارقة لصعوبات التعلم
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 األعلــى حاكــم الشــارقة ،فــي األول مــن أغســطس ســنة  ،2016بهدف توفيــر الخدمــات لفئة
ذوي صعوبــات التعلــم مــن جميــع األعمــار ،ومــن الجنســين لجميــع الجنســيات علــى أرض الدولــة وتكــون لــه الشــخصية
الشخصية االعتبارية ويتمتع باالستقالل المادي واإلداري .

رؤيتنا
أن نكون المركز الرائد في مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي صعوبات التعلم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
والوطن العربي.
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رسالتنا
ضمــان حيــاة كريمــة لألشــخاص ذوي صعوبــات التعلــم مــن خــال  :التشــخيص والتدخــل المبكريــن وبرامــج اإلرشــاد األســري
و الوظيفــي ،واقتــراح البرامــج التعليميــة المتخصصــة ،والتدخــات الفرديــة المناســبة ،وتقديــم التدريــب واالستشــارات التربويــة
واالجتماعيــة والنفســية لألشــخاص ذوي صعوبــات التعلــم  ،ومســاندة المؤسســات التعليميــة ،وتدريــب الكــوادر العاملــة فــي
مجــال التعليــم  ،والتوعيــة بصعوبــات التعلــم ،واحتــرام االختــاف ،و تمكيــن المتميزيــن مــن األشــخاص ذوي صعوبــات التعلــم
من الوصول إلى أقصى درجات النجاح.

أهدافنا
● تنمية الوعي المجتمعي المؤسسي بمجال صعوبات التعلم.
● توفير األنظمة 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.
ويلخص شعار (نحن المناصرون لحقك في التعلم) توجه المركزوحرصه على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة من ذوي
صعوبات التعلم والتكفل بضمان كامل حقوقهم التي توفرها الجهات التعليمية بالدولة.
التقرير السنوي
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خدماتنا
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التشخيص
و التقييم
لألشخاص
ذوي
صعوبات
التعلم

تقديم
االستشارات
للمؤسسات
و األفراد

اإلشراف و
المتابعة
على سير
العملية
التعليمية
للمنتسبين

تدريب
الكوادر
المتخصصة
في المجال
التعليمي
والتربوي

برامج
المناصرة
الذاتية

خدمات
التقنيات
المساندة

خدمات
العالج
الوظيفي

خدمات
عالج
النطق
و
اللغة

برامج
التدخل
المبكر

اإلرشاد
األسري

برامج
الدعم
اإلجتماعي
و النفسي

اإلرشاد
الوظيفي
و الدعم

الكوادر البشرية
أعداد الموظفين في العامين السابقين

2017-2018

19
موظف

8
مواطنين

2018-2019

24
موظف

9
مواطنين

11
جنسيات
أخرى
15
جنسيات
أخرى

توزيع الموظفين في أقسام المركز

2017-2018

2018-2019

10

9

5

3

7

9
الخدمات المساندة

الشؤون االرشادية و التقييم

شؤون التدخل االكاديمي و التأهيل

التقرير السنوي
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الموارد المالية
مصروفات المركز خالل السنة األكاديمية 2018-2019
مقارنة مع احصائيات العامين األخيرين

2018-2019

5,435,695.88

578,044.44
● نسب المصروفات
الفعلية والبالغة

177,416.56

185,345.88
255,000

6,631,502.76

درهمًا إماراتيًا إلى
احتياجات وخدمات
المركز

2%
خدمات
لوجستية

9%
دورات
وورش و فعاليات

4%
إيجار مبنى

82%
رواتب
و تأمين صحي

255,000
388,947.95
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مصاريف
الجاريه

209,721.34

248,791.12

2017-2018

3%

4,999,241.60

إيرادات المركز خالل السنة األكاديمية 2018-2019
مقارنة مع احصائيات العامين األخيرين

2018-2019
176,428.57

211,633.81

105,808.47
5,400.24

● نسب اإليرادات
المحصلة في المركز
والبالغة

499,271.08

درهمًا إماراتيًا إلى
مجمل الخدمات

35%
رعايات

21%
دورات
وورش و فعاليات

1%
المبيعات

43%
رسوم خدمات
المركز

2,468.69
99,363.41

355,000

53,149.99

2017-2018
التقرير السنوي
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إحصاءاتنا
حقق المركز تقدمًا ملحوظًا في تقديم خدماته الفنية المتخصصة

2018-2019
اجمالي عدد الحاالت
المسجلة

534

760

عدد التشخيصات و
التقييمات (صعوبات
تعلم  ،عالج وظيفي،
نطق و لغة  ،نفسي
تربوي )

عدد متلقو الخدمات
األكاديمية

18
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162

الخدمات االأكاديمية و التأهيلية

البند

جلسات
صعوبات التعلم

جلسات
العالج الوظيفي

جلسات
التخاطب

تقارير
التقدم والتطور

الزيارات
المدرسية للحاالت
المسجلة

النسبة المئوية
2018-2019

28%

5%

4%

27%

36%

العدد
2018-2019

 243شهريًا

 42شهريًا

 36شهريًا

 237سنويًا

 318زيارة سنويًا

التقرير السنوي
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البرامج التوعوية والتدريبية

2017-2018

2018-2019
برامج توعوية

4

13
برامج تدريبية

3

20
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البرامج
التدريبية
الخارجية

البرامج
التدريبية
الداخلية

● برنامج تدريب الكوادر الوطنية التدريب التخصصي في صعوبات التعلم

● ورشة رسم السمع

● الدبلوم المهني في صعوبات التعلم

● التعليم التبادلي

● استخدام أجهزة التكنولوجيا المساندة

● أحدث االستراتيجيات العالجية لعسر الرياضيات

● األسئلة السقراطية في المقابلة اإلرشادية

● المساعدة في الفهم الدقيق والواضح
لمخطط فحص السمع وتأثيره على
عملية التعليم

● ورشة عمل عن العالج الوظيفي

● استخدام التعليم التبادلي لتنمية
مهارات الفهم القرائي

● تشخيص صعوبات التعلم
● ورشة بالتعاون مع كلية بيكن حول التعليم االستراتيجي
و الخدمات لطالب الجامعات الذين يواجهون صعوبات
تعلم

● المقياس المبني
على المنهج

إجمالي عدد الحضور

252

التقرير السنوي
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البرامج
التوعوية
الخارجية

البرامج
التوعوية
الداخلية

معًا لتمكينهم
●محاضرة توعوية عن صعوبات
● المجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة التعلم
●مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي
●مبادئ صعوبات التعلم
●محاضرة عن إدارة التحديات السلوكية
لمرحلة الطفولة
●ملتقى التربية الخاصة

● صعوبات التعلم وأثرها على
الثقة بالنفس
● الصحة النفسية وعالقتها باألمراض السيكوسوماتية

●التحديات والمشكالت التي تواجه الطلبة ●عدد  3محاضرات توعوية
ذوي صعوبات التعلم
لصعوبات التعلم لمعلمات
المدارس
 مدرسة منار االيمان الخاصة●برنامج توعوي في قواعد التربية في
 مدرسة البيان الوطنيةحاالت التدخل المبكر

 -مدرسة النخيالت للتعليم األساسي

إجمالي عدد الحضور

333
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الفعاليات
أبرز الفعاليات واألنشطة
يحرص المركز على التواجد في أبرز الفعاليات الخارجية التي تعنى بالطفل واألسرة والمجتمع ،ويتفاوت حضور المركز في
الفعاليات بين المشاركات الفعلية والتضامنية حيث شارك المركز ونظم العديد من الفعاليات واألنشطة المختلفة خالل
للعام  2018-2019نذكر منها أبرز المشاركات :

التقرير السنوي
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الفعاليات الوطنية
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معرض الشارقة الدولي للكتاب
تعد المشاركة األولى للمركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب ،حيث جاءت هذه المشاركة من أجل تسليط الضوء على
قضية صعوبات التعلم ،وكانت مشاركة المركز من خالل جناح خاص في المعرض يتكون من المعمل الذي يحاكي الواقع
الذي يعيشه الطلبة ذوو صعوبات التعلم باإلضافة إلى ركن األشغال اليدوية الذي ينمي المهارات اإلدراكية للطفل.

من  31أكتوبر إلى  10نوفمبر 2018
تاريخ المشاركة

500
متوسط عدد الحضور

التقرير السنوي
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مهرجان الشارقة القرائي للطفل

من  17أبريل إلى  27أ بريل 2019
تاريخ المشاركة

550
متوسط عدد الحضور

26

التقرير السنوي

اليوم الخليجي لصعوبات التعلم

 3مايو 2019
تاريخ المشاركة

12

عدد الحضور

التقرير السنوي
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مشاركات تضامنية
شارك المركز في الفعاليات التي أقيمت في الجامعات مثل جامعة الشارقة وجامعة زايد فرع دبي وأبوظبي ،حيث جاءت
المشاركة من خالل جناح مخصص للمركز في الجامعات ،وكان الهدف تعريف الطلبة بالخدمات والبرنامج التي يقدمها
المركز باإلضافة إلى نشر الوعي عن صعوبات التعلم.

200
عدد الحضور
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البرنامج الطالبية
صيفكم وناسة
بمشاركة طالب من ذوي صعوبات التعلم أقيمت فعاليات البرنامج الصيفي (صيفكم وناسة) الذي نظمه مركز الشارقة
لصعوبات التعلم بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف.

من  14يوليو إلى  18يوليو 2018
تاريخ الفعالية

13
عدد المشاركين
من عمر (  )13-8سنة
من الجنسين

التقرير السنوي
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مشروع االستكشاف '' تحدى نفسك''

الفئة المستهدفة
وعدد المشاركين

أهداف البرنامج:

الطلبة من عمر (  )22-14سنة من الجنسين.
 23طالبًا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم

عدد الطالب
16

عدد الطالبات
7

ورش العمل
● أساسيات التعلم واكتشاف الذات.
● عبر عن نفسك من خالل الفن.
● اإلنترنت واإلعالم الرقمي.

● توعية الطلبة ذوي صعوبات التعلم بالمشكلة
والتركيز عليها.
● التفكير النقدي والطرق الفعالة للتكيف.
● أساليب التعلم المختلفة.

األنشطة الفنية والرياضية
● التجديف في حتا.
● سفاري في مليحة.
● الرماية في نادي الجولف.
● اليوم الرياضي برعاية الهيئة االتحادية
للشباب.
● السباحة لألوالد.
● الطبخ للبنات.

الهادفة الى الرحالت
الترفيهية
● المربى المائي في الشارقة.
● وارنر براذر في أبو ظبي.
● واحة الكرامة في أبو ظبي.
● متحف اللوفر في أبو ظبي.

التقرير السنوي
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جاءت نتائج استبيان أولياء أمور الطلبة المشتركين في مشروع االستكشاف  2019متوافقة وملبية للطموح حيث حقق
المشروع أهدافه

34

بند

مدى الرضا العام الذي الحظه
أولياء أمور المشاركين
في مشروع االستكشاف

النسبة

86%

73%

بند

تغيير واضح وملموس
على شخصية المشترك

زيادة مهارة روح التعاون
والمشاركة لدى المشترك

النسبة

80%

التقرير السنوي

زيادة مهارة التفكير لدى
القدرة على تحمل
زيادة الثقة بالنفس وزيادة
المشترك
الدافعية لدى المشترك المسؤولية لدى المشترك

80%

80%

تطبيق ما تم تعلمه
المشترك على أرض الواقع
73.4%

زيادة مهارة التخطيط
والتنظيم لدى المشترك

60%

قدرة المشروع على تحقيق
األهداف المتوقعة من قبل
ولي أمر المشترك
80%

60%

مدى الرضا العام عن
المشروع بشكل عام
93.3%

مدى الرضا العام الذي تالحظه على ابنك  /ابنتك

0%

14.3%

57.1% 28.6%

مالمسة تغيير واضح على شخصية ابنك  /ابنتك
ممتاز
جيد جدًا
جيد
محايد

14.3% 7.1%

64.3% 14.3%

إجراءات تنظيم المشروع بشكل عام

0%

7.1%

85.7% 7.2%

مدى الرضا العام عن المشروع بشكل عام

0%

0%

92.9% 7.1%
التقرير السنوي
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المشاركات العلمية

تحدى رياضي

رحالت ترفيهية

حفل الختام
التقرير السنوي
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اإلنجازات
مسابقة تحدي القراءة العربي
ساهمت في بناء شخصية الطلبة من ذوي صعوبات التعلم عن طريق  :ـ
● تثقيف العقل
● اكتساب المعرفة و المهارات القرائية المختلفة الطالقة .

المرحلة األولى :

 11مشارك من طلبة المركز

المرحلة الثانية :
تأهل  7مشاركين

المرحلة الثالثة :
فاز طالب واحد على مستوى إمارة الشارقة

أحمد محمد فوزي

38
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االتفاقيات

اتفاقية تعاون شراكة
استراتيجية
غرفة تجارة وصناعة الشارقة

مذكرة تفاهم
جامعة الشارقة

اتفاقية تعاون
دار و للنشر والخدمات
التعليمية

تاريخ التوقيع

10-9-2018

24-12-2018

28-4-2019

12-6-2019

نسبة اإلنجاز

100%

100%

100%

100%

االتفاقية

اتفاقية تعاون
عقد لغتي

التقرير السنوي
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التواصل االجتماعي

2018-2019

@shjcld

1222
152
1894
40
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2017-2018

فيس بوك

يوتيوب

انستجرام

591
70
1134

2018-2019

2017-2018

عدد المنشورات

عدد المنشورات

الفعاليات التوعوية
39%
الفعاليات التعليمية
20%

الفعاليات التوعوية
10%
الفعاليات التعليمية
55%

الفعاليات اإلحتفالية
15%
الفعاليات األخرى
26%

الفعاليات اإلحتفالية
21%
الفعاليات األخرى
14%
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شكر وتقدير للداعمين و الرعاة
الرعاة و الداعمون

42
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Gratitude and Appreciation to All Supporters & Sponsors
Sponsors & supports

العضويات
الجمعية الدولية للديسلكسيا

43
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2017-2018

2018-2019

No.of Posts

No.of Posts

Awarness Posts
10%
Educational Posts
55%
Celebration Posts
21%
Other Posts
14%

Awarness Posts
39%
Educational Posts
20%
Celebration Posts
15%
Other Posts
26%
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Social Media PlatForm

2017-2018
591
70
1134

43
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2018-2019

@shjcld

Facebook

1222

Youtube

152

Instagram

1894

Agreements

Agreement

Cooperation Agreement
Lughati contract

Strategic cooperation
Agreement
Sharjah Chamber of commerce
& Industry

Memorandum of
understanding
Sharjah University

Cooperation Agreement
wow Publishing house

Signing date

10-9-2018

24-12-2018

28-4-2019

12-6-2019

Completion
percentage

100%

100%

100%

100%
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Achievements

Arabic reading challenge
Enabling the students with learning diffculties to build personal skills :
● Mind education
● Acquire different knowledge & reading skills,such as fluency

Phase 1 :

11 participant from SCLD
Phase 2 :

7 of the student were qualified
Phase 3 :
one student won at sharjah level

Ahmed Mohammed Fawzi
45
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Entertainment Trips

Closing Ceremony

Scientific Participation

Sport Challange

التقرير السنوي
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Extent of general satisfaction of your child

57.1% 28.6%

14.3%

0%

An obvious change of your child's character

64.3% 14.3%

14.3% 7.1%

Projects organizational procedures in general

85.7% 7.2%

7.1%

Excellent
Very good
Good
Neutral

0%

Extent of general satisfaction of the project

92.9% 7.1%

0%

0%
التقرير السنوي
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The parents of the students who participated in Project Discovery 2019 took a survey to rate the
experience and the results came positive and as expected, the project fulfilled the goals thar have been set for it .

Item
Percentage

Item
Percentage
49
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Extent of general satisfaction
the parent’s noticed on their
children in the discovery project

Participants boost of
self-confidence and
motivation

Participants ability to
take responsibility

86%

73%

80%

A clear and obvious change of
the particioation character
80%

Participants increase of the
Participants increase
of intellectual skills organizational and planning skills
60%

Participants increase of the
Applying what the
spirit of the participation and
participants have
coopertion
learned on everyday life
80%

73.4%

60%

The project’s ability to
fulfill the expected goals
of the parents
80%

Extent of general
satisfaction of the
project
93.3%

Program goals :

Target group and
Number of participants

● Raising the awareness among people with
learning difficulties about the problem and
shed the light on it
● Critical thinking and effective adaptation
methods
● Different learning strategies

Entertaining purposeful
trips
● Sharjah Aquarium
● Warner Bros World Abu Dhabi
● Wahat Al Karama Abu Dhabi
● Louvre Abu Dhabi

Student between the age(14 - 22) years for both genders
Total of 23 learning difficulties students

Sports and Art activities
● Hatta Kayaking
● Maliha safari
● Shooting in the Golf Club
● Sports Day sponsored by the
Federal Youth Authority
● Swimming for males and
Cooking lesson for females

Females
7

Male
16

Workshops
● Learning principles and self-discovery
● Express yourself through art
● Web and digital media

التقرير السنوي
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Discoverey project '' Challange Yourself ''

51
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Student program

Summer Fun
Sharjah center for learning difficulties with the cooperation of Sharjah Musems Authority luched a summer event
under the slogar ( your summer is fun )

From 14 July to 18 July 2019
Participation date

13

Number of participants
From the age of (8-13)
for both genders

التقرير السنوي

54

Solidarity participations
The center participated in the events that took place in universities such as Sharjah University and Zayed University in
Dubai and Abu Dhabi . The participation was through a partiton for the center in these universities , and its target was
to familiarize the students of the services and programs the center provides as well as raise the awareness of learning
difficulties.

200

Number of attendees

55
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Learning Difficulty Gulf Fair

3 May 2019
Participation date

12
Number of attendees

التقرير السنوي
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Sharjah Children Reading Festival

From 17 April to 27 April 2019
Participation date

550

Average number of attendees

57
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Sharjah International Book Fair
It is considered the first participation for the center in Sharjah international book fair . The goal of this participation
was to shed the light on the subject of learning difficulties . The center participates in the book fair through a partiton
that consisted of the lab that stimulates the reality people with learning difficulties deal with , in addition to a corner of
handmadre crafts that promotes the children's cognitive skill .

From 31 october to 10 November 2018
Participation date

500

Average number of attendees
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National Events

59
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Events

Most prominent events & Activities
The center is keen on taking part of the most important outdoor events related to the child , family , and society .
The presence of the center varies between actual and solidarity participation , as the center
participated and organized a number of different events and activities throughout last year , here are some of the
most remarkable participations.

التقرير السنوي
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External
Awareness
Programs

Internal
Awareness
Programs
Together to empower them
● Learning difficulties & its effect on confidence
● Psychological with psychomatic disorders

● Supreme council for family affairs

● Awareness lecture for learning
diffculties

● Sharjah Social Empowerment Foundation● Learning difficulties principals
● Awarness program education rules in
early intervention
● Issues & obstacles that face learning

● Special Educational forum
● Learning difficulties Awareness

lecture for 3 school lecturers
- Manar Al Iman Private School
difficulty students
- AlBayan National School
● Awarness program on educational rules - AlNukhielat School for Basic
Education

in early interventional cases

Total number
333
61
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External
Training
Programs

Internal
Training
Programs
● Audio drawing workshop

● Training program for national cadres, specialized training in
learning difficulties

● reciprocal teaching

● Professional diploma in learning difficulties

● Latest strategies for dyscalculia

● Usage of supportive technology devices

● Support for clear and accurate understanding of audigrams
and its effect on the learning process
● Use reciprocal teaching to develop reading skills
● curriculum based on skills

● Socratic questions during guidance interviews
● occupational therapy workshop
● Latest therapeutic strategies for dyscalculia
● Training university students in cooperation with beacon college,
with learning difficulties

Total number
252
التقرير السنوي
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Training & Awareness program

2017-2018

2018-2019
Awareness programs

4

13
Training programs

13

63
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Rehabilitation & Academic Services
Item

Learning difficulty
sessions

Occupational
therapy sessions

Speech Therapy
sessions

Progress and
evolution reports

School
visits to cases

Percentage
2018-2019

28%

5%

4%

42 Monthly

36 Monthly

27%

36%

Number
2018-2019

243 Monthly

237 Yearly

318 Visit annually
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Our Statistics
The center has made remarkable progress in providing its specialized technical services

2018-2019
Total number of
recorder cases

534
Diagnosis and
assessment ( learning
difficulties,
occupational
therapy,speech therapy,
educational &
psychological )

Academic services
recipients

162
65

التقرير السنوي

760

SCLD revenue during the Academic year 2019-2018
Compared to last 2 years
211,633.81

2018-2019
105,808.47

176,428.57

5,400.24
●SCLD collected

revenues which is

499,271.08

AED to total services

43%
Center services
fees

1%
Sales

21%
Courses work
shop & events

35%
Sponsership

2,468.69
53,149.99

99,363.41

2017-2018

355,000
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Finance resource
SCLD expenses during the Academic year 2019-2018
Compared to last 2 years
5,435,695.88

2018-2019
578,044.44

185,345.88

177,416.56

255,000

●Actual expenses

percentage which is

6,631,502.76

AED to SCLD needs &
services

3%
Ongoing
expenses

82%
Wages &
health insurance

4%
Building
Rent

9%
Courses work
shop & events

255,000

209,721.34

248,791.12
388,947.95
4,999,241.60

67
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2%
Logistic
services

2017-2018

Human Cadres
Number of Employees in the past 2 years
19

2017-2018

Employee

2018-2019

Employee

24

8

11

Nationals

Other Nationalites

9
Nationals

15
Other Nationalites

Employee distribution in SCLD sections

2017-2018

3

2018-2019

9

7
Academic intervention and qualification

10

5

9
Counselling and evaluation

Supporting Services
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Our services

Social and
psychological
support
programs

Career
advice and
support
69
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Early
intervention
programs

Family
counseling

Training
specialized
cadres in the
education
field

Supervise and
monitor the
progress of the
educational
process for the
students in the
center

Provide
consultations
to institutions
and
individuals

Speech
Language
Therapy
Services

Occupational
counseling and
support

Assistive
Technology
Services

Diagnosing
and
assessing
learning
difficulties
cases

Self
advocacy
programs

Our Mission
Toguarantee a decent life for people with learning diculties through: diagnosis and early
intervention programs and family and career counseling, and to propose appropriate specialized
individual educational programs and interventions. To provide training and educational, social, and
psychological counseling for people with learning diculties. To support educational institutions, To
train specialized cadres in the education eld. To promote awareness of learning diculties and respect
of individual dierences. To enable talented people with learning diculties to reach maximum success.

Our Goals
● To create awareness in society about learning diculties.
● To provide the state of the art learning technologies to facilitate challenges faced by people with learning
diculties and their families.
● To utilize international best practices in the eld by providing professional development to educators.
● To provide an alternative inclusive education for people with learning diculties, that will enable them to be
included in the educational system.
Our slogan (We are your advocates to education) summarizes the orientation of the center and its keenness to
provide appropriate educational environment for people with learning diculties, and ensuring their rights provided
by the educational institutions in the state.
التقرير السنوي
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Sharjah Center for learning Difficulties
Establishment
Sharjah Center for learning diculties has been established by decree number 49 for the year 2016
issued by His Highness Dr Shaikh Sultan bin Mohammad Al Qassimi,Member of the Supreme
Council and Ruler of Sharjah, the Center works under the supervision of Sharjah City of
Humanitarian Services and established on the rst of august 2016. It aimed to provide services for people with learning
diculties of all ages, both genders, and for all nationalities through all emirates. The center is an
independent corporation nancially and administratively.

Our Vision
To be the leading center in Advocacy, Inclusion and Empowerment of persons with learning diculties in theUAE and
the Arab World.
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A year long of Work & Achievements
Between the challenges and ambitions,Sharjah Center for Learning Diflculties has accomplished
a number of achievements and successes that have been written during this year.
We followed through this year several modern practices according to a planned approach to
reach what we aimed at.
At the beginning of the year we developed a complete and comprehensive vision regarding what
could be accomplished through all the field,whether it was administrative or technical. Since the
beginning of the project our team has worked on defining the goals, mechanisms, and
strategies until our work achieved realistic tangible goals.
We are totally aware that the center holds many responsibilities, duties, and services that we
strive to provide to the fullest to reflect a positive image and to be on the right path of
achievement and that is what His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qassimi
Member of the Supreme Council- and Ruler of Sharjah may Allah protect him.

Dr . Hanadi Al Suwaidi
Director of Sharjah Center for Learning
Diflculties

The strong belief that every achievement lay behind a number of factors that contribute to the overcome of difficulties and
exceed of ordeals that may produce any challenges that could stand in our way is the reason behind our Excellency. We worked
through team spirit and our faith in our capabilities had a major role in our success.
Our children who have learning diflculties will remain a responsibility over our shoulders no matter the work we achieve nor the
services we provide. We will do our best to provide them with all the programs and services they need until they reach the
standard they deserve compared to their school peers.
In this report we hand you a full year harvest of work and achievements that have been established on real grounds. In this
journey our weapon is determination, will, and persistence to fulfill the success and to strongly face all diflculties.

Remarkable Progress and Commendable Achievements
A first reading of the Sharjah Center for Learning Diflculties’ Annual Report for the academic year 2018-2019 shows the level of serious efforts
and capability to achieve the objectives for which the center was establish on August 1st, 2016 by virtue of the Amiri Decree No. 49, 2016
issued by H.E. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah.
The objectives ultimately focused on ensuring the rights of people with learning diflculties in receiving education to the highest levels and
through all assessment, diagnostic and academic processes that guarantee such a right. In fact, the center has managed to achieve a
remarkable progress in offering its own specialized technical services to all applicants whether in terms of the various technical services in
general or the cases that received academic end services within the center itself.
During the academic year 2018-2019, the center has offered various training and awareness-raising services for a number of target groups,
such as those working in the same domain or to the public in general and educational institutions in particular.
Moreover, the center has been actively participating in relevant activities and events, such as local and regional activities including the Gulf
Day of Learning Diflculties or the events that were organized by the center itself highlighted in the Second Discovery Project
(Challenge Yourself ), which was organized by the center in collaboration with Sharjah Education Council and the U.S. Beacon College.
Such remarkable progress in the performance of the Sharjah Center for Learning Diflculties in less than three years has been reflected into a
number of achievements by its students. A huge number of these students have successfully managed to read properly, develop
comprehension skills, and organize ideas as these are considered the main issues facing such students during the process of learning.
Another aspect that deserves acknowledgment and praise is the eflcient administrative operations managed by the Center Director,
Dr. Hanadi Al Suwaidi. Actually, that has managed with her distinguished working team to reach such achievements and ensure the
development and advancement of the center’s technical and specialized operations.
Additionally, Dr. Hanadi and her team have also managed to double the center’s income since it is a significant factor of steady sustainability
and development that we all aspire for.
I wish all personnel at the Sharjah Center for Learning Diflculties and along with its services
beneficiaries more progress and prosperity. I hope we always stay as supporters for the
rights and needs of students with learning diflculties

Jameela bint Mohammed Al Qasimi

Director-General of Sharjah City for
Humanitarian Services

Building the human capabilities is a priority over
building various cultural facilities, as he makes
the nations and civilizations rise, enriches
knowledge, and populates the earth
From his highness meeting with Arab delegation

His Highness Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi
Member of the Federal Supreme Council Sharjah

