
التقرير السنوي
ألنشطة الجمعية للعام الدراسي 1438- 1439هـ







   الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى 
، وأفضــل معلــم،  رســول اهلل، النبــي األميــن، خيــر مــربٍّ
وعلــى آلــه وأصحابــه، ومــن ســار علــى نهجــه إلــى يــوم 

الديــن، وبعــد:

ــيدة  ــا الرش ــن حكومتن ــة م ــة الكريم ــدادًا للرعاي     امت
التــي تبــذل كل الســبل مــن أجــل الوطــن وأبنائــه، بمــا 
ــة  ــى كاف ــور عل ــدم والتط ــن التق ــد م ــن المزي يضم
ــهم  ــة أنفس ــن خدم ــع م ــن الجمي ــا يمك ــدة، وم األصع

ــم. ومجتمعه
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    تولــي الجمعيــة الخيريــة لصعوبــات التعلــم اهتماًمــا خاًصــا بفئــة ذوي صعوبــات التعلــم؛ ليصبحــوا 
عنصــًرا فعــااًل داخــل مجتمعهــم، وقــدوة حســنة بيــن أهاليهــم وأصدقائهــم، مــن خــال تقديــم برامــج 
وفــق خطــط مدروســة متنوعــة متوافقــة مــع قدراتهــم لتيســير عمليــة تعليمهــم، وتحســين مســتواهم 
التحصيلــي والدراســي، ونشــر الثقافــة الصحيحــة ألســاليب التعامــل مــع هــذه الفئــة وســبل رعايتهــا 

. تشجيعها و
    وتتطلــع الجمعيــة بجهودهــا وبرامجهــا إلــى الوصــول للمســتفيدين بكافــة األســاليب التــي تحقــق 
مــن خالهــا أهدافهــا ورؤيتهــا لتكــون خدماتهــا رائــدة ومتكاملــة وشــاملة وفــق أســس مبنيــة علــى 
ــي  ــمانية، الت ــة والجس ــة العقلي ــي االجتماعي ــن النواح ــل م ــلوك لألفض ــل الس ــة؛ لتعدي ــد علمي قواع
ــادئ  ــرس مب ــم، وبغ ــم واتجاهاته ــبع ميوله ــم، وتش ــات التعل ــدرات ذوي صعوب ــتعداد وق ــب اس تناس
ــامي  ــا اإلس ــم دينن ــن تعالي ــة م ــر النابع ــط والمعايي ــع الضواب ــي، م ــكل إيجاب ــم بش ــلوك القوي الس

ــه. ــى خدمــة نفســه ومجتمع ــادًرا عل ــا ق ــا صالًح ــف، ليكــون كل منهــم مواطًن الحني
   وكلنــا أمــل أن تحقــق برامجنــا التطــور والتقــدم فــي شــتى مناطــق مملكتنــا الغاليــة، فــي ظــل 
ــر، وتدعــم  ــاد العطــاء والخي ــي ب ــا الرشــيدة، والموســرين ف ــم والمســتمر مــن قيادتن الدعــم الدائ

ــة المملكــة 2030. تحقيــق رؤي

    سائلين اهلل عز وجل أن يوفقنا جميعا لحمل األمانة والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.

د. عثمان عبدالعزيز آل عثمان
رئيس مجلس اإلدارة



رؤية الجمعية
وأهدافها
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    الجمعيــة الخيريــة لصعوبــات التعلــم هــي أول جمعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تخــدم ذوي 
صعوبــات التعلــم تأسســت برقــم )567( عــام 1431هـــ - 2010م  فــي منطقــة الريــاض.

تم افتتاح فرع جدة بتاريخ 27/ 1/ 1434هـ - 2012م.
تم افتتاح فرع المدينة المنورة بتاريخ 29/ 10/ 1435هـ - 2014م.

  خدماتنــا المجانيــة: التشــخيص والتعليــم واالستشــارة والتدريــب والتوعيــة المجتمعيــة لــذوي صعوبــات 
التعلــم، وأســرهم والمهتميــن والمختصيــن والمختصــات فــي المجــال.

  برامجنــا: جائــزة التميــز فــي صعوبــات التعلــم، رعايــة الموهوبيــن مــن ذوي صعوبــات التعلــم، حفــل 
النجــاح لــذوي صعوبــات التعلــم، والعديــد مــن البرامــج واألنشــطة المجتمعيــة والتعليميــة.
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الرؤية
أن تكون خدماتنا رائدة، ومتكاملة، وشاملة، في خدمة ذوي صعوبات التعلم.

الرسالة
تمكيــن ذوي صعوبــات التعلــم مــن النجــاح، لُيشــاركوا فــي التنميــة المجتمعيــة، ودعــم 

العمــل التشــاركي والبرامــج الهادفــة مــع القطاعــات ذات العالقــة.
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األهداف
1- تنمية مهارات وقدرات ذوي صعوبات التعلم.

2- تقـديـم الخدمـات التعليمية والتشخيصية واالستشارية واألنشطة والبرامج الفاعلة.

3- تطوير أساليب األداء لخدمة ذوي صعوبات التعلم والمختصين والقطاعات ذات العالقة.

4- تعزيز الشراكة االستراتيجية والمجتمعية مع الجهات ذات العالقة.

5- تمكين الجمعية من استثمـار إيـراداتها بما يحقق االستدامة والنفع العام للجمعية.



اإلحصائيات
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حصة عالجية 
2826

موظفًا وموظفة
29

طالبًا وطالبة
321

استشارة
2286

برنامجا تدريبيًا
35

مشاركة مجتمعية
60

متطوعًا ومتطوعة
140



األنشطة
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   نفــذت الجمعيــة الخيريــة لصعوبــات التعلــم عــددًا مــن األنشــطة والبرامــج لــذوي 
صعوبــات التعلــم، كمــا شــاركت فــي عــدد مــن الملتقيــات والمعــارض والمؤتمــرات 

والفعاليــات المقامــة فــي عــدد مــن األماكــن داخــل وخــارج الريــاض. 



جائزة التميز
الخامسة والسادسة
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ــز آل ســعود  ــد العزي ــن عب ــدر ب ــن بن ــر/ فيصــل ب ــة صاحــب الســمو الملكــي األمي         تحــت رعاي
ــد  ــن عب ــدر ب ــن بن ــد ب ــر/ خال ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــور صاح ــاض، وبحض ــة الري ــر منطق أمي
العزيــز مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين والرئيــس الفخــري للجمعيــة، ووزيــر العمــل والتنميــة 

ــص. ــن ناصــر الغفي ــي ب ــور/ عل ــة الســابق الدكت االجتماعي
ــل  ــز ألفض ــزة التمي ــي جائ ــزات ف ــن والفائ ــم الفائزي ــات التعل ــة لصعوب ــة الخيري ــت الجمعي كرم
ــام 1438 -  ــة لع ــة والسادس ــا الخامس ــي دورتيه ــم ف ــات التعل ــال صعوب ــي مج ــاركة ف ــال المش األعم

1439هـ.
    وقــد بلــغ عــدد المشــاركات أكثــر مــن 150 مشــاركة مــن مختلــف مناطــق المملكــة، حقــق الفــوز 
37 فائــزًا وفائــزة، وكانــت معاييــر الترشــيح تتضمــن األصالــة، والقيمــة فــي العمــل المقــدم، ومــدى 
االســتفادة منــه فــي الميــدان، وحداثــة العمــل، وتــم تحكيــم المشــاركات مــن قبــل )13( محكمــًا مــن 

المتخصصيــن فــي صعوبــات التعلــم.
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كشافة
الجمعية
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   دشــنت الجمعيــة أول وحــدة كشــفية خاصــة بــذوي صعوبــات التعلــم، فــي احتفاليــة 
تحــت رعايــة األميــن العــام لجمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية الدكتــور/ عبــد اهلل 

الفهــد.
    حيــث تــم تدريــب )120( طالبــًا وإعدادهــم وفــق األنظمــة الكشــفية ليكونــوا مبتدئيــن 

فــي الحركــة الكشــفية.
    وشــاركت الفرقــة فــي عــدة مناســبات منهــا، معســكر الخدمــة الرمضانــي فــي مكــة 
ــائر  ــاع رواد عش ــاض، واجتم ــم الري ــإدارة تعلي ــي ب ــد الجنوب ــكر الح ــة، ومعس المكرم

المملكــة العربيــة الســعودية.
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الجنادرية
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ــي  ــي والنســائي( فــي مقرهــا، بالمهرجــان الوطن ــة بقســميها )الرجال ــت الجمعي      احتفل
للتــراث والثقافــة )الجنادريــة( بهــدف إبــراز التــراث الشــعبي وتعريــف الطــالب 
بالموروثــات مــن العــادات واألطعمــة واأللعــاب واألدوات التــي كانــت فــي الماضــي، حيــث 
شــارك الطــالب بالمالبــس الشــعبية الجميلــة، وتعرفــوا علــى األكالت الشــعبية، وشــاركوا 

ــة. ــاب والمســابقات المقام ــي األلع ف
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حفل
النجاح
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ــم  ــعار »فرحته ــت ش ــا تح ــن برامجه ــتفيدين م ــا المس ــة بطالبه ــت الجمعي      احتفل
فرحتنــا«، وباليــوم الخليجــي لصعوبــات التعلــم، بحضــور مديــر إدارة التربيــة الخاصــة 
ــس اإلدارة  ــس مجل ــيخ، ورئي ــم آل الش ــتاذ/ عبدالرحي ــاض األس ــم الري ــإدارة تعلي ب
الدكتــور عثمــان آل عثمــان، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عبــداهلل الطويــان 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمعلميــن وأوليــاء األمــور، فــي مجمــع تــاال مــول بمدينــة 

ــاض. الري

    واشــتملت االحتفاليــة علــى عــدد مــن البرامــج منها الرســم علــى الوجه، والرســم على 
الرمــل، وركــن التلويــن، والمســابقات الترفيهيــة، واأللعــاب الحركيــة، والشــخصيات 
ــا وطــن، باإلضافــة إلــى  ــة، والفقــرات اإلنشــادية واالســتعراضية وأوبريــت ي الكرتوني

اســتعراض قصــص النجــاح لــذوي صعوبــات التعلــم ومســيرة لطــالب الجمعيــة.
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الحفل الختامي
للقسم النسائي
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ــاض-  ــرع الري ــم -ف ــات التعل ــة لصعوب ــة الخيري ــائي بالجمعي ــم النس ــى القس     احتف
باختتــام فعاليــات األنشــطة واالحتفــاء باليــوم الخليجــي لصعوبــات التعلــم والــذي أقيــم 
تحــت شــعار)قادرون علــى اإلبــداع(، برعايــة المســاعدة للشــؤون التعليميــة األســتاذة ريــم 
الراشــد، وبحضــور مديــرة إدارة التربيــة الخاصــة األســتاذة ابتســام األحمــد، وعــدد مــن 
القيــادات النســائية واألمهــات والمعلمــات، حيــث ُكرمــت الطالبــات المســتفيدات واألمهــات 
ــة،  ــات الجمعي ــاركة طالب ــرات بمش ــن الفق ــد م ــل  العدي ــن الحف ــات، وتضم والمتطوع

ــة. ــي الجمعي ــق مســيرة اإلنجــاز ف ــم يوث وعــرض لفيل
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اليوم العالمي 
للسرطان

سيتي مول

1439/6/7هـ
2018/2/23م

مركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض

المعرض والمنتدى الدولي 
للتعليم )تعليم6(

23-1439/7/25هـ
  9 - 11  /2018/4م

المعرض السعودي الدولي 
الرابع لمستلزمات األشخاص 

ذوي االعاقة

جمعية األطفال المعوقين

15-1439/7/17هـ
1-2017/4/3م

ية
مع

مجت
ت ال

كا
شار

الم



اليوم العالمي 
للكلى

السالم مول

1439/6/20هـ
  8/ 3/ 2018م

الشارع الثقافي

طريق األمير محمد بن 
عبدالعزيز بالرياض

4-11/ 12/ 2017م

مقر وزارة التعليم

المنتدى األول ألبناء شهداء 
الواجب ومنسوبي التعليم 

المتوفين 
26-27/ 2/ 1439هـ

اليوم العالمي
للطفل

مركز الملك فهد 
الثقافي

1-3/ 3/ 1439هـ



برنامج
ساعة استشارة

مقر الجمعية

برنامج األمهات
)جلسة أسرية(

مشاركات توعوية للمدارس 
والمراكز النسائية 

برنامج
 )نفهمهم لندعمهم(

جامعة األميرة نورة

في عدة مدارس

1439/2/29هـ
2017/11/18م

مركز الدكتور صالح معمار 
البحثي العلمي

على مدار العام الدراسي

على مدار العام الدراسيعلى مدار العام الدراسي



اليوم العالمي 
لإلعاقة

سوق غرناطة

اليوم العالمي للتطوع 

مهرجان
الثقافة والشعوب

دورة استراتيجية
الخيال لتنمية التفكير لدى 

األطفال

مقر الجمعية

المدينة المنورة

1439/6/9هـ
2018/2/25م

مقر وزارة التعليم

1439/3/17هـ
2017/12/5م

1439/3/25هـ
2017/12/13م

19/ 6/ 1439هـ
6/ 2018/3م




