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تعريف إعاقة الديسالكسيا
اعتــاد المربــون قديمــًا علــى التعامــل التربــوي والنفســي مــع 
لعــدم معرفتهــم بحقيقتــه ممــا كلفهــم جهــدًا  المــرض  هــذا 
عظيمــًا وإمكانــات جبــارة دون الوصــول إلــى المســتوى العالجــي 
المطلــوب ، أمــا اآلن وبعــد أن اكتشــف العلمــاء أن هــذا المــرض 
Magnocells  التــي  ناتــج عــن خلــل فــي الخاليــا الممغنطــة 
تشــكل الوســيلة فــي نقــل المعلومــات مــا بيــن العيــن والدمــاغ 
حيــث تكــون أقــل تنظيمــًا وأصغــر حجمــًا عنــد المصابيــن منهــا 
لــدى األســوياء ، عندهــا يتســبب هــذا الخلــل فــي انتقــال وتــردد 
خطأيــن للمعلومــة المقــروءة يؤديــان إلــى رســالة مشوشــة تصل 

للدمــاغ ممــا يصعــب تحليلهــا.
ُتنســب دراســة خلــل ُبــطء التعلــم وعســر القــراءة ] الديسلكســيا [ 
] الديســالكيا [ ] الدسلكســيا [ إلــى علــم األعصــاب، بحيــث يكون 
هــو المســؤول عــن اكتشــاف الجيــن الُمســبب لهــذه اإلعاقــة 
التــي أصابــت العديــد مــن مشــاهير هــذا الكوكــب و المخترعيــن 

و العباقــرة
تعريف الجمعية البريطانية للدسلكســيا )2008( :“عســر القراءة 
ــة،  ر القــراءة، والكتاب ــر علــى تطــوُّ ــم خاّصــة، تؤث ــة تعّل هــي صعوب
والمهــارات المتعّلقــة بهــا. وعلــى األرجــح أّنهــا توجــد مــع الفــرد 
الــوالدة، وتســتمر معــه طيلــة حياتــه، ومــن خصائصهــا:  منــذ 
صعوبــات فــي المعالجــة الصوتيــة والتســمية الّســريعة لألشــياء، 
والتطــور  المعلومــات،  معالجــة  وســرعة  العاملــة،  والذاكــرة 
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الّتلقائــي )اآللــي( للمهــارات، والذي قد ال يتماشــى مع القدرات 
الّذهنيــة األخــرى عنــد الفــرد. وعــادة يصُعــب تدريــس الُمْعســرين 
قرائًيــا بالطرائــق التعليميــة التقليديــة، ويمكــن تخفيــف أثــر ُعســر 
القــراءة ببرنامــج تدريــس خــاّص. “ ُنشــير إلــى أّن الُمعســرين ِقرائّيــا 
لديهــم ذكاء طبيعــي )معــّدل ذكاء متوّســط إلــى عــال(، ورؤيــٍة 
وســمٍع طبيعييــن، تكــون حالــة ُعســر القــراءة فــي 3 ٪ إلــى 10 
٪ مــن الســكان، ويولــد الُمعســري قرائيــا مــع ضعــٍف فــي الفــّص 
األيســر للدمــاغ )أي أّن أساســها عصبــي بيولوجــي(، ويعيشــون 
بهــا مــدى الحيــاة، يمكــن لمعظــم األطفــال الذيــن يعانــون مــن 
ُعســر القــراءة أن ينجحــوا فــي المدرســة مــع الــدروس الخصوصية 
دوًرا  العاطفــي  الدعــم  يلعــب  تعليمــي متخصــص.  برنامــج  أو 
مهًمــا أيًضــا. علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عــالج لُعســر القــراءة، 
إال أّن الّتقييــم والّتدّخــل المبّكــر ُيفضيــان إلــى نتائــج أفضــل. فــي 
بعــض األحيــان، ال يتــّم تشــخيص ُعســر القــراءة لســنوات، وال يتــّم 
التعــرف عليــه حتــى ســّن البلــوغ، ولكــن لــم َيُفــت األوان بعــد 

لطلــب المســاعدة.

إعتالل القراءة و الكتابة	 
عسر القراءة و الكتابة	 
إعاقة تعلم	 
إضراب كهربائي في المخ	 
خلل وراثي	 
إعتالل تنظيم كهرباء بين فصي المخ	 
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تاريخ إعاقة الديسالكسيا
 عــام ١٨٧٢ م ســجل الدكتــور ادولــف كوســمان مــن ألمانيــا 	 

هايــت”  بلينــدر  ”ورت  الكلمــات  اختفــاء  بإســم  حالــة  اول 
وحصرهــا بانهــا مشــكلة او تشــوهات او نقــص فــي الفــص 

االيســر مــن المــخ. 
عــام ١٨٩٦ م دكتــور مورجــان مــن بريطانيــا علــى انــه اعتــالل 	 

فــي النمــو.
أوائل ال ١٩٠٠ م تم رصدها في اوروبا	 
عــام ١٩٠٥ م تــم رصدهــا فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 	 

مــن قبــل الدكتــور دبليــو. اي. برنــر.
 عــام ١٩٨٧ م الدكتــورة ســالي شــايوتز طلبــت رعايــة خاصــة 	 

للطــالب المصابيــن بصعوبــات فــي التعليــم و التــي بــدأت 
سلســلة مــن األبحــاث و القوانيــن التــي تبعتهــا

عــام ٢٠٠٢ م تــم ربــط تشــوه الدمــاغ الكامــن انــه المكــون 	 
الديسالكســيا لتشــخيص  الرئيســي 

 	DCDC2 عام ٢٠١٦ م تم ربط الجين الوراثي
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“ليس من جلس على كرسي معاق 
فقط ال بل هناك إعاقات خفية غير 

ظاهرة مثل الديسالكسيا، فكن رحيما 
بغيرك ليرحمك الله “ 

محمد باحارث
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أسباب إعاقة الديسالكسيا
لقــد ظــّل اعتقــاد الباحثيــن أن هنالــك ســبب وراثــي وراء حــدوث 
مثــل هــذه اإلعاقــة، إلــى أن اســتطاع ُكل مــن العالــم “لوبيــك” 
والعالــم “ماربــورج” )مــن الجمعيــة الوطنية ألبحــاث الجينات في 
جامعــة بــون األلمانيــة( تأكيــد هــذا االعتقــاد، ُمكتشــفين بــذك 
ــذي ُســّمي )DCDC2(، ليضعــوا  ــل ال ــن الُمســبب لهــذا الخل الجي
بهــذا اإلكتشــاف اللبنــة األولــى نحــو إيجــاد وســائل عــالج لهــذا 
الخلــل. أظهــرت أبحــاث العلمــاء عبــر تقنيــة الرنيــن المغناطيســي 
)Magnetic Resonance(، خلــاًل فــي النشــاط الدماغــي عنــد 
المصابيــن الذيــن يعانــون مــن بــطء التعلــم الــذي يصيــب بعــض 
أجــزاء الدمــاغ األيســر، المســؤول األول عــن العمليــات تحليــل 

اللغــة واإلشــارات العصبيــة البصريــة.

الوراثة هي السبب األساسي 	 
تأخر الوالدة ) الديسالكسيا المكتسبة (	 
إصابة في المخ ) الديسالكسية المكتسبة بعارض (	 
 	DCDC2  الجين
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“القائد العظيم هو الذي يتخذ قرار 
جريء وسط تردد الجميع و شكوكهم 

ان الوقت او الظروف غير مناسبة“ 

محمد باحارث
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أعراض إعاقة الديسالكسيا
يعتقــد أن جيــن هــو المســؤول عــن الخلــل الكهربائــي فــي المــخ 

و هنــا تســمى ) الديسالكســيا الوراثيــة (.
يوجــد أبحــاث تقــول أن الجنيــن إذا ظــل فــي بطــن األم أكثــر مــن 
٩ أشــهر أو كانــت والدة مبكــرة جــدا تســمى ) الديسالكســيا 

المكتســبة (.
ــات فــي المــخ بحــوادث ســير أو  ــون بإصاب  يوجــد أشــخاص يصاب
و  الديسالكســيا  مــن  مخلــف  بنــوع  يصابــون  عارضــة  حــوادث 
عــارض ( وهــذا  مــن  المكتســبة  ) الديسالكســيا  أيضــا  تســمى 
طــرق  و  عالجــات  عليــه  تصلــح  ال  و  تمامــا  مختلــف  شــيئ 

الديسالكســيا.

الصعوبات الوظيفية لُعسر القراءة 
“الديسيلكسيا”

منهــا  يعانــي  التــي  الوظيفّيــة  الصعوبــات  مــن  جملــة  هنالــك 
نذكــر منهــا:  ، القــراءة  مرضــى ُعســر 

صعوبة الوصل بين الحروف والكلمات.	 
صعوبة دمج الوحدات الصوتية للكلمة.	 
 نقل الكلمات بصورة خاطئة وغير صحيحة من السبورة.	 
 عكس الحروف واألرقام أثناء كتابتهم.	 
صعوبة التعّرف على اتجاهات اليمين واليسار.	 
 صعوبة التعّرف على مرور الوقت .	 
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صعوبة التركيز في فكرة واحدة.	 
و 	  األيمــن  القســم  بيــن  مــا  الحركــة  فــي  تناســق   صعوبــة 

األيســر.
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أبحاث إعاقة الديسالكسيا
يقــول لســان الباحثيــن أّن تطويــر عــالج لهــذه اإلعاقــة وهــذا 
النــوع مــن االضطــراب، مــن الصعــب الوصــول إليــه فــي الوقــت 
الديسلكســيا  عــن  المســؤول  الجيــن  اكتشــاف  الراهن، ليبقــى 
ــم دراســة األعصــاب،  ــرة ضمــن عل ــة الكبي مــن اإلنجــازات العلمي
التــي تضــع المصابيــن بهــذا المــرض علــى خارطــة الطريــق الــذي 

يبــدء باإلكتشــاف وينتهــي بالعــالج فيمــا بعــد.

لإلطالع على آخر األبحاث عن أبحاث و تجارب عالج 
الديسالكسيا

 	Center Watch
 	Patent Wing
 	 National Institute of Neurological Disorders and

Stroke
 	Clinical Trails التجارب السريرية
مركز أبحاث الديسالكسيا بجامعة كاليفورنيا سان 	 

فرانسيسكو
 	Australia Clinical Trails التجارب السريرية األسترالية
مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة	 
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“ال تطلق األحكام المسبقة على نفسك، 
وال تسمح ألحد ان يفرض حكمه المسبق 
عليك، أنت كامل بكل عيوبك و ميزاتك 

فهذه إرادة الله سبحانه و تعالى ان خلقك 
بهذه اإلعاقة بميزاتها و عيوبها، كل ما 
عليك هو ان ال تستلم و ان تحاول حتى 

تنجح“

محمد باحارث
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تشخيص إعاقة الديسالكسيا
التشــخيص الطبــي : هــو المســتند النظامــي الذي يثبــت حالتك ، 
كمــا إنــه الخــالف فــي االختصــاص بيــن طبيــب األمــراض النفســية 
و بيــن طبيــب المــخ و األعصــاب. لكــن طبيــب المــخ و األعصــاب 

هــو األفضل.
التشــخيص األكاديمــي : هــو تشــخيص اســتطالعي يقــوم بــه 
مختــص صعوبــات التعلــم و ذلــك لعمــل خطــة و برنامــج التدريــب 

و التأهيــل
والعيــادات  المراكــز  : فــإن  عــام   ١٨ فــوق  المصــاب  كان  إذا 
التحاليــل  لعمــل  األولــى  الوجهــة  المتخصصــة و األطبــاء هــم 
الطبيــة و تشــخيص درجــة اإلعاقــة و حدتهــا و تحديــد تأثيرهــا و 
ــي بإشــراف  ــي و التدريب ــم التوجــه لعمــل البرنامــج التأهيل مــن ث

المتخصصــة. الجهــة 
إذا كان المصــاب تحــت ١٨ ســنة : فإنــه بإمــكان ولــي األمــر أو 
أحــد الوالديــن أو الوصــي أو الشــخص المســؤول ) دار أيتــام / دار 
إيــواء ( التوجــه الــى مختــص صعوبــات التعلــم فــي المدرســة أو 
إدارة صعوبــات التعلــم التابعــة لــوزارة التعليــم و اإلســتفادة مــن 
خدماتهــم ، كمــا يمكنــا اإلســتفادة مــن برامج الجمعيــات الخيرية 
أو التوجــه للمراكــز و العيــادات المتخصصــة . و ألن الطفــل فــي 

مرحلــة نمــو فــإن إحتمــال تجــاوزه لإلعاقــة أعلــى بكثيــر.
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درجات إعاقة الديسالكسيا
قبل المدرسة

التحدث المتأخر 	 
تعلم الكلمات الجديدة ببطء	 
مثــل 	  صحيحــة،  بطريقــة  الكلمــات  تكويــن  فــي  المشــاكل 

عكــس األصــوات فــي الكلمــات أو الخلــط بيــن الكلمــات التــي 
تبــدو متشــابهة

المشاكل في تذكر أو تسمية األحرف واألرقام واأللوان	 
األغانــي 	  لعــب  أو  الحضانــة  أغانــي  تعلــم  فــي  الصعوبــة 

ســيقية لمو ا

عمر المدرسة
عالمــات 	  تصبــح  قــد  المدرســة،  يدخــل طفلــك  أن  بمجــرد 

التالــي: وتتضمــن  وضوًحــا  أكثــر  التلعثــم  وأعــراض 
القراءة بصورة جيدة بأدنى المستوى المتوقع من العمر	 
المشاكل في التعامل مع ما يسمعه وفهمه	 
تكويــن 	  أو  المناســبة  الكلمــة  علــى  العثــور  فــي  الصعوبــة 

األســئلة عــن  اإلجابــات 
المشاكل في تذكر تسلسل األشياء	 
الصعوبــة فــي مالحظــة )وبالتالي في ســماع( أوجه التشــابه 	 

واالختــالف فــي األحرف والكلمات
عدم القدرة على قراءة نطق كلمة غير مألوفة	 
الصعوبــة فــي الكالمقضــاء وقًتــا طويــاًل بشــكل غيــر معتــاد 	 
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إلكمــال المهــام التــي تتضمــن القــراءة أو الكتابــة
تجنب األنشطة التي تتضمن القراءة	 

المراهقون والبالغون
بصــوت 	  القــراءة  ذلــك  فــي  بمــا  القــراءة  فــي  الصعوبــة 

كبيــًرا مجهــوًدا  المتطلبتــان  البطيئتــان  والكتابــة  عااٍللقــراءة 
الصعوبة في النطق	 
تجنب األنشطة التي تتضمن القراءة	 
فــي 	  المشــاكل  أو  الكلمــات  أو  لألســماء  الخطــأ  النطــق 

الكلمــات اســتعادة 
مواجهــة مشــاكل فــي فهــم المزحــات أو التعبيــرات المجازيــة 	 

التــي تتضمــن معنــى ليــس مــن الســهل فهمــه بواســطة 
كلمــات محــددة )العبــارات االصطالحيــة(، مثــل “قطعــة مــن 
الكعــك Peace of Cake ” التــي تعنــي “ســهاًل” قضــاء وقًتــا 
طويــاًل بشــكل غيــر معتــاد إلكمــال المهــام التــي تتضمــن 

القــراءة أو الكتابــة 
الصعوبة في تلخيص قصة الصعوبة في تعلم لغة أجنبية 	 
الصعوبة في الحفظ	 
الصعوبة في حل مسائل الرياضيات	 
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“أحد أعراض الديسالكسيا هو عسر القراءة 
لكنه ليس الوحيد ولكن لألسف يظل 

المسمى الرسمي و النظامي لها هو عسر 
القراءة و لكنه مسمى جائر على األعراض 
األخرى لهذه اإلعاقة و يظلم المصاب و 
معاناته و لذلك انا متمسك بالمسمى 
“Dyslexia العالمي وهو الديسالكسيا

محمد باحارث
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عالج إعاقة الديسالكسيا
ال توجــد طريقــة معروفــة لعــالج تشــوه الدمــاغ الكامــن الــذي 
يسبب عسر القراءة ) الديسالكسيا ( ؛ فهذه إحدى المشكالت 
التــي تــدوم طــوال العمــر. ومــع ذلــك، فقــد يحســن االكتشــاف 
المبكــر وتقييــم االحتياجــات المحــددة والعــالج المناســب مــن 

نســبة النجــاح.

تمارين يومية
)Piracetam / Ritalin  (أدوية

أجهزة مساعدة
أجهزة طبية 

مساعد شخصي
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حقوق الديسالكسيا
)صعوبــات التعلــم Learning Disability’s( علــى إنهــا إعاقــة 
حســب نظام رعايــة المعاقين الــذي صــدر بموجــب المرســوم 
الملكــي بالرقــم )م/37( القاضــي بالموافقــة علــى قــرار مجلــس 

ــوزراء بالرقــم )224(.  نــص القانــون التشــريعي ال

نظام رعاية المعوقين
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 23 / 9 / 1421

قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421

الجهات
هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة	 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )تقييم اإلعاقة(	 
وزارة التعليم )إدارة صعوبات التعلم(	 
برنامج جودة الحياة	 
هيئة حقوق اإلنسان	 
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“من وجهة نظري االيجابية انه على كل 
جهة حكومية دعم و مساندة المستفيدين 
منها حتى يتخطوا الصعاب و حتى يتعلموا 
الخبرات التي يحتاجونها و يعطوهم الدعم 
المعنوي و القانوني و التحفيزي لالستمرار. 

وهذا ما اعتقد اننا بحاجة اليه“

محمد باحارث
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كيفية الحصول على حقوق 
الديسالكسيا

رغــم وجــود أخصائيــن صعوبــات التعلــم إال أنهــم ليســوا أطبــاء 
و تقريرهــم أكاديمــي تعمــده وزارة التعليــم و إدارة صعوبــات 

ــم فقــط التعل
مــن  البــد  النظاميــة  و  القانونيــة  الحقــوق  علــى  للحصــول 
المصــاب أو ذويــه أو أســرته أو دار األيتــام أو مــن معــه صــك 
الواليــة أخــده عنــد طبيــب مــخ و أعصــاب أو طبيــب النفســية 
إلســتخراج تشــخيص طبــي صريــح وواضــع فيــه » مصــاب بإعاقــة 

الديسالكســيا - عســر القــراءة و الكتابــة »
والبــد الحصــول علــى خطــاب تقييــم إعاقــة مــن وزارة المــوارد 
الــى  موجــه  )إلكترونــي(  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 

لمستشــفى ا
ثم بعد ذلك رفع التقرير الطبي عبر الخدمات اإلكترونية

إلســتكمال  الشــامل  التأهيــل  مركــز  مراجعــة  ذلــك  بعــد  ثــم 
اإلجــراءات

بإعاقــة 	  إصابــة   ( بالنــص  يذكــر  طبــي  تقريــر  و  تشــخيص 
) الكتابــة  و  القــراءة  عســر   – الديسالكســيا 

طلــب تقييــم اإلعاقــة مــن وزارة المــوارد البشــرية و التنميــة 	 
االجتماعيــة

مراجعة مركز التأهيل الشامل	 
الحصــول علــى وثائــق رســمية تثبــت اإلعاقــة مــن الــوزارة و 	 
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علــى بطاقــة معــاق
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“ذوي االحتياجات الخاصة هم من لديهم 
إعاقة، وبسبب هذه اإلعاقة يفقدون 

القدرة على التعامل مع شؤون الحياة مثل 
غيرهم من األشخاص األصحاء، لذا فهم 

بحاجة إلى معاملة خاصة لفهم األشياء من 
حولهم“

محمد باحارث
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كيفية مواجهة الصعوبات القانونية 
في الحصول على حقوق ذوي إعاقة 

الديسالكسيا
القاضــي  )م/37(  بالرقــم  الملكــي  المرســوم  صــدور  رغــم 
أن  اال   )224( بالرقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  بالموافقــة 
وزارة المــوارد البشــرية و التنميــة االجتماعيــة ترفــض تطبيــق 
المرســوم الملكــي بحجــة أن إعاقــة الديسالكســيا غيــر مصنفــة 
لديهــا و هــذا التنصيــف  مخالــف للقانــون و مخالــف لحقــوق 
المملكــة  الموقعــة مــن قبــل ممثلــي  اإلنســان واالتفاقيــات 
العربيــة الســعودية ألنــه مانــع للحقــوق ، و ال يســتطيع الوزيــر أو 
أي مســؤول تعطيــل مرســوم ملكــي أو تعطيــل حقــوق شــخص 

مــن ذوي اإلعاقــة ألنــه حــق أساســي مكفــول بالنظــام.

فــي حــال رفــض التقييــم :االتجــاه لهيئــة حقــوق اإلنســان أو / و 
االتجــاه لديــوان المظالــم أو / و مخاطبــة برنامــج جــودة الحيــاةأو 

/ و مخاطبــة المقــام الســامي ) الديــوان الملكــي (
فــي حــال الرفــض التشــخيص بإعاقــة أخــرى غيــر مطابقــة للحالــة 
:يجــب مراســلة الوزيــر المعنــي برفــض التشــخيص خــالل ٦٠ يــوم 
بالبريــد المســجل و البريــد اإللكترونــي معــا )ثم(االتجــاه لهيئــة 
حقــوق اإلنســان أو / و االتجــاه لديــوان المظالمــأو / و مخاطبــة 
برنامــج جــودة الحيــاةأو / و مخاطبــة المقــام الســامي ) الديــوان 

الملكــي (
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“الى كل مصاب بالديسالكسيا : تحتاج 
فقط إلى اإليمان بنفسك فحين تؤمن 

بنفسك ستتمكن من إنشاء المعجزات التي 
يعجز عن فعلها الناس األصحاء ، فقط ثق 

بنفسك“

محمد باحارث
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نظام  GAPS الغذائي لذوي إعاقة 
الديسالكسيا

ــد المتخصصــة فــي علــم  تشــرح الدكتــورة ناتاشــا كامبــل مكبراي
المصابيــن  األشــخاص  حيــاة  فــي  المأكــوالت  تأثيــر  األعصــاب 
باإلعاقــات الذهنيــة و األمــراض الصعبيــة مثــل الديسالكســيا و 
فــي كتابهــا عــن النظــام الغذائــي ) GAPS Diet ( والــذي يمنــع 

ــي ــه أكل التال في

المأكوالت التي يمنع أكلها في النظام الغذائي 
الكربوهايدرات والنشويات  ) الرز ، المعجنات ، الخبز ، البطاطس 

، النشويات ، الدقيق ، القمح (
منتجات األلبان مثل ) الحليب ، اللبن ، الجبن (

المنتجات ذات السكر المضاف مثل ) المشروبات الغازية
البقول بأنواعها مثل ) الحمص ، العدس ، الفاصوليا ، الذرة (
الخضروات و الفواكه كثيرة البذور مثل ) الكوسا ، الجوافة (

المواد الحافظة
األلوان الصناعية

المعلبات و األطعمة المعالجة

المأكوالت التي ينصح بأكلها في النظام الغذائي
األسماك

اللحــوم الحمــراء ) يجــب عــدم الجمــع بيــن أكل اللحــوم و الفواكــه 
فــي وجبــة واحــدة (
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البيض
السمن و الدهون الطبيعية

الشحوم الحيوانية
الزيوت الطبيعية

الفواكه و الخضروات ) قليلة البذور (
الشاي و المشروبات الطبيعية

العصائر من الفواكه و الخضروات ) قليلة البذور (
الزنجبيل

األفوكادو
منتجات البروبايوتيك

المنتجات المخمرة مثل ) المخلل ، المربى (
العسل الطبيعي غير المعالج
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جهات سعودية تخدم ذوي إعاقة 
الديسالكسيا

الجهات الحكومية
 هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

 وزارة التعليــم) إدارة صعوبــات التعلــم للبنيــن ()إدارة صعوبــات 
التعلــم للبنــات (

 وزارة الموارد البشرية و التنمية اإلجتماعية 
مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

منصة شدا ، لتعليم ذوي اإلعاقة عن بعد
برامــج توافــق | صنــدوق المــوارد البشــرية | الخدمــات التيســيرية 

المقدمة لألشــخاص ذوي عســر القراءة و الكتابة 
مبادرة العطاء الرقمي )وزارة االتصاالت و تقنية المعلومات(

المراكز و الجمعيات األهلية و الخيرية و الرعاية النهارية
الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

Help Center مركز العون
مركز تميز لصعوبات التعلم

مركز ألف باء للتشخيص و التدريس
شركة شموع األمل للتربية الخاصة و التأهيل

شركة تنمية اإلنسان ) عبور (
مركز المهارات لتنمية القدرات العقلية

مركز جدة للنطق و السمع و التأهيل الطبي )جش( 
مركز رسالة أمل
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مركز التواصل الشامل – قسم صعوبات التعلم
جمعيــة الطائــف لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة – وحــدة صعوبــات 

التعلــم
مركز أبجد للرعاية النهارية

مركز األوائل للفئات الخاصة
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“البد أن يكون لدى كل شخص الدافع 
للعيش، فكيف يمكن لإلنسان أن يعيش 

بال أمل، فما بالك بشخص معاق يجد 
صعوبة بالغة في كل شيء حوله حتى 

كيف يعيش عندما ينظر إلى نفسه بيأس 
كل يوم كما لو كان ينتظر الموت. لذلك 

فهو بحاجة للعائلة واألصدقاء“

محمد باحارث
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كتاب الديسالكسيا
الديسالكسيا من محنة الى منحة |  ردمك : 9786030232780 

لتحميل الكتاب ) مجاني (
 كتب جوجل قاريء جرير

وآباؤهــم  بالدسالكســيا  المصابيــن  لــكل  هــذا  الكتــاب 
وأبنائهــم ومعلميهــم بدايــة مــن مــاذا تفعــل بعــد ان تشــخص 
الديسالكســيا  ماهيــة  الكبــر  أو  الصغــر  فــي  بالديسالكســيا 
وكل الطــرق التــي جربتهــا ونجحــت فــي تخفيــف اعــراض هــذه 
اإلعاقــة التــي صنفهــا األغبيــاء صعوبــة تعلــم بينمــا هــي فــي 
الحقيقــة إعاقــة تعلــم وســموها بعســر القــراءة وهــي ليســت 
عســر القــراءة فقــط والتــي فــي إحصائيــة مركــز الملــك ســلمان 
ألبحــاث اإلعاقــة أحصــت وجــود أكثــر مــن ٥٠٠ ألــف طالــب فــي 
الســعودية مصــاب بهــا ،فحــان الوقــت أن يكــون الحــل بيدنــا نحــن 
أصحــاب اإلعاقــة و أن نخــرج مــن تجــارب األطبــاء واألدويــة ألن 
الحــل األمثــل واألفضــل هــي التماريــن والتــي تخلــق خاليا عصبية 

جديــدة تتأقلــم بدورهــا مــع الممارســة واإلصــرار.
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“الى كل مصاب بالديسالكسيا : ال تتخلى 
عن األحالم لمجرد أنك ترى أجزاء غير 

مكتملة في نفسك، فلست عاجز تماما عن 
اإلرادة، ولديك الصبر فال تعتقد أن هناك 
شخصا مثاليا، باإلصرار تستطيع و بالصبر و 
قوة التحمل سوف تكون، ال تستلم ابدا“

محمد باحارث
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“إعاقة الشخص الناتجة من عوامل وراثية 
أو بيئية تمنعه من التعلم واألنشطة 

ويعيشون بمنطق ومفهوم آخر، األشخاص 
ذوو االحتياجات الخاصة هم مجموعة 
من األشخاص الذين لم يتلقوا التعليم 
واألدوات والخبرة والمهارات الكافية 

للعيش حياة طبيعية “

محمد باحارث
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تويتر
https://twitter.com/DyslexiaSaudi

مجموعة دعم فايسبوك
https://www.facebook.com/groups/

dyslexiasupport.ksa

موقع المبادرة
Dyslexia.sa



محمد باحارث 
شــركات  مستشــار   ، تقنيــة  أعمــال  ريــادي   ، الفضــاء  نــادي  رئيــس 
ناشــئة ، محاضــر تحفيــزي ، كاتــب مــن األكثــر مبيعــا ، مصــاب بإعاقــة 
الديسالكســيا ، حاصــل علــى جائــزة واجنزبيــرج األدبيــة عــام ٢٠١٩ م 
ــر مبيعــا رقــم »١«  ــه » قوانيــن التجــارة الحضرميــة » كان األكث ، كتاب
علــى منصــة جوجــل بــالي لشــهري مــارس و إبريــل ٢٠١٩ م ، حصــل 
علــى المركــز الثانــي فــي التثقيــف و اإللهــام عــام ٢٠١٤م ) مرصــد 
الشــرق األوســط ضمــن ال ١٠٠  ، صنفتــه مجلــة فوربــس   ) إلمــام 
األكثــر تأثــرا فــي العالــم العربــي عــام ٢٠١١ م ، ناشــط فــي توعيــة 

الدوليــة الديسالكســيا  الديسالكســيا وعضــو بمنظمــة  بإعاقــة 

لمزيد من المعلومات 
w w w . d y s l e x i a . s a


