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م2021لعامالسنويالتقرير

مالجمعية الخيرية لصعوبات التعل
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قاسم أبو الفردوس جبريل / المدير التنفيذي 
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احصائيات 

اإلجماليم

موظف20عدد الموظفين

طالب250عدد الطالب

حالة300عدد حاالت التشخيص

استشارة350عدد االستشارات

متطوع500عدد المتطوعين والمتطوعات

حالة50التحويل للمراكز المتخصصة



حماضرات ومشاركات توعوية 



مشاركات مجتمعية 

5

حضااكةاايال ااكل ي ااريم ااكدي)المشااكة في ااريمنةاااكدياللعاامييال كلم اافي

.لسكحفيال ةوضيلكلمائةييالشةقريلكلة كض(يواحم

.لكلة كض16المشكة في ريمنةاكديلكزاةيمخةجي

.اإلستنال رالمشكة في ريمنةاكديالحمةاءي



91تفعيل اليوم الوطني

91بمناسبة اليوم الوطنياالحتفاء 

وذلك مساء يوم األربعاء( عن بعد)

/  9/ 29هـ الموافق 1443/ 2/ 22

حيث تنوعت الفقرات . م 2021

مة والكلمات والمشاعر الوطنية العظي

، وعرض مرئي لفيلم قصير عن

.إنجازات الوطن



حماضرات ومشاركات توعوية
بالتعاون مع  أكادميية احلوار الوطني 



تفعيل المناسبات واأليام العالمية

اليوم العالمي للطفل  



تفعيل المناسبات واأليام العالمية

اليوم العالمي للمعلم 

واليوم العالمي  للغة العربية   



تفعيل المناسبات واأليام العالمية

اليوم العالمي لإلعاقة  

وم العالمي شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في برامج وأنشطة الي•

اء الدكتور لإلعاقة في المستشفى العسكري بالرياض، بحضور  سعادة اللو

الطبية ، المدير العام  التنفيذي لمدينة األمير سلطانالشالشسعود عثمان 

.  العسكرية، ونخبة من ذوي اإلعاقة وأسرهم

مركز أقامت حفالا لألطفال بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة بالتعاون مع•

.االنطالقة في مقر الجمعية بالرياض بحضور األطفال مع أسرهم،

.كراون مداريممبادرة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة بفندق •

.المشاركة مع جمعية رعاية المعاقين •



مشاركة الفرقة الكشفية في عدد من األنشطة

والفعاليات  المجتمعية



تفعيل المناسبات واأليام العالمية

اليوم السعودي والعالمي  للتطوع   

حفل تكريم العمل كتم تكريم  الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بميدالية التطوع التقديرية  في•

التطوع السعودي التطوعي الذي نظمته الكلية التقنية بالرياض؛ بمناسبة االحتفاء السنوي بيوم

ريب، نائب المحافظ للتدالزنيديوالعالمي، برعاية واهتمام سعادة  الدكتور عادل  بن حمد 

.مجال العمل التطوعي والخيريفىويأتي تكريمها لجهودها 

ض اليوم افتتاح معرفىشاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم فرع  المدينة المنورة  •

سعادة السعودي والعالمي للتطوع بالتزامن مع فعاليات اليوم  العالمي لإلعاقة، وبحضور

جمعية أهلية 20مدير إدارة التربية الخاصة ،وعدد من المشرفين والمختصين، واكثر من 

الجمعية وفريق تطوعي، والذى نظمته ثانوية األمير عبدالمحسن  ، وذلك بركن تعريفي عن

.والخدمات التي تقدمها



.الوزارةقبلمنمعتمدةكنافذةبهاالعملواعتمادللجمعيةالتطوعيالعملمنصةتفعيل➢
يجابيلتفاعل➢ دارةمعالإ التطوعيالعملوزارةفيالتطوع اإ
.للمتطوعينرجعيباثرالتطوعيةالفرصتسجيلتم➢
المنصةلتفعيلعملورشةحضور ➢
التطوعيةالمبادراتعنتعريفيولقاء➢

برنامج التطوع 



ليم توقيع االتفاقية مع وزارة التع



اإلامكلر 

15عدد ورش العمل  والمحاضرات

5627عدد المستفيدين

33عدد المشاركات والفعاليات 



شكراا لحسن االستماع 
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