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اختبار القيم في العام الصعب

     منذ إعالن الشارقة لخيارها ا�نساني في دعم كافة فئات المجتمع، وتمكينهم من 

القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  تحت  عملنا  حقوقهم، 

�بعد  النهج  تكريس هذا  على  ورعاه،  ا�  الشارقة حفظه  ا�على، حاكم  المجلس  عضو 

رسوًخا  وا�كثر  صعوبة  ا�كثر  الطرق  نتبع  كنا  بل  ا�سهل،  الطرق   ªيوم نتخذ  فلم  مدى. 

ومنفعة في مستقبل أبنائنا وبناتنا. 

بدأنا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في مركز الشارقة لصعوبات التعلم، ونحن مشحونون 

بالحماس والطاقة والكثير من ا�فكار والخطط، وقد بدأ عامنا بالفعل بإنجازات ترجمت ما 

نصبو له ضمن خطة المركز االستراتيجية في خدمة ا�شخاص من ذوي صعوبات التعلم. 

فكان المؤتمر، واالتفاقيات، والخدمات الريادية والنوعية. 

بها  التي تسبب  العالمية  الجائحة  العالم كله،  واجه  واجهنا كما  الطريق،  وفي منتصف 

فيروس كوفيد ١٩ فتعطّلت عجلة الخدمات واالقتصاد. ووقفنا أمام خيارنا ا�نساني مرة 

أخرى، ولم نختر كعادتنا الطريق ا�سهل، فقد راح فريق مركز الشارقة لصعوبات التعلم 



المالئمة  واالستراتيجيات  اÃليات  مبتكرين  الجائحة،  تلك  ظل  في  والمستفيدات  للمستفيدين  الخدمات  لتستمر  كوادره  بكامل  يعمل 

متحدين العوائق والمشاكل التي تحول دون وصول الخدمة أو الدعم المناسب لمستحقيه، كل ذلك دون المساس با�جراءات االحترازية 

التي اتخذتها الدولة، وسالمة وصحة المستفيدين والموظفين والعاملين في المركز. 

ال شك بأن ذلك العام كان اختباًرا لنا، لنثبت أمام ا� ثم أمام أنفسنا ما نؤمن به وندافع عنه ونناصره من قيم الشارقة. 

يقدم هذا التقرير صورة عن منجز المركز خالل العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، ليصف با�رقام تطور تلك الخدمات رغم التحدي الكبير الذي 

واجهنا جميعª. وتوجنا ذلك في إعالن استراتيجية مركز الشارقة لصعوبات التعلم للسنوات الخمس القادمة. عمٌل ومنجٌز نراهن عليه 

لمستقبٍل أكثر احتواًء وتمكينª لÊشخاص من ذوي صعوبات التعلم، مسهمين بدورهم في مسيرة بناء دولتنا الحبيبة. 

لن يعود العالم كما كان سابقª بين يوم وليلة، وسيظل بعض ا�ثر هنا أو هناك على جوانب حياتنا. لكننا تعلمنا الكثير من الدروس 

أي تحٍد قادم، وسنستمر في تقديم خدماتنا، والمضي قدمª في  أمام  ا�يدي  أننا لن نقف مكتوفي  الجديدة، تعلمنا  واالستراتيجيات 

رسالتنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيال. 

ونسأل ا� تعالى أن يزيح عن العالم أجمع هذا البالء، وأن يحفظ الجميع. 

اختبار القيم في العام الصعب

مدير عام مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية



عام ا�سئلة الجديدة

  دخلنا العام الدراسي  ٢٠١٩ – ٢٠٢٠  بطريقة مميزة تنبأنا بإنجازات كبيرة، دخلنا ذلك 

العام الدراسي بقوة وشغف بدأ بمؤتمر صعوبات التعلم وتوصياته وأوراقه العلمية 

المميزة، وشغفنا لتوسيع خدماتنا والوصول إلى فئة أوسع من المستفيدين. ولكن 

تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن، وتغير وجه العالم في أسابيع قليلة، وعاش العالم 

أوقفت  التي  ا�ولى  لكنها  البشرية،  تاريخ  في  نوعها  من  ا�ولى  تكون  ال  قد  جائحة 

العالم، والذي كنا نظن أنه يسير بوتيرة قادرة على االستمرار والتعامل مع أي تحدي.

ونقدمها  ونراجع خدماتنا،  أنفسنا  نقف وقفة مع  لتجعلنا   ١٩ جاءت جائحة كوفيد 

بطرق مختلفة لم تكن مألوفة لنا، فالتعليم أخذ شكًال جديدÒ يخبرنا أنه سيستمر 

في المستقبل، وحياتنا اليومية أصبحت تسير ضمن إجراءات احترازية ال ندري إلى متى 

ستستمر. 



عام ا�سئلة الجديدة

ومنذ نشأة المركز، كنا وال زلنا نؤمن بأننا عجلة في مسيرة تنمية دولة ا�مارات العربية المتحدة بشكل عام، ورؤية الشارقة بأن تكون قبلة 

آمنة لÊسرة، ومنصة تعليم شاملة للجميع. لذا فقد أكملنا مسيرتنا للعام الدراسي، ملتزمين با�جراءات المتبعة في الدولة، ولكن مع 

خدمات جديدة للمركز بصيغ مختلفة، مثل التدريب االفتراضي، والجلسات االفتراضية، وزيادة االعتماد على الخدمات االلكترونية. 

تعيننا على  بأدوات جديدة،  المثمرة، تسلحنا  والتجارب  الدروس  الكثير من  تعلمنا  أننا  أدائنا، وجدنا  نقيم  أخذنا  العام عندما  نهاية  وفي 

مستقبل مختلف عن حاضرنا، 

هذا العام طرح علينا الكثير من ا�سئلة الجديدة، وجدنا ا�جابات لبعضها.. ونعمل على إيجاد الحلول وا�جابات لبعضها اÃخر.. وكما نستمر 

في رؤيتنا بمناصرة حق الجميع في التعليم، نحتاج أن نناصر أنفسنا باستمرار تعلمنا. 

الدكتورة هنادي السويدي

مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم



نحن المناصرون لحقك في التعلم

قيمنا

المساواة في القيادة من أجل التغيير
بناء فريق إيجابيفرص التعلم

المسؤولية 
المجتمعية

شعارنا
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 مركز الشارقة لصعوبات التعلم 

أن نكون المركز الرائد في مناصرة واحتواء وتمكين 

ا�شخاص ذوي صعوبات التعلم في دولة ا�مارات 

العربية المتحدة والوطن العربي. 

التأسيس

رؤيتنا

تأسس مركز الشارقة لصعوبات التعلم 

بموجب المرسوم ا�ميري رقم 49 لسنة 2016 

الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على، حاكم الشارقة 

في ا�ول من أغسطس سنة 2016، ليعمل بإشراف وتحت مظلة 

مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية بهدف توفير الخدمات لفئة ذوي 

صعوبات التعلم من جميع ا�عمار، ومن الجنسين لجميع الجنسيات 

على أرض الدولة وتكون له الشخصية االعتبارية ويتمتع 

باالستقالل المادي وا�داري.
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رسالتنا

أهدافنا

تنمية الوعي المجتمعي المؤسسي بمجال 

صعوبات التعلم.

توفير ا�نظمة الحديثة والوسائل المبتكرة 

لدعم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم.

توظيف أحدث الممارسات في مجال تأهيل 

الكوادر المتخصصة. 

توفير البدائل التعليمية ل·شخاص ذوي 

صعوبات التعلم وتأهيلهم ل¹ندماج في 

المجتمع.
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ضمان حياة كريمة ل·شخاص ذوي صعوبات التعلم من 
خالل: التشخيص والتدخل المبكرين وبرامج ا�رشاد 

ا�سري الوظيفي، واقتراح البرامج التعليمية المتخصصة، 
والتدخالت الفردية المناسبة، وتقديم التدريب 

واالستشارات التربوية واالجتماعية والنفسية ل·شخاص 
ذوي صعوبات التعلم، ومساندة المؤسسات 
التعليمية، وتدريب الكوادر العاملة في مجال 
التعليم، والتوعية بصعوبات التعلم، واحترام 
االختالف، وتمكين المتميزين من ا�شخاص 

ذوي صعوبات التعلم من الوصول 
إلى أقصى درجات النجاح.



خدماتنا

التشخيص والتقييم 
ل·شخاص ذوي 

صعوبات التعلم. 

تقديم االستشارات 
للمؤسسات وا�فراد.

ا�شراف والمتابعة على 
سير العملية التعليمية 

للمنتسبين.

تدريب الكوادر 
المتخصصة في 

المجالين التعليمي 
والتربوي.

برامج التدخل المبكر. برامج الدعم 
االجتماعي 
والنفسي.

برامج المناصرة 
الذاتية. 

خدمات التقنيات 
المساندة. 

خدمات العالج 
الوظيفي.

خدمات عالج النطق 
واللغة. 

ا�رشاد الوظيفي ا�رشاد ا�سري. 
والدعم.  
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االستدامة

ترسيخ مبدأ ثقافة االبتكار واإلبداع في البرامج 
األساسية للمركز  

تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للمركز

إنشاء برنامج إلدارة المعرفة

مشروع االستكشاف لطلبة صعوبات التعلم فعلي أو افتراضي.
المخيم الصيفي.  

ملتقى صعوبات التعلم برعاية وزارة التربية والتعليم.
الغرفة التفاعلية(مقترح).

المبادرة التشغيليةالهدف اإلستراتيجيالمحور

تقديم محاضرات توعوية عن صعوبات التعلم.
.Fundraising Event إقامة فعالية استقطاب دعم كبيرة

إقامة الفعاليات واألنشطة المختلفة وإبرازها .

دليل إجرائي واضح  إلدارة المعرفة وتفعيله.

الحماية 

االجتماعية

إحداث تغيير في االتجاهات والسلوكيات 
المتعلقة بالعنف واإلساءة التي يمكن أن 
يتعرض لها األشخاص ذوي صعوبات التعلم

المفاهيم  لصياغة  المعنية  الفئات  مع  ومركزة  بؤرية  جلسات  عقد 
والمضامين اإليجابية الكفيلة بمواجهة الممارسات الضارة والمؤدية 

للعنف واإلساءة تجاه األشخاص ذوي صعوبات التعلم
تنفيذ حمالت اعالمية وطنية هادفة تجاه مواجهة العنف واإلساءة. 

ضد األشخاص ذوي صعوبات التعلم.

تهدف الخطة اإلسترتيجية الى رسم مسار عمل المركز للسنوات الخمس القادمة وهي اإلستراتيجية األولى 

والتعليمي  التنموي  الدور  تكريس  والتي تهدف  عام ٢٠٢٥  إلى   ٢٠٢١ عام  والتي ستبدأ  من خالل  للمركز 

للمركز وتحقيق رؤية وريادة المركز على المستويين المحلي والعربي.

 الخطة ا�ستراتيجية لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٥:
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الهدف اإلستراتيجيالمحور

رفع كفاءة الكادر الوظيفي وفق 
أفضل المعايير المعتمدة عالميًا

في  الموظفين  خبرات  وزيادة  الفني،  العمل  وتنظيم  العمل  كفاءة  رفع 
المجاالت المختلفة من خالل توفير البرامج التدريبية لخدمة أخصائيين المركز.

وتنفيذ  لتنظيم  الشارقة  حكومة  في  البشرية  الموارد  دائرة  مع  التنسيق 
موظفين  وتأهيل  لتطوير  مجانية  الحكومة  بموظفي  خاصة  تدريبة  دورات 

المركز.
زيادة نسب التوظيف في مختلف المستويات الوظيفية/ فئات الوظائف.

سد فجوة اإلحصائيات الخاصة 
بصعوبات التعلم.

عمل مسح عام  على مستوى مدراس الشارقة بالتعاون مع دائرة اإلحصاء بالشارقة.

الجودة 

والتطوير

الريادة

رفع جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل 
الممارسات

توفير خدمات للمستبعدين من فئة ذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة .
تقديم الجلسات االكاديمية والتأهيلية لمنتسبي المركز .

تقديم خدمات التقييم والتشخيص. 
تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي.

تقديم الخدمات التشاركية.
االنتقال إلى منظومة الخدمات الرقمية وفق أفضل الممارسات.

تدريب الكوادر الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
تنفيذ دبلوم صعوبات التعلم للجمهور الخارجي.

تقديم ورش تخصصية  وبرامج تدريبية في مجال صعوبات التعلم.

المبادرة التشغيلية

الجودة 

والتطوير
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قسم الخدمات المساندة

قسم الشؤون اإلرشادية والتقييم

قسم شؤون التدخل االكاديمي والتأهيل

٢٠١٩

٩٩

الذكوراإلناث

الكوادر البشرية 

 ٢٠١٩-٢٠١٨

 ٢٠٢٠-٢٠١٩

٢٤ موظف 

٢٧ موظف 

١٠ مواطنين 

١٠ مواطنين 

 جنسيات
 أخرى 

جنسيات 
أخرى 

مقارنة بين الجنسين في تعيينات المركز خالل عامين

٢٠١٩-٢٠١٨ ٢٠٢٠-٢٠١٩

٤

٩

١١
٤

١١

٤

١٢

٢٠٢٠-٢٠١٩٢٠١٩-٢٠١٨
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١٧

١٤



البرامج التطويرية الوظيفية

التحق موظفي المركز بمجموعة من البرامج والدورات التدريبية الخارجية وصل عددها إلى ١١٨ برنامج لتطوير مهاراتهم. 

والجدول أدناه يوضح البرامج التطويرية التي التحق بها موظفي المركز  اإلداريين واألخصائيين.

برنامج التطوير الوظيفي - ا�خصائيين برنامج التطوير الوظيفي - ا�داريين 

٩٣ دورة٢٥ دورة

 ١٧ ١٠

١١٨

١٥

مقارنة بين البرامج التطويرية الوظيفية ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠٢٠/٢٠١٩
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الشؤون المالية

 بلغت المصاريف الفعلية للمركز خالل العام،  ٨,٢٧٢،٠٦٣,٣٨  درهم. يوضح الرسم البياني أدناه نسبة المصاريف الفعلية 

لكل بند من إجمالي المصروفات للمركز.

مصاريف جارية

خدمات لوجستية

دورات وورش و فعاليات

إيجار مبنى

رواتب و تأمين صحي

٪٦

٪٣

٪٨

٪٥

٪٧٨

تأسس مركز الشارقة لصعوبات التعلم 

بموجب المرسوم ا�ميري رقم 49 لسنة 2016 

الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على، حاكم الشارقة 

في ا�ول من أغسطس سنة 2016، ليعمل بإشراف وتحت مظلة 

مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية بهدف توفير الخدمات لفئة ذوي 

صعوبات التعلم من جميع ا�عمار، ومن الجنسين لجميع الجنسيات 

على أرض الدولة وتكون له الشخصية االعتبارية ويتمتع 

باالستقالل المادي وا�داري.

.

مصروفات المركز خالل السنة األكاديمية ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

19
20 18

التقرير السنوي



مقارنة بين إحصائيات العامين ا�خيرين

٢٠١٨-٢٠١٩

٢٠١٩-٢٠٢٠

٥،٤٣٥،٦٩٥،٨٨

٦،٤٥٧،٥٧١،٢٠

رواتب و أجور

٢٥٥،٠٠.٠٠

٣٨٥،٠٠٠.٠٠

إيجار مبنى

٥٧٨،٠٤٤.٤٤

٦٨٤،٨٥٩.٩٤

دورات وورش 
وفعاليات

١٧٧،٤١٦.٥٦

٢٠٧،٥٨٠.٥٣

خدمات لوجستية

١٨٥،٣٤٥.٨٨

٥٣٧،٠٥١.٧١

مصاريف جارية

يوضح الرسم البياني أعاله مقارنة للمصاريف بين العامين ٢٠١٨-٢٠١٩ / ٢٠١٩-٢٠٢٠  و كما هو موضح يوجد ارتفاع ألغلبية 
البنود و ذلك لألسباب التالية:

رواتب و أجور: اضافة بدل تعليم– تعيين ٤ موظفين غير مواطنين 

ايجار مبنى: ايجار المبنى اإلضافي الجديد.

دورات و ورش فعاليات: ٧٠٪ من اجمالي المصاريف أي ٤٩٧,٣٧٥,٠٦  درهم خاصه بمصاريف مؤتمر صعوبات التعلم الثاني موازنة 

. ٢٠١٨-٢٠١٩

مصاريف جارية: ارتفاع بنسبة ٧٠٪  ٣٤٣,٣٠٧,٦٠ و ذلك بسبب أعمال الصيانة لتوسعة المبنيين موازنة ٢٠١٨-٢٠١٩.

.

.

.

.
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 ٢٠١٩-٢٠٢٠ 

بلغت إيرادات المركز خالل العام، الى ٨,١٥٧,٣٣٣,٣٦ درهم.يوضح الرسم البياني أدناه نسبة اإليرادات الفعلية لكل بند 

من إجمالي اإليرادات للمركز. 

رسوم خدمات المركز

دورات وورش و فعاليات

رعايات و مكافآت

دعم الحكومة

٪٣

٪١

٪٢

٪٩٤

إيرادات المركز خالل السنة ا�كاديمية

.
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رسوم خدمات المركز: ارتفاع بنسبة ٢٤٪  بسبب سياسة الرسوم الجديدة.

ورش و دورات و فعاليات: انخفاض بسبب إلغاء فعالية مشروع االستكشاف ( أعاله خاص بايرادات المؤتمر  ).

رعايات و مكافآت: عدم وجود رعاة بسبب إلغاء الفعاليات (أعاله خاص برعاية المؤتمر + الفوز بجائزة خليفة).

يوضح الرسم البياني أعاله مقارنة لإليرادات بين العامين ٢٠١٨-٢٠١٩ / ٢٠١٩- ٢٠٢٠  و التي توضح اسباب انخفاض اإليراد خالل العام لألسباب التالية:

مقارنة بين إحصائيات العامين ا�خيرين

رسوم خدمات المركزورش ودورات و فعالياترعاياتدعم حكومة الشارقة

٦،٥٦٦،٢٣٦

٧،٠٧٠،١٢٥

١٧٦،٤٢٩

١٥٥،٢٣٨

١٠٥،٨٠٨

٥٥،٠٤٩

٢١١،٦٣٤

٢٧٦،٩٢١
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٢٠١٨-٢٠١٩

٢٠١٩-٢٠٢٠



المقابالت األسرية
المسح النمائي/للتدخل المبكر

التقييم التكاملي
جلسات تنمية المهارات

جلسات عالج وظيفي
جلسات نطق ولغة

اإلرشاد األسري
التوعية

٢٧ طفل
١٠٦ طفل
٨  أطفال
٣٧ جلسة
٤  جلسة
١٣ جلسة

٣  أسرة
٧

المقابالت األسرية
المسح النمائي/للتدخل المبكر

التقييم التكاملي
جلسات تنمية المهارات

جلسات عالج وظيفي
جلسات نطق ولغة

اإلرشاد األسري
التوعية

١٠ أطفال
٥٠ طفل
٣ أطفال

١٥ جلسة
٠
٠

١ ولي أمر
٣

الخدمات المقدمة للطلبة من عمر  5 الى 6 سنوات

٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨

مقارنة بين الخدمات المقدمة بين العامين األكاديميين  ٢٠١٩/٢٠١٨ و ٢٠٢٠/٢٠١٩

٨٢
خدمةاإلجمالي

٥٢٠
خدمةاإلجمالي

19
20 22

التقرير السنوي



المقابالت األسرية 
التقييم النفسي التربوي 

التشخيص التكاملي 
متلقي الخدمة األكاديمية 

اإلرشاد األسري
المسح النمائي/صعوبات التعلم 

 ١٥٩
 ١١٣
  ٩٤
١٦٢ 
١٢

 ٣١٥

 ٩٨
 ٨٢
 ١٣٠
١٨٤ 
١٥ 
٠

طالب
 طالب
 طالب
طالب

ولي أمر

طالب
طالب

طالب 
طالب

ولي أمر
طالب

الخدمات المقدمة للطلبة من عمر 6 فما فوق 

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩

٥٤٠٥٠٩
خدمةاإلجمالي خدمةاإلجمالي
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المقابالت األسرية 
التقييم النفسي التربوي 

التشخيص التكاملي 
متلقي الخدمة األكاديمية 

اإلرشاد األسري
*بسبب كوفيد ١٩المسح النمائي/صعوبات التعلم 

مقارنة بين الخدمات المقدمة بين العامين األكاديميين  ٢٠١٩/٢٠١٨ و ٢٠٢٠/٢٠١٩



جلسات صعوبات تعلم ( شهريا )
جلسات عالج وظيفي ( شهريا )

جلسات عالج نطق ولغة ( شهريا )
تقارير التطور للطلبة

الزيارات المدرسية
أجهزة التقنيات المساندة

تعديل السلوك

٢٣٤
٤٢
٣٦

٢٣٧
٣١٨
٣
١٧

٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩

جلسات صعوبات تعلم ( شهريا )
جلسات عالج وظيفي ( شهريا )

جلسات عالج نطق ولغة ( شهريا )
تقارير التطور للطلبة

الزيارات المدرسية
أجهزة التقنيات المساندة

تعديل السلوك

١٨٥
١٩
٢٠
١١٧
٨٥
١
١١

الخدمات المباشرة المقدمة للطلبة 

٤٣٨
خدمةاإلجمالي

٨٨٧
خدمةاإلجمالي

عدد الجلسات - عن بعد  
خالل جائحة كوفيد ١٩

٢٧٧١
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مقارنة بين الخدمات المقدمة بين العامين األكاديميين  ٢٠١٩/٢٠١٨ و ٢٠٢٠/٢٠١٩



البرامج المقدمة للجهات الخارجية

سعى مركز الشارقة لصعوبات التعلم على نشر الوعي والمعرفة عن مواضيع صعوبات التعلم للمجتمع من أخصائيين وأولياء أمور ومعلمين وغيرهم من 

والبرامج  اإللكترونية  المنصات  بعد من خالل  التدريب عن  نظام  اعتماد  تم  والتوعوية وفي ظل جائحة كورونا  التدريبية  البرامج  تنفيذ مجموعة من  خالل 

التدريبية المقدمة افتراضيًا حيث تم تنفيذ (٢٠) برنامجًا توعويًا داخليًا وخارجيًا. 

محاضرة توعوية عن صعوبات التعلم 
 مدرسة الوردية الخاصة

محاضرة توعوية عن صعوبات التعلم 
مدرسة األمل للصم  بمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

 ١٩ ٢٤

اسم البرنامج            الجهة            عدد الحضور 

البرامج الفعليةالبرامج االفتراضية

٣ المجموع:١٧

٤٣ إجمالي الحضور
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االبرامج التدريبية والتوعوية خالل السنة ا�كاديمية ٢٠١٩-٢٠٢٠ 



البرامج التوعوية المقدمة عبر المنصات داخل بالمركز

الفهم القرائي لذوي صعوبات التعلم

الخدمات التأهيلية (العالج الوظيفي والتخاطب)
 لذوي صعوبات   التعلم

الوعي الصوتي وأهميته في اكتساب مهارات القراءة

مؤشرات النمو لمرحلة ما قبل المدرسة

كيف أتعامل مع ابني العنيد

الذاكرة البصرية المكانية

القلق وتأثيره على التحصيل الدراسي

استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعلم عن بعد
 لذوي صعوبات التعلم

صعوبات التعلم والتعلم عن بعد ج ١ (الفائدة واألهمية )

التعلم عن بعد لذوي صعوبات التعلم ج٢

التعلم عن بعد لذوي صعوبات التعلم ج٣

أنماط التعلم

ADHD العالج الوظيفي مع اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

مشاكل اللغة والنطق عند األطفال في سن مبكر

 ٦٠

 ٦٠

٦٨

 ١٠٠

 ٤٩

 ١٠٩

 ٨١

 ٢٣

 ٤٠

 ١٦١

 ٢٠١

 ٢٩٢

 ٢٣٢

 ٤٠٠
اسم البرنامج              عدد الحضور 

١،٨٧٦
١٤

 برنامج توعوي

إجمالي 
الحضور
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ورشة استخدام التقنيات المساندة في التعليم

ورشة تقديم الدعم لطلبة صعوبات التعلم

صعوبات  وذوي  المعاقين  دمج  علمية  بورقة  المشاركة 
التعلم وكيفية إنعكاسها كجزء من رأس المال االجتماعي

ضمن مؤتمر الخدمة اإلجتماعية الحادي عشر

ورشة عمل مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة 
مشروع االستكشاف 
جائزة خليفة التربوية

 ١٠٠

 ٤٠٠

 ٦٠٠

١٥٤

وزارة التربية والتعليم

دائرة الخدمات اإلجتماعية

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

مشاركة المركز ضمن المؤتمرات و الندوات الخارجية ا�فتراضية

اسم البرنامج            الجهة            عدد الحضور

١،٢٥٤
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إجمالي الحضور



إحصائيات أعداد المتابعين في مواقع وسائل التواصل االجتماعي 

٢٠٦٩ متابع  shjcld@ فيس بوك

يوتيوب @shjcld  ٢٣٠ مشترك

٢٨٦٠ متابع  shjcld@ انستجرام

١٨٩٤

نسبة الزيادة بسبب تقديم عدد أكبر من البرامج التدريبية و التوعوية االفتراضية منذ بدء الجائحة

٢٠١٨-٢٠١٩ ٢٠١٩-٢٠٢٠

١٥٢ ٢٣٠

٢٠٦٩

٢٨٦٠

١٢٢٢
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إحصائيات في أعداد المنشورات على مواقع التواصل االجتماعي 

الفعاليات التوعوية 

الفعاليات التعليمية 

الفعاليات ا�حتفالية 

الفعاليات ا�خرى 

�� �

�� �

� �

�� �

نسبة المنشورات سنة ٢٠١٩-٢٠٢٠  

���

���

��

���

٤١

مقارنة بين إحصائيات العامين األخيرين

١٦
٧

٨٦

٧٢

٢١ ٢٧

٧١
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٢٠١٨-٢٠١٩ ٢٠١٩-٢٠٢٠





فعاليات وأنشطة عام  ٢٠١٩-٢٠٢٠  

  حرص المركز على التواجد في أبرز الفعاليات الخارجية التي تعنى بالطفل واألسرة والمجتمع .

الحفل السنوي

مشروع اإلستكشافاليوم الوطني

صيفكم وناسةمعرض جيتكس

معرض الكتاب
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برنامج صيفكم وناسة اإلفتراضي 

بالتعاون مع 

أهداف البرنامج:

١-تعزيز ثقــة المشــاركين بأنفسهم .

٢-تنميـــة روح الـــمبادرة والتعــاون.

٣-تنمية االبتكار وكسر حاجز الخوف والخجل.

عدد المشاركين: ١٥
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انجازات 

تم اطالق التطبيق في أسبوع دبي للتقنية ( جايتكس) 
يساهم التطبيق  في التنبؤ باحتماالت وجود صعوبات التعلم لدى المستخدم من خالل مقياسين:

 مقياس الكشف والتعرف على صعوبات التعلم لألخصائي أو المعلم.
 مقياس الكشف والتعرف على صعوبات التعلم لولي األمر أو الطالب.

scld التطبيق الذكي

عدد المستخدمين: ١٤٩
عدد االشخاص الذين تم تشخيصهم بإحتمالية وجود صعوبات تعلم:٣٢
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19
20

التقرير السنوي

هدف المؤتمر:
 تحسين جودة الحياة لذوي صعوبات التعلم

 ضيوف الشرف:
 السيناتور األمريكي السابق توم هاركين     معالي حصة بنت عيسى بوحميد  وزيرة تنمية المجتمع

  جورج هاقرتي ‒ رئيس كلية بيكن في فلوريدا. 

مؤتمر صعوبات التعلم الثاني (لحياة أفضل)

عدد المشاركين

عدد الحضور

٦ أوراق علمية٥ ورش تعليمية٥ منصات حوارية

 ٢٥ إختصاصي

٤٠٠

34



ِ َ ْ ِ َ ْ

قصص صعوبات التعلم 

 دار واو للنشر والخدمات التعليمية 

بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم إمارة 

قصصي  بأسلوب  المجتمع  توعية  إلى  تهدف  التعلم  صعوبات  عن  قصص   ٦ إطالق  تم  الشارقة  

مشوق وفريد من نوعه.

مبادرة ١٠٠١ عنوان 

بالتعاون مع
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حصد مركز الشارقة لصعوبات التعلم في مايو ٢٠٢٠ على جائزة خليفة التربوية ضمن مجال المشاريع 

الفعالية  عن  وذلك   - المؤسسات)  (فئة  العربي  والوطن  الدولة  مستوى  على  التعليمية  والبرامج 

السنوية (مشروع اإلستكشاف).

جائزة خليفة التربوية 
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مبادرة قوة النون  (نزرع نحصد ونساهم) :
  في اطار تعاون مركز الشارقة لصعوبات التعلم مع الجهات لتفعيل مبادراتها المجتمعية على المستوى 
تحتوي  الملحية،  للزراعة  الدولي  المركز  من  وذلك  زراعية  صناديق  من  وحدة   ٦٠ استالم   تم  المحلي، 

تعزيز  بهدف  المنتسبين،  التعلم  صعوبات  طلبة  على  لتوزيعها  وذلك  للزراعة  خاصة  تربة  على  الصناديق 

الجانب المعرفي الزراعي لدى الطلبة، و تعلم مهارات وخطوات االعتناء بالزراعة.

المشاركات
مبادرات مجتمعية:
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في إطار تعاون مركز الشارقة لصعوبات التعلم مع الجهات لضمان استمرارية التعلم عن بعد خالل جائحة 

كوفيد ١٩  تم تقديم أجهزة لوحية وأجهزة محمولة للطلبة.

١٥ جهاز لوحي  ٢٠ جهاز محمول٢٠ جهاز محمول

19
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مبادرة إستمرار التعلم عن بعد



االتفاقيات

ركز المركز على توطيد عالقاته مع الجهات المحلية في إمارة الشارقة والجهات األكاديمية ذات العالقة داخل 
الدولة وخارجها من خالل توقيع اتفاقيات تعاون تسهل عمل الطرفين وتضمن استفادتهما من االتفاقية وخالل 

العام تم عقد (٥) اتفاقيات وهي كالتالي:

مذكرة تفاهم – جامعة اإلمارات  

مذكرة تفاهم – دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية  

مذكرة تفاهم – صندوق التكافل االجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية  

وثيقة االلتزام بمراعاة السن  

مذكرة تفاهم – مجلس الشارقة للتعليم  

١٦-١٠-٢٠٢٠

١٦-١٠-٢٠٢٠

٠٩-٠٢-٢٠٢٠

٢٢-٧-٢٠٢٠

٢٠-٨-٢٠٢٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

نسبة اإلنجازتاريخ التوقيعاالتفاقية
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الرعاة  لكل  االمتنان  وعظيم  الشكر  بجزيل  التعلم  لصعوبات  الشارقة  مركز  يتقدم 
العطاء  لمسيرة  الدائم  لدعمهم  والمؤسسات  والجهات  والداعمين  والشركاء 

المتواصلة ومشاركتهم الفعالة والمؤثرة في إنجاح جميع الفعاليات واألنشطة.

شكر وتقدير للرعاة والداعمين 
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٢٠٢٠-٢٠١٩
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 Developing the educational

 system needs a collaborative

 e�ort of all parties to reach

the highest levels

His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi

Supreme Council Member and Ruler of Sharjah
 May Allah protect him
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Testing our values during a tough year

Since Sharjah announced its  humanitar ian choice to suppor t  al l  segments 

of  society and enable them to fulf i l l  their  r ights,  we have worked under 

the vis ion of  His  Highness Sheik h Dr.  Sultan bin Muhammad Al  Qasimi, 

Member of  the Supreme Council ,  Ruler  of  Sharjah,  may God protect him, to 

devote this  approach to the far thest  extent.  We have never taken the 

easiest  paths,  rather we have been fol lowing the more diff icult , 

establ ished,  and beneficial  paths in the future of  our chi ldren. 

We k icked off  the academic year 2020 /2019 at  SCLD with enthusiasm, 

energy,  and a lot  of  ideas and plans.  Our year has already begun with 

achievements that translated into what we aspire to as par t  of  the center 's 

strategic plan to ser ve people with learning diff icult ies.  This  included the 

conference,  agreements,  and pioneering and qual itat ive ser vices.

Halfway through,  we,  along with the entire world,  faced the global 

pandemic caused by COVID19 -,  which disrupted ser vices and the 

economy. Look ing once again at  our humanitar ian choice,  and we did not 

choose,  as usual,  the easiest  way.  SCLD team was work ing with al l  i ts 

personnel  to continue ser vices for  the beneficiar ies during this  pandemic. 



Jameela bint Mohammed Al Qasimi,
Director-General of Sharjah City for Humanitarian Services

Testing our values during a tough year

We created proper mechanisms and strategies,  defying the obstacles and problems that hinder the 

proper del iver y of  ser vice or  suppor t  for  those who deser ve it .  Throughout our work ,  we have taken 

al l  precautionar y measures applied nationwide,  ensuring the safety and health of  the beneficiar ies 

and SCLD’s staff.

That year was undoubtedly a test  for  us to prove before God and ourselves the values of  Sharjah that 

we bel ieve in,  advocate for,  and suppor t.

This  repor t  shows SCLD’s achievements during the academic year 2020 /2019,  descr ibing in numbers 

the development of  these ser vices despite the signif icant chal lenge that we al l  faced.  Through this 

work and achievement,  we str ive towards a more inclusive and empowering future for  people with 

learning diff icult ies,  who contr ibute to building our beloved countr y.

The world wil l  not return to normal overnight.  There wil l  st i l l  be some impact on var ious aspects of 

our l ives.  However,  we have learned many lessons and new strategies.  We wil l  not stand idly by in the 

face of  any upcoming chal lenge.  We wil l  continue to offer  our ser vices,  and move for ward with our 

mission,  as much as we can.

We ask God Almighty to remove this  aff l ic t ion from the entire world and to protect ever yone.



 A year of new questions

We uniquely entered the academic year 2020 -2019 al lowing us to 

predict  great achievements.  We entered that academic year with 

strength and passion that began with the Learning Diff icult ies 

Conference,  i ts  recommendations,  and its  dist inguished 

scientif ic  papers,  along with our passion to expand our ser vices 

and reach a wider group of  beneficiar ies.  The winds sometimes 

blow in ways that ships do not desire,  and just  l ike that,  the face 

of  the world has changed in a few weeks,  as  i t  has l ived through 

a pandemic that may not be the f irst  of  i ts  k ind in human histor y, 

but it  is  the f irst  that brought the entire world to a halt ,  which 

we thought was moving at  a pace capable of  continuing and 

deal ing with any chal lenge.

The COVID19 - pandemic came to ref lect  and review our ser vices, 

and provide them in different ways that were not famil iar  to us. 

Education has taken a new form that tel ls  us that i t  wil l  continue 

in the future,  and our dai ly  l i fe  is  now according to 

precautionar y measures that we do not k now how long wil l  last .



Since SCLD’s inception,  we have bel ieved that we are a wheel  in the process of  developing the United Arab 

Emirates in general,  and Sharjah's  vis ion to be a safe destination for  famil ies and an inclusive education platform 

for al l .  So we carr ied on with our journey for  the academic year,  committed to the procedures fol lowed in the 

countr y,  but with new ser vices for  the center in different formats,  such as vir tual  training,  vir tual  sessions,  and 

increased rel iance on electronic ser vices.

At the end of  the year,  when we star ted evaluating our per formance,  we found that we had learned many lessons 

and fruitful  experiences.  We were armed with new tools  to help us have a future different from our present.

This  year,  we were asked a lot  of  new questions.  We found answers to some of  them . . .  and we are str iving to f ind 

solutions and answers for  the rest .  As we continue with our vis ion for  advocating for  ever yone's  r ight to 

education,  we need to advocate for  ourselves by continuing to learn.

Dr. Hanadi Al Suwaidi, 
Director of  Sharjah Center for Learning Di�culties  

 A year of new questions



We are your advocates to education

 Our  values

Driving for change Equal learning
opportunities

 Positive team
building

 Social
responsibility

Our slogan
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Sharjah Center for Learning Di�culties

To be the leading center in Advocacy, Inclusion, and 

Empowerment of persons with learning di�culties 

in the UAE and the Arab World.

Incorporation

Our Vision

The Sharjah Center for Learning Di�culties 
was established pursuant to the Emiri Decree 

No. 49 of 2016 issued by His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Member of the 

Supreme Council, Ruler of Sharjah on the �rst of August 
2016, to operate under the supervision and under the umbrella 

of Sharjah City for Humanitarian Services (SCHS) to provide 
services to the group of people with learning di�culties of all 

ages, and from both genders, for all nationalities within the 
UAE, and which enjoys the legal personality and the 

legal capacity as well as �nancial and 
administrative independence
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Our Mission

Our Goals

•To create awareness in society about 

learning di�culties. 

•To provide the state of the art learning 

technologies to facilitate challenges faced by 

people with learning di�culties and their families.

•To utilize international best practices in the �eld by 

providing professional development to educators. 

•To provide alternative inclusive education for people with 

learning di�culties, that will enable them to be included 

in the educational system. 

19
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To guarantee a decent life for people with learning 
di�culties 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 di�culties. To support 
educational institutions, and train specialized 

cadres in the education �eld. To promote 
awareness of learning di�culties and respect 

of individual di�erences as well as enable 
talented people with learning 

di�culties to reach 
maximum 



 Our
services

 Supervise and monitor
 the progress of the

 educational process for
the students in the center

 Training specialized
 cadres in the

education �eld

 Provide consultations to
 institutions and

individuals

 Diagnosing and
 assessing learning

di�culties cases

 Assistive Technology
Services

 Self-advocacy
programs

 Social and
 psychological

support programs

 Early
 intervention

programs

 Occupational
counseling and support

 Speech-Language
Therapy Services

Family counseling  Career advice
and support
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Sustainability

A clear procedural guide and activation of knowledge management.

An exploration project for students with learning disabilities, actual or virtual.
Summer Camp.
Learning Difficulties Forum sponsored by the Ministry of Education.
Interactive room (suggested).

Pillar Strategic goal Operational initiative

Providing educational lectures and awareness on learning difficulties.
Holding a fundraising event.
Holding and highlighting various events and activities.

 Create a knowledge management.

 Social

protection

Creating a shift in attitudes and 
behaviors related to violence and 
abuse that people with learning 
difficulties may be exposed to.

Conducting concentrated and focused sessions with the concerned groups to 
formulate positive concepts and contents that are capable of confronting 
the concepts and contents of harmful practices leading to violence and abuse 
towards persons with learning difficulties.
Executing targeted national media campaigns towards confronting violence 
and abuse against persons with learning difficulties.

The strategic plan aims to outline the course of the center’s work over the next five years, and 

it is the center’s first strategy, which will start from ٢٠٢٥-٢٠٢١.That aims to consecrate the 

developmental and educational role of the center and achieve the vision and leadership of the 

center at the local and Arab levels

Objectives of the strategic plan for the year 2021-2025:

Promoting the culture of 
innovation and creativity in the 
basic programs of the center.  

Enhancing the positive mental 
image of the Center.
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Pillar

Raising work efficiency, organizing technical work, and increasing employee 
expertise in various fields by providing training programs to serve the center’s 
specialists.
Coordination with the Human Resources Department in the Government of Sharjah 
to organize and implement free training courses for government employees to 
develop and qualify the center's employees.
Increasing employment rates at different job levels/job categories.

Conducting a general survey at the level of Sharjah schools in cooperation with 
the Sharjah Department of Statistics.

 Quality and

development

Leadership

Providing services for those excluded from the category of people with learning 

difficulties and people with disabilities.

Providing academic and rehabilitative sessions for the center’s employees.

Provide assessment and diagnostic services.

Providing psychological and social support services.

Providing participatory services.

Transform to the digital services system according to best practices.

Training of national cadres in cooperation with the Ministry of Education.

Implementing a learning difficulties diploma for an external audience.

Providing specialized workshops and training programs in the field of learning difficulties.

Strategic goal Operational initiative

 Quality and

development

Raise the quality of 
services provided in 
accordance with best 
practices.

Raising the efficiency of 
the staff in accordance 
with the best 
internationally approved 
standards.

Bridging the statistical gap 
of learning difficulties.
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Supportive Services Department

 Department of guidance and Evaluation

Department of Academic intervention and  Rehabilitation A�airs

٢٠١٩

٩٩

Females Males

  Human Resources

 ٢٠١٩-٢٠١٨

 ٢٠٢٠-٢٠١٩

 A comparison of genders in the center's
appointments during the two years

٢٠١٩-٢٠١٨ ٢٠٢٠-٢٠١٩

24 employees

27 employees

10 Nationals 

10 Nationals 

other 
nationalities

other 
nationalities

٤

٩
١١

٤

١١

٤

١٢

٢٠١٩-٢٠١٨ ٢٠٢٠-٢٠١٩
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Career development programs

The employees joined a group of external training programs and courses, which reached up 

to ١١٨ programs, to develop their skills.The chart below shows the development programs 

that the center’s administrative staff and specialists have joined.

Career development courses - administratorsCareer development courses - specialists

٢٥ courses٩٣ courses

١٧  ١٠ 

١١٨

١٥

A comparison of career development programs ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠٢٠/٢٠١٩
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 Financial A�airs

٢٠١٩-٢٠٢٠ SCLD expenses during the Academic year
Actual expenses for the center during the year amounted to ٨,٢٧٢،٠٦٣,٣٨ AED . 
The chart below shows the percentage of actual expenses for each item of the 
total center’s expenses.

Current expenses

logistics

 Courses, Workshops and

Building rent

 Payroll and  Medical insurance

٪٦

٪٣

٪٨

٪٥

٪٧٨

The Sharjah Center for Learning Di�culties 
was established pursuant to the Emiri Decree 

No. 49 of 2016 issued by His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Member of the 

Supreme Council, Ruler of Sharjah on the �rst of August 
2016, to operate under the supervision and under the umbrella 

of Sharjah City for Humanitarian Services (SCHS) to provide 
services to the group of people with learning di�culties of all 

ages, and from both genders, for all nationalities within the 
UAE, and which enjoys the legal personality and the 

legal capacity as well as �nancial and 
administrative independence
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Comparison of statistics for the last two years

٢٠١٩-٢٠١٨

٢٠٢٠-٢٠١٩

٥،٤٣٥،٦٩٥،٨٨

٦،٤٥٧،٥٧١،٢٠

Payroll and Medical
I nsurance

٢٥٥،٠٠.٠٠

٣٨٥،٠٠٠.٠٠

٥٧٨،٠٤٤.٤٤

٦٨٤،٨٥٩.٩٤

١٧٧،٤١٦.٥٦

٢٠٧،٥٨٠.٥٣

١٨٥،٣٤٥.٨٨

٥٣٧،٠٥١.٧١

Building rental  Courses, Workshops
and Events

Current expenseslogistics

The above chart shows a comparison of expenses between the years 2019-2020 / 2018-2019 and as shown, there is an increase for 
the majority of items for the following reasons:
 Salaries and wages: Adding an education allowance - Appointing 4 non-national employees.
 Building rental: Rent of the new additional building.
 Courses and workshop activities: %70 of the total expenses, i.e. AED 497,375.06 for the expenses of the second learning di�culties 
conference, the 2019-2018 budget.
 Current expenses: an increase of %70 to 343,307.60, due to maintenance work to expand the two buildings in the 2019-2018 budget.

.

.

19
20 19

annual report



 ٢٠٢٠-٢٠١٩ 

SCLD’s revenues during the year amounted to ٨,١٥٧,٣٣٣,٣٦ AED. The 
chart below shows the percentage of actual revenue for each item of 
the center's total revenues

Services Fees

Workshops, courses and event

Sponsorship and rewards

Government Support

٪٣

٪١

٪٢

٪٩٤

 SCLD’s revenues during the academic year
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Fees for center services: an increase of only %24 because of the new fee policy.
Workshops, courses, and events: a decrease due to the cancellation of the exploration project event (the above is 
for the conference revenues).
Sponsorships and rewards: Cancellation of events led to a decrease in the revenue of this item (revenues are 
shown for sponsoring the conference + winning Khalifa award).

The above chart shows a comparison of revenues between the years 2019-2020 / 2018-2019, which 
explains the reasons for the decline in revenue during the year for the following reasons:

Comparison of statistics for the last two years

٢٠١٩-٢٠١٨

٢٠٢٠-٢٠١٩

٦،٥٦٦،٢٣٦

٧،٠٧٠،١٢٥

١٧٦،٤٢٩

١٥٥،٢٣٨

١٠٥،٨٠٨

٥٥،٠٤٩

٢١١،٦٣٤

٢٧٦،٩٢١

Services Fees  Workshops, courses
and event

Sponsorship and rewards Government Support
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Services provided to students from ages 5 to 6 

١٠ children
٥٠ children

٣ children
١٥ sessions
٠ sessions
٠ sessions
١ families
٣ sessions

٢٧ children
١٠٦ children

٨ children
٣٧ sessions
٤ sessions
١٣ sessions
٣ families
٧ sessions

٢٠١٨/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠٢٠
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٨٢Total services٥٢٠Total services

A comparison between the ser vices provided between the years 

2018 /2019 and 2019/2020

Family interviews
Early intervention

/Developmental Survey

The integrative evaluation
Skills development sessions
Functional therapy sessions
Speech and language sessions
Family counseling
Outreach and Awareness

Family interviews
Early intervention

/Developmental Survey

The integrative evaluation
Skills development sessions
Functional therapy sessions
Speech and language sessions
Family counseling
Outreach and Awareness



Services provided to students from the age of 6 and above

 ٩٨
 ٨٢
 ١٣٠
١٨٤ 
١٥ 
٠

students 
students
students
students
parents

Family interviews
Educational psychological Evaluation
Integrative Diagnostics
Academic service recipient
Family counseling
Developmental Survey
/Learning Difficulteis

 students
students
students
students
parents

 students 

٢٠١٨/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠٢٠

A comparison between the ser vices provided between the years 

2018 /2019 and 2019/2020
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٥٠٩Total services٥٤٠Total services

 ١٥٩
 ١١٣
٩٤
١٦٢ 
١٢

 ٣١٥

Family interviews
Educational psychological Evaluation
Integrative Diagnostics
Academic service recipient
Family counseling
Developmental Survey
/ Learning Difficulteis

*Due to covied ١٩



Learning difficulties sessions 
Functional therapy sessions 
Speech and language therapy sessions 
Student development reports
School visits
Assistive technology devices
Behavior Modification

٢٣٤
٤٢
٣٦
٢٣٧
٣١٨
٣
١٧

١٨٥
١٩
٢٠
١١٧
٨٥
١
١١

٢٠١٨/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠٢٠

Direct services provided to students

Learning difficulties sessions 
Functional therapy sessions 
Speech and language therapy sessions 
Student development reports
School visits
Assistive technology devices
Behavior Modification
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٤٣٨Total services٨٨٧Total services

Number of sessions 

- during Covid ١٩ 

٢٧٧١

A comparison between the ser vices provided between the years 

2018 /2019 and 2019/2020



 External Programs

  An awareness lecture on learning difficulties
Rosary Private School

 Awareness lecture on learning difficulties
 Al Amal School for the Deaf in Sharjah City for 

Humanitarian Services (SCHS)

 ١٩ ٢٤

Virtual ProgramsActual Programs

٣ Total:١٧

٤٣

Program name        organization        number of attendees

١٤

Awareness programs
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Total attendees

Training and awareness programs during the academic year 2019-2020

In light of the COVID١٩- pandemic, the remote training system was adopted through the 

electronic platforms and training programs provided virtually. ٢٠ awareness programs were 

implemented internally and externally.  



The awareness programs presented through the center’s platforms

Reading comprehension for people with
learning difficulties 

 Rehabilitation services (functional and speech
therapy) for people with learning difficulties

 Phonemic awareness and its importance in acquiring
reading skills

Growth indicators for preschoolers

How do I deal with my stubborn son

Spatial visual memory

 Anxiety and its impact on academic

 The use of modern technology and distance learning for
people with learning difficulties

Distance learning and learning difficulties Part ١ 
(benefit and importance)

Distance learning for people with 
learning difficulties Part ٢

Distance learning for people with 
learning difficulties Part ٣

Learning styles

Functional therapy with ADHD

 Language and speech problems in children at
an early age

 ٦٠

 ٦٠

٦٨

 ١٠٠

 ٤٩

 ١٠٩

 ٨١

 ٢٣

 ٤٠

١٦١

 ٢٠١

 ٢٩٢

 ٢٣٢

٤٠٠

Program name                     Number of attendees

١،٨٧٦١٤

Awareness programs
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attendees



Use of assistive technologies in education

 Providing support for students with
learning difficulties

 Participating in a scientific paper on the
 integration of the handicapped and those with
 learning difficulties and how it is reflected as

part of the social capital

 Workshop on the field of innovative educational
  projects and programs

Exploration Project
Khalifa Award for Education

 ١٠٠

 ٤٠٠

 ٦٠٠

١٥٤

Ministry of Education

Social Services Department

 Sharjah city for humanitarian services

SCLD participation in virtual external conferences and seminars

١،٢٥٤

Program name        organization        number of attendees

Total attendees
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Social media platforms
Statistics of the number of followers on social media websites

Facebook @shjcld ٢٠٦٩  followers 

YouTube @shjcld ٢٣٠ subscribers 

Instagram @shjcld ٢٨٦٠  followers 

 percentage increase due to the provision of a greater
number of training and awareness programs during the year

١٨٩٤

٢٠١٩-٢٠١٨ ٢٠٢٠-٢٠١٩

١٥٢ ٢٣٠

٢٠٦٩
٢٨٦٠

١٢٢٢
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Statistics in the number of posts on social media

Awareness events 

Educational events 

Festive events 

Other events 

�� �

�� �

� �

�� �

 The number of publications in ٢٠٢٠-٢٠١٩

���

���

��

���

٤١

Comparison of statistics in the last two years

٢٠١٩-٢٠١٨ ٢٠٢٠-٢٠١٩

١٦
٧

٨٦

٧٢

٢١ ٢٧

٧١
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Events and activities for the year 2019 - 2020

Our Annual ceremony

 UAE National Day

The center is keen to be present in the most prominent external events concerned with 

children, family and society.

Project discovery

GITEX Summer Fun

Sharjah Book Fair
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Summer fun program 

 In cooperation with

Program Goals:

١- Enhancing the participants' self-confidence.

٢- Development of entrepreneurship and cooperation.

٣- Developing innovation and breaking the barrier of fear and shame.

Number of participants:١٥
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The application was launched at the Dubai Technology Expo (GITEX) 

The SCLD smart application contributes to predicting the possibility of the user's learning 

difficulties, through two measures:

 A measure of detection and recognition of learning difficulties for the specialist or teacher.

 A measure of detection and recognition of learning difficulties for the parent or student.

Number of users: ١٤٩

Number of people diagnosed with possible learning difficulties: ٣٢

SCLD Smart App 
Achievements
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The Second Learning Difficulties Conference 

٥ dialogue platforms٥ Educational workshops٦ Scientific papers

Conference objective:
Improving the quality of life for people with learning difficulties  

  honorary  guests:
 Former US Senator Tom Harkin     Her Excellency Hessa Buhumaid, Minister of State for 

Community Development     George Hagerty - President Beacon College in Florida.

number of participants

Number of attendees

 ٢٥ specialists

٤٠٠
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SCLD  launched in the presence of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al 
Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of the Emirate of Sharjah, Six stories 
about learning difficulties were launched, aiming to educate the community in an 
interesting and unique storytelling style.

ِ َ ْ ِ َ ْ

Stories of learning difficulties

In cooperation with
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In May ٢٠٢٠, SCLD won the Khalifa Award for Education in the field of educational projects and 

programs at the level of the country and the Arab world (the category of institutions)- 

Project discovery . 

Khalifa Award for Education
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The (٣ Powers: We Plant, Reap, We Contribute) 

As part of SCLD's cooperation with the authorities to activate its community initiatives at 
the national level, ٦٠ units of agricultural boxes have been received from the International 
Center for Biosaline Agriculture (ICBA). The boxes contain special soil for agriculture to be 
distributed to the enrolled students with learning difficulties, to enhance students' 

agricultural knowledge and learn the skills and steps of caring for plants.

Participations
 Community Initiatives
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Within the scheme of the Sharjah Center for Learning Difficulties cooperating with the 

authorities to ensure the continuity of distance learning during the Covid ١٩ pandemic 

Scld Students were given laptops and tablets  devices.

١٥ Tablet device ٢٠  Portable devices

Distance learning continuation initiative

٢٠  Portable devices

19
20 38

annual report



Agreements
The center focused on consolidating its relations with the local authorities in the Emirate of 
Sharjah and the relevant academic bodies inside and outside the country by signing cooperation 
agreements that facilitate the work of the two parties and ensure that they benefit from the 

agreement. During the year, (٥) agreements were concluded, as follows:

٢٠٢٠-١٠-١٦

٢٠٢٠-١٠-١٦

٢٠٢٠-٠٢-٠٩

٢٠٢٠-٧-٢٢

٢٠٢٠-٨-٢٠

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

 Completion Signing dateAgreement

Memorandum of Understanding - UAE University

 Memorandum of Understanding - Department of Statistics and
Community Development

 Memorandum of Understanding -  Social Solidarity Fund for the
Ministry of Interior's Employees

Age commitment document

Memorandum of Understanding - Sharjah Education Council
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The SCLD extends its sincere thanks and gratitude to all sponsors, partners, supporters, 
entities, and institutions for their constant support for the continuous journey of giving 
and their effective and influential participation in the success of all events and activities.

Gratitude and Appreciation to All Supporters & Sponsors
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