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رئيس مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية

مرت سنوات خمس بكل ما فيها من جهد كبير وإنجازات مميزة يقدمها مركز الشارقة لصعوبات التعلم منذ تأسيسه في العام ٢٠١٦ بموجب 

المرسوم ا¢ميري رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦. وفي تصنيفات اليوبيل تعتبر الذكرى الخامسة يوبيًال خشبي�، وهو اليوبيل الذي يرمز إلى الوصول للقوة 

والحكمة، وقد يشير ذلك إلى صالبة العالقة بين المركز وعمالئه، والتي بناها المركز من خالل ترسيخ الثقة وتفهم احتياجات كافة المستفيدين 

من خدماتنا، طلبة وأولياء أمور ومعلمين ومعلمات وحتى المجتمع المحلي. 

وإن كنا نتحدث عن صالبة العالقة وقوتها، فال بد من ا�شارة في بداية التقرير السنوي للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، إلى صالبة الفريق العامل في 

المركز، وقوته في مواجهة التحديات المختلفة، ولعل أصعبها كان تقديم ا¢شكال الجديدة من الخدمات بقدر المستطاع بشكلها الجديد 

المعتمد على التقنيات الحديثة في االتصال، نظر· لما واجهه العالم وال زال يواجه تداعيات جائحة فيروس كوفيد – ١٩. وقد أظهر ذلك قدرات 

الفريق المختلفة على التعامل مع الظروف الجديدة، وقدرتهم على التواصل وتفهم المخاوف والظروف وإيجاد الحلول، بمرونة وتقبل كبيرين. 

ولعل الدعم المستمر من شركائنا، جعلنا أكثر ثقة بالمستقبل في بناء شراكات أعمق وفتح ا«فاق الجديدة لتحقيق وتنفيذ مشاريع مشتركة، 

تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، واتساع قاعدة الوعي المجتمعي، مما يعزز احتواء ا¢شخاص من ذوي صعوبات التعلم، وتمكينهم 

بشكل أكبر ما يضمن لهم فرص حقيقية في بناء مستقبلهم، وتفعيل دورهم في تنمية مجتمعاتهم.

مستمرون بدعمكم 



  في ا¢ول من أغسطس عام ٢٠١٦ صدر المرسوم ا¢ميري بإنشاء مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أي قبل قرابة خمس سنوات من تاريخ صدور 

الدكتور سلطان بن  إلى تحقيق رؤية سمو الشيخ  المركز كخطوة جديدة  التقرير السنوي للمركز. وقد جاء مرسوم تأسيس  النسخة من  هذه 

محمد القاسمي عضو المجلس ا¢على، حاكم الشارقة – حفظه اÆ – لتعزيز فرص التعليم بغض النظر عن قدرات الطلبة وتفاوتها، واحتوائهم 

جميع� في مؤسسات ومراحل التعليم المختلفة. 

وقد حملنا على عاتقنا منذ صدور القرار مسؤولية ترجمة هذه الرؤية إلى مؤسسة استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة على المشهد التعليمي 

في دولة ا�مارات العربية المتحدة، بل والمشهدين الخليجي والعربي في وقت قصير. وذلك على الرغم من كل التحديات التي واجهها المركز، 

وأصعب تلك التحديات كان في استمرار تقديم الخدمات والدعم لكافة الطلبة خالل فترة الجائحة التي شهدها العالم خالل العامين الماضيين، 

والتعامل مع كافة ا�جراءات االحترازية التي تم اتخاذها، والتي كان من شأنها ان تعرقل بعض التقدم، ولكن ايمان فريق عمل المركز العميق 

بأهمية دور المركز، وتأثير الخدمات على حياة الطلبة، مما جعل مسيرة المركز نموذج� للمؤسسات التعليمية والمتخصصة بالعمل تحت مختلف 

الظروف. 

إن نجاح هذه المسيرة القصيرة هو فضٌل كبير من اÆ سبحانه وتعالى أوًال، ومن ثم يأتي دور كل الداعمين والمناصرين لقضية التعليم، والذين 

نتقدم لهم بالشكر والتقدير على ما قدموه من دعم مادي أو لوجيستي، والذي سمح باستمرار الخدمات على أفضل المستويات، ووصولها إلى 

كل مستحقيها. والذين نتقدم لهم بأعمق آيات الشكر والتقدير. 

وهذا ما يدفعنا دوم� إلى فتح أيدينا على اتساعها ودعوة كافة مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي لعقد المزيد من الشراكات وتبادل المعرفة 

أكبر  واحتواء  كريمة  حياة  ضمان  إلى  الهادفة  رسالتنا  تحقيق  سبيل  في  المجتمعية،  الشراكة  من  جديدة  آفاق  لفتح  مع�  والعمل  والمنفعة، 

لÎشخاص ذوي صعوبات التعلم في مجتمعاتهم. 

الوعي يتزايد

الدكتورة هنادي السويدي

مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم





 عن 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.

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. 
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رسالتنا

أهدافنا

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.

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 ل¿ندماج في المجتمع.

التوعية بأسباب صعوبات التعلم وطرق الوقاية منها 

وا�ساليب المناسبة في التعامل مع ا�شخاص ذوي 

صعوبات التعلم 
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نـحــن الـمنـاصــرون لـحقــك فـي الـتعلـــم

قيمنا

المساواة في القيادة من أجل التغيير

بناء فريق إيجابيفرص التعلم
المسؤولية 

المجتمعية

شعارنا
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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 الدعم 
االجتماعي 
والنفسي.

برامج المسح  
والتوعية.

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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الكوادر البشرية 

١٠ مواطنين ٢٧ موظف ٢٠١٩ -٢٠٢٠
جنسيات 

أخرى  ١٧

جنسيات ١٠ مواطنين ٢٨ موظف ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
أخرى  ١٨

١٨١٩

٩٩

الذكوراإلناث

مقارنة بين الجنسين في تعيينات المركز خالل عامين
٢٠٢٠-٢٠٢١ ٢٠٢٠-٢٠١٩

قسم الخدمات المساندة

قسم الشؤون اإلرشادية والتقييم

قسم شؤون التدخل االكاديمي 
والتأهيل ٤

١١ ١٣

٥ ٤

١٢

٢٠٢٠-٢٠٢١ ٢٠٢٠-٢٠١٩

١٥إخصائي

١٥إخصائي

١٢ إداري 

١٣ إداري ٢٠٢٠-٢٠٢١ 

المبادرة التشغيليةالهدف اإلستراتيجيالمحور

رفع كفاءة الكادر الوظيفي وفق أفضل 
المعايير المعتمدة عالميًا

الجودة 
والتطوير

زيادة نسب التوظيف في مختلف المستويات
 الوظيفية / فئات الوظائف

20
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أعداد الموظفين خالل العامينأعداد الموظفين خالل العامين

٢٠١٩ -٢٠٢٠



البرامج التطويرية الوظيفية

حضور موظفي المركز دورات تدريبية خارجية لتنمية مهاراتهم وتطويرها، وعددها ( ٦٢ ) برنامج تدريبي

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

٣٩ دورة٢٣ دورة

 ١٦ ١٢

المبادرة التشغيليةالهدف اإلستراتيجيالمحور

رفع كفاءة الكادر الوظيفي وفق أفضل 
المعايير المعتمدة عالميًا

الجودة 
والتطوير

وزيادة خبرات  الفني،  العمل  العمل وتنظيم  رفع كفاءة 
توفير  خالل  من  المختلفة  المجاالت  في  الموظفين 

البرامج التدريبية لخدمة أخصائيين المركز .

التنسيق مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة 
لتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بموظفي الحكومة 

مجانية لتطوير وتأهيل موظفين المركز.

١١٨
٢٠٢٠-٦٢٢٠٢١

٢٠٢٠/٢٠١٩

يوضح الرسم البياني مقارنة حضور موظفي المركز  للدورات التدريبية 
بين العامين ٢٠١٩- ٢٠٢٠/٢٠٢٠-٢٠٢١    20
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الشؤون المالية

 بلغت المصاريف الفعلية للمركز خالل العام،  ٧,٨٢٦,٩٧٢,٣٠ درهم. يوضح الرسم البياني أدناه نسبة المصاريف بناء على 

البنود.

مصاريف جارية

خدمات لوجستية

دورات وورش و فعاليات

إيجار مبنى

رواتب و تأمين صحي

٪١١

٪٣

٪١

٪٥

٪٨٠

.

مصروفات المركز خالل السنة األكاديمية ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

20
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يوضح الرسم البياني أعاله مقارنة للمصاريف بين العامين ٢٠١٩-٢٠٢٠ / ٢٠٢٠-٢٠٢١  و كما هو موضح يوجد اختالف بين العامين في 
بعض البنود وذلك لألسباب التالية:

رواتب وأجور: انخفاض البند بسبب نقل موظفة من كادر مركز الشارقة لصعوبات التعلم إلى كادر مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، وتعيين 

موظف مواطن واحد فقط بنصف العام. 

دورات وورش وفعاليات: تخفيض نسبة مصاريف الفعاليات والورش بنسبة ٩٠٪ خالل العام وذلك بسبب عقد الفعاليات التدريبية بشكل افتراضي. 

المصاريف الجارية: ارتفاع بنسبة ٢٧٪ وذلك بسبب تسديد دفعة من مستحقات الصيانة للسنة السابقة ٢٠١٩-٢٠٢٠، إضافة الى عقود جديدة .

.

.

20
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مقارنة بين إحصائيات العامين ا�خيرين

٢٠٢٠-٢٠٢١

٢٠١٩-٢٠٢٠

٦،٢٦١،٦٣٠

٦،٤٥٧،٥٧١،٢٠

رواتب و أجور

٣٨٥،٠٠٠.٠٠

إيجار مبنى

٦٥،١١٢.٨١

٦٨٤،٨٥٩.٩٤

دورات وورش 
وفعاليات

٢٦٤،٥٠٧.٤

٢٠٧،٥٨٠.٥٣

خدمات لوجستية

٨٥٠،٧٢١.١

٥٣٧،٠٥١.٧١

مصاريف جارية

.

٣٨٥،٠٠٠.٠٠



 ٢٠٢٠-٢٠٢١ 

بلغت إيرادات المركز خالل العام، الى ٧,١٥٤,٤٠٢,٨٨  درهم.يوضح الرسم البياني أدناه نسبة اإليرادات بناء على البنود.

رسوم خدمات المركز

دورات وورش و فعاليات

رعايات و مكافآت

دعم الحكومة

٪٢

٪١

٪١

٪٩٦

إيرادات المركز خالل السنة ا�كاديمية

.
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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.

رسوم خدمات المركز: انخفاض نسبة اإليرادات بنسبة ٣٧٪ وذلك بسبب انخفاض عدد الطلبة الجدد خالل عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وصعوبة توفير 

بعض الخدمات المباشرة بسبب الجائحة، إضافة الى تخفيض أسعار رسوم الجلسات دعمًا لظروف أولياء األمور والطلبة خالل فترة الجائحة.

ورش ودورات وفعاليات: أدى وجود فعالية مؤتمر صعوبات التعلم خالل العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلى رفع إيرادات الفعاليات التدريبية، وجاء غيابها في العام 

التالي كأثر مباشر النخفاض ايرادات هذا البند. 

رعايات ومكافآت: أدى الغاء بعض الفعاليات وتخفيض المصاريف للفعاليات المتبقية خالل فترة الجائحة إلى انخفاض حاد في هذا البند.

يوضح الرسم البياني أعاله مقارنة لإليرادات بين العامين  ٢٠١٩- ٢٠٢٠ /  ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتبين لنا المالحظات التالية:

مقارنة بين إحصائيات العامين ا�خيرين

رسوم خدمات المركزورش ودورات و فعالياترعاياتدعم حكومة الشارقة

٦،٨٩٤،٠٦٦.٠٩

٧،٠٧٠،١٢٥

٤٨,٥٧١,٤٣

١٥٥،٢٣٨

٣٨,١٢٣,٨٢

٥٥،٠٤٩

١٧٣,٦٤١,٥٤

٢٧٦،٩٢١

٢٠٢٠-٢٠٢١
٢٠١٩-٢٠٢٠

20
21 18

التقرير السنوي





البرامج التدريبية والتوعوية خالل السنة ا�كاديمية 2020-2021

 البرامج التدريبية

المبادرة التشغيليةالهدف اإلستراتيجيالمحور

رفع جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل 
الممارسات .

الجودة 
والتطوير

تدريب الكوادر الوطنية بالتعاون مع وزارة 
التربية والتعليم.

للجمهور  التعلم  صعوبات  دبلوم  تنفيذ 
الخارجي.

تدريبية  وبرامج  تخصصية   ورش  تقديم 
في مجال صعوبات التعلم.

تقديم محاضرات عن صعوبات التعلمتعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للمركز  اإلستدامة
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تم تقديم ١٩برنامج تدريبي من خالل محاضرات ودورات تدريبية وندوات وجلسات حوارية 

واستشارية بالتعاون مع جهات مختلفة كما هو موضح في الجداول أدناه: 

تم تقديم المحاضرات التدريبية في مواضيع 
متنوعة تخص صعوبات التعلم 

 ٥٢٤

جلسة استشارية: أنت تسأل ونحن نجيب ١

٨٩

جلسة استشارية: أنت تسأل ونحن نجيب ٢

٧٧

٧٨٠
إجمالي 
الحضور

جلسات استشارية :   ٧  محاضرات تدريبية: 

جلسات استشارية : 

ندوة العالج الوظيفي وصعوبات التعلم

٩٠

ندوة : 

عدد الحضوراسم البرنامج

 البرامج التدريبية المقدمة داخل المركز
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جودة التعليم لذوي صعوبات التعلم بعد 
جائحة كورونا 

 د.منال الديحاني  و د.هنادي السويدي

 ٦٤

صعوبات التعلم في الطفولة المبكرة 

 ٢٥ ٤٦

الخدمات واألنشطة والبرامج المدمة لطلبة 
صعوبات التعلم 

 جامعة االمارات ومؤسسة االمارات للتعليم  
المدرسي ووزارة تنمية المجتمع 

٥٥

صعوبات التعلم و القراءه

 ١٢٥

ورشة تدريبية:ورشة تعريفية بمتالزمة إرلن

١٦

ورشة تدريبية:الصعوبات االنفعالية 
واالجتماعية لألطفال ذوي صعوبات التعلم

دائرة الخدمات االجتماعية

 ٣٢

التنمر

 ٥١

عدد الحضورالجهة المتعاونةاسم البرنامج

دورات تدريبية : دورات تدريبية : 

جلسات حوارية:

 البرامج التدريبية المقدمة خارج المركز

جلسات حوارية:

جلسات حوارية:

جلسات حوارية:

جلسات حوارية:

 تدريبات الكوادر الوطنية:
٣ برامج تدريبية بواقع

 ٣٠ ساعة (نظرية وعملية)  
مؤسسة االمارات للتعليم

 ٢٢

دبلوم صعوبات التعلم:

٤٣٦
إجمالي 
الحضور
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الكاتبة صباح ديبيمركز ألف

إدارة سالمة الطفل

جامعة عجمان ومركز أجاد للتدريب  جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية



تدريبات الكوادر الوطنية دبلوم صعوبات التعلمبرامج تدريبية

١٤
١٧

١١
٢٠٢٠-٢٠٢١ ٢٠٢٠-٢٠١٩

مقارنة بين إحصائيات العامين األخيرين
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برامج التوعية 

المبادرة التشغيليةالهدف اإلستراتيجيالمحور

رفع جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل 
الممارسات .

الجودة 
والتطوير

المعنية  الفئات  مع  ومركزة  بؤرية  جلسات  عقد 
الكفيلة  اإليجابية  والمضامين  المفاهيم  لصياغة 
الضارة  الممارسات  ومضامين  مفاهيم  بمواجهة 
األشخاص ذوي صعوبات  تجاه    ( التنمر   ) والمؤدية 

التعلم
تنفيذ حمالت إعالمية وطنية هادفة تجاه مواجهة 

التنمر ضد األشخاص ذوي صعوبات التعلم

تقديم محاضرات عن صعوبات التعلمتعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للمركز  اإلستدامة

برامج المسح  والتوعية: 

١.حقيبة تدريبية : كيفية إدارة سلوك الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة 

الفئة المستهدفة :إداريات ومعلمات الحضانات 

بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم 
 ٢٥٠      متدربة 

عدد الساعات : ٧٥      ساعة تدريبية. 
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٢٠٢٠-٢٠٢١ ٢٩

٢١٢٠٢٠/٢٠١٩

برامج توعية

٢.    ٤ برامج توعوية من قبل أخصائين المركز للجمهور 

دورة توعوية

أدوات الفرز والمسح األولية للكشف عن الطالب الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم.

ورشة برنامج المسح النمائي وكيفية تطبيقة لألطفال دون الست سنوات ١

ورشة برنامج المسح النمائي وكيفية تطبيقة لألطفال دون الست سنوات ٢

ورشة برنامج المسح النمائي وكيفية تطبيقة لألطفال دون الست سنوات ٣

 ٥

 ٥٤

 ٣٠

 ٥٦

١٤٥
إجمالي 
الحضور
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 ٩٨
 ٨٢
 ١٣٠
١٨٤ 
١٥ 

طالب
 طالب
 طالب
طالب

ولي أمر

٢٠٢٠/٢٠١٩

٥٠٩ خدمةاإلجمالي

المقابالت األسرية 
التقييم النفسي التربوي 

التشخيص التكاملي 
متلقي الخدمة األكاديمية 

اإلرشاد األسري

 ٦٧
 ٤٨
 ٩٣
٢١٧ 
٢٨ 

طالب
 طالب
 طالب
طالب

ولي أمر

٢٠٢١/٢٠٢٠

٤٥٣ خدمةاإلجمالي

المقابالت األسرية 
التقييم النفسي التربوي 

التشخيص التكاملي 
متلقي الخدمة األكاديمية 

اإلرشاد األسري

يوضح الجدول أعاله مقارنة للخدمات المقدمة في التقييم النفسي واالجتماعي بين العامين ٢٠١٩-٢٠٢٠ / ٢٠٢٠-٢٠٢١   انخفاض في تقديم 
بعض الخدمات وذلك لألسباب التالية:

المقابلة األسرية : جائحة كورونا و التعلم عن بعد أثر على استقبال طلبات جديدة من المدارس . 
التقييم النفسي التربوي : صعوبة تطبيق االختبار النفسي التربوي عن بعد .

التشخيص التكاملي : صعوبة تطبيق التشخيص التكاملي ( صعوبات التعلم - العالج الوظيفي - النطق و اللغة) عن بعد .

المبادرة التشغيليةالهدف اإلستراتيجيالمحور

رفع جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل 
الممارسات .

الجودة 
والتطوير

التعلم  للمستبعدين من فئة ذوي صعوبات  توفير خدمات 
وذوي اإلعاقة .

تقديم الجلسات االكاديمية والتأهيلية لمنتسبي المركز. 
تقديم خدمات التقييم والتشخيص .

تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي.
تقديم الخدمات التشاركية.

الخدمات المقدمة للطلبـة
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الخدمــات المباشرة المقـدمة للطلبـة 

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

جلسات عالج نطق ولغة ( شهريا )
تقارير التطور للطلبة

الزيارات المدرسية
أجهزة التقنيات المساندة

تعديل السلوك

١٨٤
١٠
١٢
١٤١
٠
١
٦

٢٠٢١/٢٠٢٠ 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

١٨٥
١٩
٢٠
١١٧
٨٥
١
١١

٤٣٨
خدمةاإلجمالي

٣٥٤
خدمةاإلجمالي

جلسة
جلسات
جلسة
تقرير

جهاز
جلسات

جلسة
جلسات
جلسة
تقرير
زيارة
جهاز

جلسات

يوضح الجدول أعاله مقارنة للخدمات األكاديمية والتأهيلية المقدمة بين العامين ٢٠١٩-٢٠٢٠ / ٢٠٢٠-٢٠٢١   والتي تبين انخفاض في تقديم بعض 
الخدمات وذلك لألسباب التالية:

أغلب حاالت الطلبة الملتحقين في الجلسات اليحتاجون إلى جلسات نطق ولغة. 
صعوبة تنفيذ الجلسات لبعض الحاالت عن بعد. 

صعوبة إجراء عملية التشخيص والتقييم عن بعد لبعض الحاالت. 
تقارير التطور مرتبطة بأعداد الطلبة الملتحقين بالجلسات.

عدم السماح المدارس بعمل زيارات لها.
طبيعة جلسات تعديل السلوك لبعض حاالت الطلبة تحتاج إلى جلسات مباشرة ووجاهية من قبل أخصائي تعديل السلوك. 
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فعاليات وأنشطة عام 2020-2021  

المخيم الصيفيمشروع االستكشاف

مشروع االستكشاف  
النوع: افتراضي

الجهات المتعاونة: مؤسسة الشارقة للفنون و كلية بيكن- فلوريدا
عدد المشاركين: ١٨      مشارك

النوع: افتراضي
الجهة المتعاونة: مفوضية مرشدات الشارقة

عدد المشاركين: ١٣      مشارك

المبادرة التشغيليةالهدف اإلستراتيجيالمحور

تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للمركز

اإلستدامة

إقامة الفعاليات واألنشطة المختلفة وإبرازها.

ترسيخ مبدأ ثقافة اإلبتكار واإلبداع في 
البرامج األساسية للمركز  

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

ملتقى صعوبات التعلم برعاية وزارة التربية والتعليم.
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ا�نجـــازات

١.اإلشتراك في نظام مد الحماية للهيئة العامة 
للمعاشات والتأمينات االجتماعية لموظفين 

دول مجلس التعاون

٣.إطالق نظام الموارد البشرية 
20
21 31

التقرير السنوي

واإلجراءات  للسياسات  العام  اإلطار  ٢.إطالق 
إلدارة سلوك الطفل في الحضانات الحكومية 

بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم



هدف الملتقـــى:
تكثيف الجهود في عملية التوعيه على أكبر نطاق بطريقة منهجه و عملية.

الراعي:
وزارة التربية والتعليم

 

ملتقى صعوبات التعلم اإلفتراضي األول

عدد المتحدثين

عدد الحضور

٥ ورش تعليمية٥  محاور

٦ 

١٤٥٠
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نلتقي و نرتقي بهم
We meet to live up to them

أكتـــوبـــر
   October8 th 2

0
2
0



إحصائيات أعداد المتابعين في مواقع وسائل التواصل االجتماعي 

٢٥٠٠ متابع  shjcld@ فيس بوك
يوتيوب @shjcld  ٤١٥ مشترك
٥٠٩١ متابع  shjcld@ انستجرام

٥٠٩١

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

٢٠١٩-٢٠٢٠

٤١٥
٢٣٠

٢٠٦٩

٢٨٦٠
٢٥٠٠

٢٠٢١/٢٠٢٠
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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 ٢٠٢٠-٢٠٢١  

���

���

��

���
مقارنة بين إحصائيات العامين األخيرين

٧

٨٦

٧٢ ٧١

٢٠١٩-٢٠٢٠

٧

٩٠
٨٧

٨٣

٢٠٢٠-٢٠٢١
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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 (٤) اتفاقيات وهي كالتالي:

هيئة الشارقة للتعليم الخاص  

المدراس األهلية الخيرية  

مجلس الشارقة للتعليم 

وثيقة االلتزام بمراعاة السن 

٢١-٠٦-٢٠٢١

١٥-٠٩-٢٠٢١

٢٠-٠٨-٢٠٢٠

٢٢-٠٧-٢٠٢٠

تاريخ التوقيعاالتفاقية
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يتقدم مركز الشارقة لصعوبات التعلم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لكل الرعاة والشركاء والداعمين والجهات والمؤسسات 
لدعمهم الدائم لمسيرة العطاء المتواصلة ومشاركتهم الفعالة والمؤثرة في إنجاح جميع الفعاليات واألنشطة.

شكر وتقدير للرعاة والداعمين 
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شكر وتقدير للرعاة والداعمين 
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