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بسم اهلل الرحمن الرحيم
عليه توكلنا وبه نستعني...
ضيوفنا الكرام...
أُخواني وأخواتي
التعليــم اجليــد هــو الركيــزة الرابعــة ألهــداف االمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة .ان احتفالنــا هــذا العــام بالنســخة
الرابع ــة جلائ ــزة  KALDللمعل ــم املتمي ــز ف ــي تدري ــس الطلب ــة م ــن ذوي اختالف ــات التعل ــم ه ــو بره ــان عل ــى عم ــل
اجلمعي ــة اجل ــاد وعل ــى قدرته ــا ف ــي املس ــاهمة ف ــي اجله ــود املبذول ــة لتحقي ــق ه ــذه االه ــداف.
لق ــد حرصن ــا ان نتب ــع كل اخلط ــوات املطلوب ــة لضم ــان االس ــتدامة والفائ ــدة بعي ــدة امل ــدى له ــذا املش ــروع التنم ــوي
وذلــك عــن طريــق التطويــر املســتمر ألهــداف اجلائــزة وشــروطها وتوســيع نطاقهــا لكــي تســتقبل املعلمــن الراغبــن
ف ــي الترش ــح م ــن ع ــدة قطاع ــات .وه ــذا ان دل عل ــى ش ــيء فه ــو مؤش ــر حلج ــم التأثي ــر والتفاع ــل وأداة قي ــاس
للحاجــة املجتمعيــة لهــذا النــوع مــن التشــجيع والتحفيــز والضــروري الن يكــون حجــر اســاس فــي بنــاء تطويــر الــراس
امل ــال البش ــري االبداع ــي لبن ــاء الكوي ــت اجلدي ــدة .2035
اخذن ــا الق ــرار باس ــتعمال مصطل ــح «اختالف ــات التعل ــم» ف ــي اس ــم اجلائ ــزة لس ــببني .اوال ,وع ــي القائم ــن عل ــى
اجلمعي ــة بأهمي ــة التركي ــز عل ــى االختالف ــات ف ــي طبيع ــة وق ــدرات املتعلم ــن وب ــان يك ــون ف ــي املي ــدان معلم ــن
مدرك ــن له ــذه القاع ــدة االساس ــية ومؤهل ــن لتق ــدمي ط ــرق تدريس ــية وبيئ ــة دراس ــية مناس ــبة جلمي ــع الطلب ــة.
وثانيــا ,انســجام مصطلــح «اختالفــات التعلــم» مــع توجــه الدولــة نحــو سياســة الدمــج التعليمــي املبنــي علــى ضــرورة
اس ــتيعاب جمي ــع ان ــواع املتعلم ــن ف ــي م ــكان او مدرس ــة واح ــدة ولديه ــا التربوي ــن املؤهل ــن لتحقي ــق جن ــاح ه ــؤالء
املتعلم ــن ف ــي الدارس ــة واحلي ــاة ليكون ــوا اعض ــاء فاعل ــن ف ــي املجتم ــع.
اتوجــه بالشــكر والعرفــان لرئيــس جلنــة حتكيــم اجلائــزة الدكتــورة هــدى شــعبان ,مستشــار قســم التدريــب والتطويــر
فــي اجلمعيــة الكويتيــة الختالفــات التعلــم وألعضــاء اللجنــة:
االستاذة هناء الدعيج عضو مجلس االمناء وأمني الصندوق  -استشاري تربوي.
الدكت ــورة بدري ــة احلج ــي عض ــو مجل ــس االمن ــاء  -أس ــتاذ مش ــارك – كلي ــة التربي ــة األساس ــية – قس ــم اللغ ــة
اإلجنليزي ــة – الهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم التطبيق ــي والتدري ــب.
الدكتــورة وفــاء نســيبة عضــو مجلــس االمنــاء -رئيــس قســم املتوســط والثانــوي مبراقبــة املــدارس األجنبيــة – إدارة
التعلي ــم اخل ــاص – وزارة التربي ــة الدكت ــورة وف ــاء الياس ــن اس ــتاذ مشارك-قس ــم املناه ــج وط ــرق التدريس-كلي ــة
التربي ــة -جامع ــة الكوي ــت.
شكرا لكم على تفانيكم وجهودكم املثمرة.

امال الساير
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اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
()KALD

اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم ()KALD
وهي منظمة إنسانية غير ربحية تعمل منذ
 .2007تأسست بجهود من السيدة /آمال
الساير ودعم مالي من مؤسسة مشاريع اخلير-
كيبكو ومجلس أمناء من املتطوعني املختصني
في مجال التربية والتعليم وخبراء مباهية هذه
االضطرابات باإلضافة إلى عدد من أولياء
أالموراملؤمنني بضرورة توفير أفضل اخلدمات
التعليمية لهذه الفئة من خالل نشر التوعية
وتقدمي الدعم الالزم للمتعلمني وأسرهم
ومعلميهم.
ولقد اختار مجلس أمناء  KALDعبارة
«اختالفات التعلم» في تسميتها بدالً عن
«صعوبات التعلم» إلميانهم بأن األشخاص
املعنيون هم أشخاص أذكياء وقادرين ليس على
التعلم فقط ،بل على التفوق أيضاً بالرغم من
وجود صعوبات تعلم لديهم ولكنهم يختلفون عن
غيرهم في طريقة التعلم.

رؤية اجلمعية:

مؤسســة تعمــل علــى حتقيــق فـ ٍ
ـرق واضـ ٍـح
خلــق ّ
فـــي تقـــ ّدم وتطويـــر تعليـــم ذوي اختالفـــات
التعلـــم فـــي قطـــاع التعليـــم العـــام واخلـــاص
النوعـــي فـــي دولـــة الكويـــت.

رسالة اجلمعية:

خدمـــة قطـــاع التعليـــم اخلـــاص العامـــل مـــع
ذوي اختالفـــات التعلـــم مـــن خـــال عـــدة
مح ــاور :التوعي ــة ،الدع ــم ،التدري ــب والتطوي ــر
املؤسســـي.
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أهداف اجلمعية:

• زيادة الوعي لدى املجتمع بأن كل ٍ
فرد لديه
اختالفات تعلم ،قادر على النجاح سوا ًء
في املدرسة ،أو في العمل ،أو في احلياة
االجتماعية ،وبإمكانه أن يكون عضواً
فاع ً
ال ومنتجاً في املجتمع.
• تقدمي الدعم للمؤسسات التعليمية اخلاصة
العاملة مع ذوي اختالفات التعلم في دولة
الكويت ،وكذلك ألولياء األمور واملعلمني
والطلبة بأنواعه (األكادميي واالجتماعي
والنفسي) على مستوى أولياء األمور
والطلبة واملعلمني.
• املساهمة باجتاه التطوير والتنمية في تعليم
اختالفات التعلم عن طريق التعاون مع كل
من إدارات املدارس ،املعلمني ،الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة ،وزارة التربية ،إدارة
التعليم اخلاص ،مجلس األمة ،التعليم
العالي والبعثات.
• االرتقاء باجلمعية لتصبح مؤسسة منوذجية
متطورة تلبي حاجة املجتمع في مساعدة
ذوي اختالفات التعلم على الوجه األفضل.

املتميز
نبذة عن جائزة  KALDللمعلم
ّ
أهداف اجلائزة

ٍ
إجنازات ملموسة في حقل تعليم
ستُمنح هذه اجلائزة للمعلمني الذين مت ّيزوا في مسيرتهم التعليمية ،وقدموا
الطالب من ذوي اختالفات التعلم .تهدف هذه اجلائزة إلى:
•
•
•
•
•
•

جيل جديد من املعلّمني املتحمسني لرسالتهم.
تقدمي خدمة مستدامة للمجتمع الكويتي ,متمثل ًة في خلق ٍ
تأهيل املعلم وتطوير العملية التربوية في مجال تعليم الطلبة من ذوي اإلعاقات التعلمية.
البدء بنشر ثقافة تقييم الذات وتطوير األداء للمساهمة في رفع مستوى التعليم في املدارس اخلاصة.
حتفيز املعلمني على وضع خطط التطوير الوظيفي اخلاصة بكل منهم والتي تتناسب مع احتياجاتهم بهدف
تعزيز ممارساتهم وذلك للوصول للهدف الرئيس وهو حتسني أداء الطلبة.
تقدير مهارات املعلم املتميز في تدريس هذه الفئة من الطلبة في جميع املدارس اخلاصة العاملة في الكويت.
تعزيز روح التم ّيز لدى املعلمني وخلق دافعية لديهم تؤدي إلى االرتقاء في العمل.

معايير اجلائزة:

ســتقوم جلنــة علميــة باختيــار املعلــم املتميــز بنــا ًء علــى معاييــر دوليــة تُســتخدم فــي املجــال التربــوي ووفــق معاييــر
عامليــة وعربيــة .تتضمــن املعاييــر وال تقتصــر علــى مــا يأتــي:
• االعتراف الداخلي واخلارجي بالتميز واإلبداع في التعليم ،وأثره على طالب من
ذوي اختالفات التعلم ،وذلك في املقام األول يأتي من رأي أولياء أمورهم ومن
الزمالء في العمل.
• التزام التميز واألصالة في التعليم على املدى الطويل ،وذلك يظهر من
خالل:
	-األداء املتميز للمسؤوليات اليومية.
	-تطوير ممارسات وطرق التعليم الفعال.
	-عرض الدروس بطريقة حماسية جتذب املتعلمني.
	-تكوين بيئة يسودها اإلحترام بني املتعلمني ،من خالل األسئلة واملناقشة.
	-تكوين عالقات فعالة وقوية مع املتعلمني.
	-بذل جهد متواصل وتقييم وتطوير مهارات التعليم الذاتية للمعلم.
	-استخدام منوذج شارلوت دانيلسون “اإلطار العام للتعليم الفعال”
لتحديد مجموعة واضحة من املعايير التي حتدد التعليم الفعال.
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سحر محمد الغرباوي

املتميز
جائزة  KALDللمعلم
ّ

مدرسة أم القرى النموذجية

فريق عمل جائزة املعلم املتميز:

نبذة عن املعلم:

د .بدرية احلجي

أ .هناء الدعيج

أستاذ مشارك – كلية التربية األساسية –
قسم اللغة اإلجنليزية – الهيئة العامة للتعليم

استشاري تربوي  -عضو مجلس أمناء
وأمني الصندوق  -اجلمعية الكويتية
الختالفات التعلم.

التطبيقي والتدريب  -عضو مجلس أمناء
اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم.

مدرسة علوم منذ حصولي علي بكالوريوس التربية(بيولوجي) عام .2004
حصلت علي دبلوم مهنية في التربية اخلاصة عام  2006بتقدير عام جيد جدا.
حصلت علي دبلوم متهيدي املاجستير في التربية عام  2007بتقدير جيد جدا.
حصلت علي عدة دورات تدريبية في طرق تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة من اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
(كالد) ثم عملت ضمن برنامج تدريبي ألساليب تعديل السلوك لذوي االحتياجات اخلاصة مبعدل  30ساعة تدريبية
من معهد العاملية لإلبداع جامعة القاهرة .
أعمل منذ  10سنوات ضمن برنامج الدمج مبدرسة ام القرى النموذجية باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتطوير
استراتيجيات التعليم
وأحلم أن يصبح التعلم متعة وأن يتثنى للجميع احلصول عليه باختالف قدراتهم وفروقهم الفردية.

نبذة عن املدرسة

تعتبر مدسة ام القري النموذجية وهي إحدي مدارس مجموعة اجلري التعليمية من املدارس الرائدة في برنامج
ذوي اإلعاقة ،وقد مت افتتاح برنامج ذوي االحتياجات اخلاصة باملدرسة في األول من سبتمبر عام  2001ومنذ ذلك
متميزة للطالب ذوي ومنذ ذلك التاريخ تسعي املدرسة إلي تقدمي خدمات متميزة للطالب ذوي اإلعاقة وإلى اإلرتقاء
بتلك اخلدمات ومواكبة كل ماهو جديد في هذا املجال ،إذ تضم املدرسة برنامجني أحدهما للصفوف اخلاصة
واالخر للدمج.
د .هدى شعبان

رئيس جلنة حتكيم جائزة  KALDللمعلم
املتميز
مدير مساعد  -خدمات االحتياجات
اخلاصة -اجلامعة االمريكية في الكويت.

د .وفاء الياسني

أستاذ مشارك
قسم املناهج وطرق التدريس
كلية التربية  -جامعة الكويت.

11/18/19 12:05 PM

د .وفاء نسيبه

رئيس قسم املتوسط والثانوي مبراقبة
املدارس األجنبية – إدارة التعليم اخلاص –
وزارة التربية -عضو مجلس أمناء اجلمعية
الكويتية الختالفات التعلم.
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شيماء إبراهيم اجلطيلي
مدرسة السدمي النموذجية

نبذة عن املعلم:

حاصلة علي درجة البكالوريوس في التربيه الفنية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .حاصلة على شهادة
مدرب معتمد في القيادة التربوية ومدرب عاملي معتمد من األكادميية البريطاني لتطوير املوارد البشرية في تخصص
التنمية البشرية .وحاصلة على اعتراف مدرب عاملي محترف من األكادميية العاملية لالستشارات والتدريب ومدرب
معتمد في التنمية البشري وتطوير املوارد البشرية من أكادميية ديكم لالستشارات والتدريب .مهتمة في مجال
صعوبات التعلم حضرت العديد من احملاضرات و الدورات التدريبية و املؤمترات في مجال صعوبات التعلم املختلفة
عملت معلمة ملادة التربية الفنية منذ علم  ٢٠٠٣وانضممت ألسرة مدرسة السدمي النموذجية لصعوبات التعلم بعد
عام من إنشائها وحتى العام الدراسي  2019 - 2018م.

نبذة عن املدرسة:

مدرسة السدمي النموذجية لصعوبات التعلم هي أول مدرسة من نوعها في املنطقة حيث انها متخصصة لتعليم
تالميذ صعوبات التعلم .وهي مدرسة ذات هيئة تدريسية ذات خبرة وكفاءة عالية ومدربة علي تدريس هذه الفئة من
املتعلمني ومجهزة مبرافق ومباني تستوعب الطاقة الطالبية والهيئة اإلدارية والتعليمية ومجهزة بأعلى معايير األمن
والسالمة واالهتمام باملتعلمني.
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أحمد محروس

مدرسة البيان ثنائية اللغة اخلاصة

نبذة عن املعلم:

ُمدرس تربية إسالمية منذ عام  2005مبدرسة البيان ثنائية اللغة اخلاصة «م املتوسطة» حاصل على:
 ليسانس أصول الدين والدعوة  -قسم التفسير وعلوم القرآن – جامعة األزهر الشريف بتقدير جيد جداً الثالث على مستوى جمهورية مصر العربية في البحث العلمي حتت ُعنوان «السنة ودورها في التشريع» ماجستير في التربية قسم املناهج وطرق التدريس «اضطراب قصور االنتباه» جامعة ماليزيا الوطنية. ُمدرب ُمعتمد من أكادميية بريستول للعلوم التربوية  -الكويت شهادة املعلم املُبدع في التعلم الوجداني وتعزيز السلوك وزيادة الدافعية «أكادميية بريستول» الكويت - -دبلوم في التربية قسم علم النفس التربوي مجال «صعوبات التعلم» جامعة القاهرة بتقدير عام «ممتاز»

نبذة عن املدرسة:

تأسست مدرسة البيان ثنائية اللغة على أساس رؤية واضحة تعد الطالب لتطورات اليوم وحتديات الغد .وتقدم
املدرسة برنامجاً ثنائي اللغة حيث تولى اللغتني العربية واإلجنليزية ذات األهمية بهدف مد جسور التواصل بني
التقدم العاملي وقيم الثقافة العربية .كما تسعى املدرسة لتهيئة بيئة صاحلة للطالب تدفعهم لتطوير مهارات فكرية
وقيم أخالقية وسلوك إيجابي ميكنهم من املشاركة الفعالة والقيادة في التنمية الشاملة للكويت في عالم سريع التغير.
نالت مدرسة البيان ثنائية اللغة اخلاصة االعتماد األكادميي في العام  .1989وكانت بذلك أول مدرسة في املنطقة
حتقق هذا االجناز ،حيث اعتمدت من قبل ثالث مؤسسات عاملية وهي :مؤسسة نيوإجنلند للمدارس واجلامعات في
الواليات املتحدة األمريكية ( ،)NEASCومجلس املدارس الدولية في اململكة املتحدة ( )CISوكذلك من قبل وزارة
التربية في دولة الكويت ،وذلك اعترا ًفا باملستوى املتقدم الذي حققته املدرسة .وتضم املدرسة أربعة مراكز ملصادر
التعلم ومساحات الصناع ،ومركز التعليم والتعلم ،ومركزاً متطوراً للدمج التعليمي ،وبرامج تدريبية وتعليمية في مجال
التفكير في التصميم ،واإلبداع في حل املشاكل ،والعمل اجلماعي.
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السيد الراوي

مدرسة البيان ثنائية اللغة اخلاصة

نبذة عن املعلم:

أعمل مبجال التدريس منذ عشرون عاماً وحاصل على ماجستير التربية من جامعة سوهاج  -مصر وأعمل حالياً

على ماجستير املناهج وطرق التدريس في جامعة املدينة العاملية مباليزيا ،وبجانب عملي كمدرس أعمل كمدرب في
املجال التربوي وقمت بتقدمي العديد من الدورات وورش العمل حول آلية العمل داخل الصف والتعلم باللعب ودمج
التقنية بالتعلم كما أنني أقوم بتدريب املعلمني مبدرستي على نظام ترايبز للتعليم وهو نظام كندي يعتمد على املرونة
واللعب واحلركة داخل الصف حضرت العديد من املؤمترات داخلياً وخارجياً.

نبذة عن املدرسة:

تأسست مدرسة البيان ثنائية اللغة على أساس رؤية واضحة تعد الطالب لتطورات اليوم وحتديات الغد .وتقدم
املدرسة برنامجاً ثنائي اللغة حيث تولى اللغتني العربية واإلجنليزية ذات األهمية بهدف مد جسور التواصل بني
التقدم العاملي وقيم الثقافة العربية .كما تسعى املدرسة لتهيئة بيئة صاحلة للطالب تدفعهم لتطوير مهارات فكرية
وقيم أخالقية وسلوك إيجابي ميكنهم من املشاركة الفعالة والقيادة في التنمية الشاملة للكويت في عالم سريع التغير.
نالت مدرسة البيان ثنائية اللغة اخلاصة االعتماد األكادميي في العام  .1989وكانت بذلك أول مدرسة في املنطقة
حتقق هذا االجناز ،حيث اعتمدت من قبل ثالث مؤسسات عاملية وهي :مؤسسة نيوإجنلند للمدارس واجلامعات في
الواليات املتحدة األمريكية ( ،)NEASCومجلس املدارس الدولية في اململكة املتحدة ( )CISوكذلك من قبل وزارة
التربية في دولة الكويت ،وذلك اعترا ًفا باملستوى املتقدم الذي حققته املدرسة .وتضم املدرسة أربعة مراكز ملصادر
التعلم ومساحات الصناع ،ومركز التعليم والتعلم ،ومركزاً متطوراً للدمج التعليمي ،وبرامج تدريبية وتعليمية في مجال
التفكير في التصميم ،واإلبداع في حل املشاكل ،والعمل اجلماعي.

وفاء عبد العظيم محمد
مدرسة البيان الدولية

نبذة عن املعلم:

	-ليسانس آداب لغة عربية عام  1994م جامعة اإلسكندرية – مصر
	-دبلومة مستشار تربوي من أكادميية بريستول البريطانية وجامعة بوسطن األمريكية
	-معتمد من أكادميية بريستول للعلوم التربوية
	-حاصلة على الرخصة الدولية للمعلم احملترف من اكادميية بريستول البريطانية للعلوم التربوية
	-مدرب محترف في البرامج التعليمية االلكترونية
	-خبرة  23سنة ( 15سنة مبدرسة البيان الدولية –  8سنوات مدرسة فجر الصباح األهلية)
	-حاصلة على العديد من الدورات والبرامج املكثفة في االحتياجات اخلاصة والديسلكسا والصعوبات التعليمية
وتعديل السلوك من جامعة الكويت ومركز الديسلكسيا
	-اجتزت الدورات األتية :
1 .1إدارة بيئة التعلم ياستخدام املثيرات واأللعاب التربوية
2 .2أنواع التقومي من أجل التعلم واألنشطة الصفية التغاعلية
3 .3التعلم باملشاعر ( التعليم العاطفي – الوجداني – االجتماعي )
4 .4دليل املعلم حلل مشكالت االنضباط الصفي – ورشة عمل اخلبراء
5 .5برنامج معلم القرن من أكادميية بريستول للعلوم التربوية
	-حضرت العديد من املؤمترات التربوية جلمعية كالد – أوان – البيك – تارا بالبحرين وغيرها
	-قدمت عدة محاضرات في مؤمتر البيك منها:
1 .1التعليم باللعب
2 .2القراءة أنواعها ،أهدافها ،املشكالت والعل
3 .3االتصال والتواصل ،الفرق بينهما وتأثير كل منهما في العملية التربوية والتعليمية

نبذة عن املدرسة:

مدرسة البيان الدولية هي مدرسة دولية خاصة غير ربحية ،من الصف األول روضة الى الصف الثاني عشر ،تتبع
املنهج األمريكي بشكل يكرس خدمة وتلبية احلاجات الفردية جلميع الطالب .مدرسة البيان الدولية تتبنى نظاما
يكون فيه الطالب محور العملية التعليمية بحيث يكون التعليم تعاونيا ومخططا له عبر املناهج .مدرسة البيان
الدولية تقوم بتخصيص التعليم لتحقق النمو الفكري والفردي جلميع الطالب بشكل يؤهلهم وميكنهم من التأثير
في مجتمعهم.

11/18/19 12:05 PM
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عمار الرفاعي

مدرسة املستقبل ثنائية اللغة

نبذة عن املعلم:

مدرسة الكويت اإلجنليزية

نبذة عن املعلم:

حاصل على اجازة في االدب االجنليزي من جامعة دمشق في سوريا .دخلت في مجال االحتياجات اخلاصة منذ
سنة  .2009منذ تلك الفترة استطعت حتسني طرق تلبية احتيجات الطالب من خالل حضور العديد من الدورات
التدريبية وورش العمل .من اكثر الدورات الدتريبة افادة كانت دورة ( TKTوهي اختبار معرف التدريس احلاصل
عليه م جامعة كامبردج) ودورة  ABAوهي حتليل السلوك التطبيقي .وصوتيات حديقة احليوانات .عملت في اول 8
سنوات في مدرسة االطفال املبدعني العاملية حيث تعاملت مع العديد من احلاالت معظمها حاالت توحد ومتالزمة
الداون .في الوقت احلالي اعمل في مدرسة املستقبل ثنائية اللغة في قسم صعوبات التعلم

في عام  ،2009حصلت على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة ماكجيل في مونتريال ،كندا .قبل ذلك ،أكملت
شهادة بكالوريوس في اآلداب مع تخصص في علم النفس وتخصص في علم االجتماع من جامعة كونكورديا في
مونتريال ،كندا .ومع ذلك ،حصلت مؤخ ًرا على درجة املاجستير في العلوم في الدراسات متعددة التخصصات مع
التركيز في القيادة من جامعة والية نيويورك في بوفالو بالواليات املتحدة األمريكية.
أعمل حال ًيا في مدرسة الكويت اإلجنليزية بالوحدة اخلضراء كمدرس لذوي االحتياجات اخلاصة في قسم املبتدئني،
لكنني أمضيت السنتني السابقتني في قسم األطفال .هذه هي سنتي العاشرة في الكويت .أنا محظوظ ألنني سافرت
حول العالم ،وأشهد ثقافات مختلفة ساعدت بال شك على التأثير في مهنتي التدريسية.

مدرسة املستقبل ثنائية اللغة هي احدى املدارس اخلاصة في دولة الكويت .تقدم املدرسة للطالب منهاج تعليمي
ثنائي اللغة يتضمن منهج الكومن كور للغة االجنليزية والرياضيات .باالضافه الى منهج الدراسات العربية واالسالمية
املعتد من وزارة التربية .يتضمن املبنى مدرسة لالوالد ومدرسة للبنات و مدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة .يوجد
قسم لدمج صعوبات التعلم في مدرسة البنات وواالوالد .حصلت املدرسة على االعتماد من قبل  CISالدولي اللذي
يتيح للطالب الفرص للدراسة في معظم جامعات العالم.

نبذة عن املدرسة:

نبذة عن املدرسة:

11/18/19 12:05 PM

ميليني اونيزي

تأسست مدرسة الكويت اإلجنليزية في عام  1979وانتقلت إلى املقر احلالي في سلوى في عام  .1983واملدرسة
للسيد محمد جاسم السادة ،وهو دبلوماسي وسفير كويتي سابق.
تنقسم املدرسة إلى  4أقسام :إعدادية ،ابتدائية ،مدرسة ثانوية عليا ،وحدة خضراء تقدم خدماتها إلى التالميذ من
عمر  6سنوات الذين يعانون من صعوبات تعليمية خفيفة إلى معتدلة.
تقدم  KESتعليماً على النمط البريطاني ،تقدم املناهج اإلجنليزية ،مبا في ذلك املرحلة املبكرة من سنوات التأسيس،
 ،2A/S/A ،IGCSE ،GCSEوجوائز .ASDAN
تفتخر املدرسة بتوفير منهج واسع ومتوازن من وجهة نظر أكادميية وفيما يتعلق باألنشطة الالمنهجية املقدمة كجزء
من التعليم اليومي.
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محمد فتحي

مدرسة املعرفة النموذجية

نبذة عن املعلم:

	-مدرس رياضيات لذوي االحتياجات اخلاصة مبدرسة املعرفة النموذجية بنني منذ عام 2003
	-حاصل على بكالوريوس علوم وتربية قسم الرياضيات كلية التربية جامعة املنصورة 1999م
	-حاصل على دبلوم مهني تربية خاصة جامعة املنصورة  2001م
	-حاصل على دبلوم خاص تخطيط مناهج وطرق تدريس جامعة كفر الشيخ 2018
	-مت تسجيل رسالة املاجيستير بعنوان مدخل األلعاب التعليمية االلكترونية في عالج صعوبات تعليم الرياضيات
لدى طالب بطء التعلم وسيتم املناقشة بإذن اهلل تعالى أغسطس املقبل 2019م
	-حاصل على دورات متقدمة في الكمبيوتر من مايكروسوفت األمريكية في البرمجة وتصميم البرامج
	-حاصل على دبلوم اخلط العربي وأتقن كتابة  5أنواع من اخلطوط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة
	-حاصل على دورات اعداد وتأهيل مدرسي ذوي االحتياجات اخلاصة من جامعة الكويت

نبذة عن املدرسة:

تعد مدرسة املعرفة النموذجية من املدارس العريقة التي اهتمت منذ فترة بعيدة بطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
فقد أنشأت منذ عام  1985وبرعت في برامجها وكوادرها وهيئتها اإلدارية فاهتمامها كان على مستوى الكم والكيف
ألبنائنا ذوي االحتياجات اخلاصة وبخاصة في مجال دمج طالب ذوي االحتياجات اخلاصة من فئة صعوبات التعلم
وبطء التعلم واإلعاقات احلسية البسيطة.
وقد احتلت مدارس املعرفة املراتب األولى ملا تبذله من مجهودات عظيمة وملا تضمه من نخبة متميزة من الكوادر
البشرية واملادية حيث أن إدارتها ال تدخر جهداً في توفير كل اخلدمات املمكنة ألبنائها من ذوي االحتياجات اخلاصة.

11/18/19 12:05 PM

نور اجلمل
مدرسة منارات

نبذة عن املعلم:

أنا نور اجلمل ،تخرجت من جامعة الكويت في عام  2008وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص
الفيزياء وعلوم احلاسوب .لقد أكملت العديد من الدورات التدريبية في التربية اخلاصة لتمكني مهاراتي في التدريس
وتنفيذ أحدث التقنيات مع طالبي.
أنا أعمل في مدرسة املنارات  -الكويت كم َدرسة علوم منذ عام  2015حيث أدرس الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا
وعلوم البيئة وعلوم األرض لطالب املرحلة الثانوية.
أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة لديهم أساليب تعليمية متنوعة ،وبالتالي ،أكرس وقتي
وجهدي الستخدام التعليم املتميز وأساليب التعلم الشامل لتلبية احتياجاتهم األكادميية واالجتماعية والعاطفية حتى
يتمكنوا من إحداث تغيير في احلياة.

نبذة عن املدرسة:

اكتسبت مدرسة منارات سمعتها الطيبة على مر السنني ،لتصبح واحدة من أفضل املدارس املهتمة بالطالب الذين
يعانون من صعوبات التعلم في الكويت.
ِّ
يصبحوا متعلمني
الطالب من ذوي صعوبات التعلم أن
يك ُن
َ
وتتلخص رسالتنا :توفي ُر تعليماًّ قائماً على التح ّدي ُ َ
َ
وتؤهلُهم ليكونَوا عناصر ف ّعالة في مجتمع عاملي.
نقدي،
تفكير
مستقلني ذوي
ٍ
ٍّ
ّ
ويهدف برنامجنا إلى توفير البنية والدعم الالزمني ملساعدة الطالب للوصول إلى قدراتهم األكادميية وفق معاييرنا
العالية .ويتخرج الطالب من إحدى البرامج التعليمية املوثقة من قبل وزارة التعليم اخلاص :شهادة الثانوية العامة
(أدبي أوعلمي) أو شهادة برنامج أسدان.
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تاال بركات
مدرسة منارات

نبذة عن املعلم:

زينب أبو بكر علي احلوشي

حضانة مايلستون لذوي االحتياجات اخلاصة

نبذة عن املعلم:

أنا تاال بركات ،تخرجت من جامعة عمان األهلية (األردن) في عام  2015وحصلت على درجة البكالوريوس في
التربية اخلاصة.
كمدرسة للطالب في املرحلة االبتدائية في مدرسة منارات منذ سبتمبر .2016
أنا أعمل
ً
هدفي هو حتسني معرفة ومهارات الطالب باستخدام التقنيات احلديثة بنا ًء على احتياجاتهم األكادميية واالجتماعية.

معلمة ذوي إحتياجات خاصة منذ عام  2012وأعمل حاليا بحضانة مايلستون لذوي اإلحتياجات اخلاصة ,حاصلة
على بكالوريوس تربية (قسم رياض أطفال) جامعة القاهرة ,وأكملت دراساتي ألحصل علي دبلوم ذوي إحتياجات
خاصة جامعة حلوان ثم دبلوم إضطرابات تواصل من جامعة عني شمس باإلضافة إلى حصولي على الكثير من
الدورات في مجال ذوي اإلحتياجات اخلاصة (صعوبات تعلم  ,إضطرابات نطق ,تعديل سلوك ,برامج تأهيل لألطفال
ذوي اضطراب التوحد و )Floor Time Dirوغيرهم الكثير من الدورات املختصة.

اكتسبت مدرسة منارات سمعتها الطيبة على مر السنني ،لتصبح واحدة من أفضل املدارس املهتمة بالطالب الذين
يعانون من صعوبات التعلم في الكويت.

نبذة عن املدرسة:

نبذة عن املدرسة:

يصبحوا متعلمني
الطالب من ذوي صعوبات التعلم أن
ي ِّك ُن
َ
وتتلخص رسالتنا :توفي ُر تعليماًّ قائماً على التح ّدي ُ َ
َ
وتؤهلُهم ليكونَوا عناصر ف ّعالة في مجتمع عاملي.
نقدي،
تفكير
مستقلني ذوي
ٍ
ٍّ
ّ
ويهدف برنامجنا إلى توفير البنية والدعم الالزمني ملساعدة الطالب للوصول إلى قدراتهم األكادميية وفق معاييرنا
العالية .ويتخرج الطالب من إحدى البرامج التعليمية املوثقة من قبل وزارة التعليم اخلاص :شهادة الثانوية العامة
(أدبي أوعلمي) أو شهادة برنامج أسدان.

تأسست حضانة مايلستون لذوي اإلحتياجات اخلاصة بأكتوبر  2015وهي مرخصة من الهيئة العامة لشئون ذوي
اإلعاقة ,حتتوي احلضانة علي العديد من األنشطة من موسيقى ،مكتبة ،مهارات حياتية وسباحة .باإلضافة إلى ع َدة
غرف حسية ،يتسنى لألطفال استخدامهم يوميا طوال العام الدراسي.
كما نحرص دائما «على توفير اخلدمات التى يحتاجها طالبنا من هذه الفئة من خالل جلسات عالجية فردية (عالج
تخاطب ،عالج وظيفي ،عالج طبيعي ،عالج نفسي حركي ،تعديل سلوك ،عالج باملاء) .كما نقوم بزيارات منزلية للعمل
جنبا» إلى جنب مع أولياء األمور واملهتمني بالطفل للحصول على أفضل النتائج وحتقيق أهداف اخلطط العالجية
في املنزل كما املدرسة.
تتبنى حضانة مابلستون أحدث البرامج الدراسية (,zoo phonics, Handwriting Without Tear
وادوات التقييم (.)Portage Guide for child developmental assessment
في اخلتام نؤمن في حضانة مايلستون بأن األطفال يقدموا أفضل ما لديهم عندما يشعروا باألمان واألهمية في حياة
من حولهم .لذا لدينا أمل كبير وثقة بقدراتهم.
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إميان علي السيد علي
مدرسة الرسالة ثنائية اللغة

نبذة عن املعلم:

معلمة رياض أطفال لغة عربية من مؤسسني مدرسة الرسالة ثنائية اللغة وأعمل بها منذ افتتاحها ( )2009إلى اآلن،
ساهمت في وضع البنية األساسية واألسس التربوية للمدرسة وشاركت في وضع اخلطة االستراتيجية للمدرسة،
والعمل بلجان االعتراف الدولي حتى مت احلصول عليه (.)2019
 حاصلة على بكالوريوس تربية (رياض أطفال) جامعة اإلسكندرية جمهورية مصر العربية (.)2003 حاصلة على دبلوم تربوي متخصص عامان جامعة اإلسكندرية جمهورية مصر العربية (.)2005 -حاصلة على الرخصة الدولية للتدريس الفعال (برنامج الوالدية الفعالة بالشرق األوسط) الكويت (.)2009

نبذة عن املدرسة:

برنامجا تربويا وفق املعايير العاملية باللغتني
مدرسة الرسالة ثنائية اللغة هي مدرسة خاصة في دولة الكويت ،تقدم
ً
العربية واإلجنليزية للبنني والبنات من رياض األطفال وحتى املرحلة الثانوية إضافة إلى ذوي االحتياجات اخلاصة.
تتمثل رسالة املدرسة في إعداد طالب يتحملون املسؤولية ويكونون أعضاء فاعلني في املجتمع احمللي والعاملي متحلني
بالقيم اإلسالمية والثقافة العربية.

رؤية املدرسة :

طلبتنا يتميزون بالقدرة على اكتساب املعارف واملهارات و القيم ليتمكنوا من النجاح في عالم سريع التغير متمسكني
بالشريعة االسالمية السمحاء.

نبذة عن املدرسة:

مدرسة الرسالة ثنائية اللغة هي مدرسة خاصة في دولة الكويت ،تقدم برنامجا تربويا وفق املعايير العاملية باللغتني
العربية واإلجنليزية للبنني والبنات من رياض األطفال وحتى املرحلة الثانوية إضافة إلى ذوي اإلحتياجات اخلاصة.
تتمثل رسالة املدرسة في إعداد طالب يتحملون املسؤولية ويكونون أعضاء فاعلني في املجتمع احمللي والعاملي متحلني
بالقيم اإلسالمية والثقافة العربية.

نسيبة يوسف العلي
مدرسة الرؤية ثنائية اللغة

نبذة عن املعلم:
•

•مدرسة لغة عربية للمرحلة املتوسطة ،أعمل في مدرسة الرؤية ثنائية اللغة ،وحاصلة على:

•

•بكالوريوس تربية  -جامعة الكويت ،تخصص لغة عربية للمرحلة املتوسطة والثانوية عام .2006

•

•مدرب معتمد في التنمية البشرية من شركة ديكم لالستشارات والتدريب.

•

•شهادة أكادميية إعداد القادة التابع جلمعية املعلمني الكويتية.

•

•دبلوم تأليف ونشر من جامعة القاهرة.

•

•باحثة في مجال القراءة والكتابة اإلبداعية ،في أدب الطفل.

•

•صاحبة برنامج (معسكر القراءة الطالبي) األول  2018على مستوى مدارس الكويت.

•

•معدة لبرامج تدريبية في مجاالت الكتابة اإلبداعية للفئة العمرية ( )15 - 8سنة.

•

•مسؤولة التدريب في مشروع (أبجدية قلم) التابع ألكادميية قلم للتأليف والنشر.

•

•مبادرة في تقدمي أول حساب في االنستقرام ،متخصص في عرض كتب الناشئة واليافعني.

نبذة عن املدرسة:

تأسست مدرسة الرؤية ثنائية اللغة في عام  ،1996وحصلت على االعتراف من مجلس املدارس الدولية عام ،2008
لتنضم للمدارس العاملية الدولية .
مدرسة الرؤية مؤسسة تربوية ثنائية اللغة ،تقدم نظاماً ومنهجاً تربوياً وبرنامجاً دراسياً تعليمياً متميزاً ،لتأهيل
الطلبة ملواصلة دراستهم العليا وتعليمهم املستمر.
حيث يتعلم الطلبة من خالل بيئة تربوية مستمدة أصولها من احلضارة والقيم العربية اإلسالمية ،وفي نفس الوقت
تنمي عند الطلبة روح التسامح واحترام الثقافات األخرى.
وتسعى املدرسة إلى التنمية املتكاملة للطالب ،وتلبية احتياجاته املعرفية واالجتماعية والوجدانية واألخالقية
واجلسمية خالل مراحل النمو املختلفة ،وتوفر جواً مدرسياً ممتعاً وآمنا للطلبة والعاملني وأولياء األمور.
تعمل املدرسة على تنمية الشعور باملسؤولية لدى الطلبة جتاه أنفسهم واآلخرين والبيئة ،وتأهيلهم للقيام بدور مسؤول
فعال في احلاضر واملستقبل ،وذلك من خالل تشجيعهم على املشاركة في خدمة املجتمع املدرسي واحمللي وتنمية
الوعي واإلدراك بالشؤون العاملية.
.
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ماجدولني أحمد رومية
مدرسة دسمان ثنائية اللغة

نبذة عن املعلم:

سورية اجلنسية كويتية املولد عام  ،1979أنهيت الثانوية العامة
في الكويت ثم التحقت بجامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم لغة إنكليزية في دمشق لم أعمل فور انتهائي من
الدراسة النشغالي بعملي األول (األمومة) ولكني وخالل هذه الفترة درست في دار القرآن  4سنوات ،ثم التحقت
األترجة حلفظ القرآن.
مبركز
ّ
عندما تفرغت من العمل األول ،دخلت مجال التدريس في مدرسة دسمان ثنائية اللغة والتي ما زلت أعمل فيها،
عملت مساعدة مدرس في قسم الدعم التعليمي مدة  5سنني والتي كانت ثرية بخبرات عديدة وحرص على البحث
عن كل ما هو جديد من أساليب التدريس ومعلومات مستج ّدة تخدم هذه الفئة.
وخالل هذه السنوات التحقت بعدة دورات متخصصة في هذا املجال وحرصت على املشاركة في أي ورشة تدريب
أو مؤمترات متاحة لي للتعرف على كل ما هو جديد ولتطوير مهاراتي وقدراتي للوصول إلى اجلودة في تأدية
رسالتي التربوية والتعليمية .كما والتحقت مباجستير للدراسات اإلسالمية فعملت مدرسة للتربية اإلسالمية للمرحلة
االبتدائية منذ  3سنوات إلى اآلن.

نبذة عن املدرسة:

تأسست عام  .1996تق ّدم تعليماً ثنائياً ألكثر من ألفني طالب
مدرسة دسمان ثنائية اللغة هي مدرسة خاصة ّ
من الروضة حتى الصف الثاني عشر ،تتبع مدرسة دسمان املنهج األمريكي باإلضافة إلى منهج وزارة التربية في
الدراسات العربية.
مييز دسمان قسم االحتياجات اخلاصة الذي يعد واحداً من األفضل في الشرق األوسط من حيث تقدمي خدمات
الدعم للطلبة مثل :اإلرشاد ،العالج الطبيعي ،التخاطب والعالج الوظيفي ،وبعد االنتهاء من برنامج االحتياجات
اخلاصة ينتقل الطالب إلى قسم التأهيل املهني الذي يقدم برنامجاً بريطانياً يتضمن تدريباً تخصصياً على العمل
ّ
ومهارات احلياة.
مدرسة دسمان معتمدة من ( سي آي اس ونيساك ) وبرنامج املدرسة التأهيلي املعتمد من إكسيديل وأسدان.
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شكر وتقدير

منذ ست سنوات ،أطلقت اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم «جائزة كالد للمعلم املتميز» .حلمنا الكبير كان في
دعم املعلمني وتقدير جهودهم واتاحة كافة املعلومات واالستراتيجيات الضرورية ملساعدتهم على اداء عملهم على
اكمل وجه ورفع استعدادهم للمرحلة املقبلة – مرحلة الدمج  ،-وبالتالي ،رفع املخرجات التعلمية لطلبتنا وحتقيق
رؤية اجلمعية.
عليه ،فتحت اجلائزة ابوابها لكافة املدارس العاملة في القطاع اخلاص ذات املنهج النظامي وتلك التي تتبع تظام
التعليم املختص .كما فتحت باب التدريب كشرط رئيسي لالشتراك في اجلائزة التي قامت على معايير عاملية معتمدة
في معظم بلدان العالم االول وهي «االطار الفعال للتعليم لشارلوت دانيلسون».
خطت اجلائزة بخطى واثقة واستطاعت حتقيق مكانة عالية بني املدارس واملؤسسات التربوية واملعلمني ال سيما جلهة
معاييرها العالية واهدافها الواضحة التي تعمدنا ان تتناسب واحتياجات احلقل التربوي في دولة الكويت.
واليوم وبعد مرور ست سنوات على اطالق اجلائزة ندرك متاما اننا على الطريق السليم وان خياراتنا كانت صائبة
واننا تقترب شيئا فشيئا من حتقيق رسالتنا .فقد اطلقنا شعلة التعاون مع املؤسسات التربوية ومع الوزارت املختصة
لتهيئة االرضية الضرورية ملا نحن مقبلون عليه.
لكل منا نقاط قوته ونقاط ضعفه والقوة تكمن في العمل على رفع أدائنا وجتهيز انفسنا لنواكب متطلبات العالم
احلديث .لذا يأتي امياننا بدولتنا احلبيبة الكويت وابنائها واملنا مبستقبل افضل لطالبنا ليجعلنا نؤمن ان التغيير
يبدأ بخطوة وبتصميم .ونحن صممنا وخططنا ونفذنا وال زلنا مستمرون.
د .هدى نهاد شعبان

رئيس جلنة حتكيم جائزة  KALDللمعلم املتميز
مستشار قسم التدريب والتطوير في اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
مدير مساعد -خدمات االحتياجات اخلاصة -اجلامعة االمريكية في الكويت
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