
 لماجلمعية اخلريية لصعوبات التعمنجزات 

 خالل الفصل الدراسي األول 
 (م2019-هـ 1441)للعام الدراسي  

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

(567) مسجلة برقم 
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اجلمعية اخلريية لصعوبات 

 التعلم 



المدير التنفيذي 

العالقات واألنشطة االتصالية 

مدراء الفروع

المولدنوف.أ–الزهراني بندر.أ-الرياض-1

(الغامديأحمد.أ)-جدة-2

(الجهنيملحة.أ-السحيميخالد.أ)المدينة المنورة-3

العامالت / العمال 

المعلمات / المعلمين 
السكرتارية

السكرتارية 

الهيكل التنظيمي  لإلدارة التنفيذية 

رئيس مجلس اإلدارة 



4 44

البرامج واألنشطة التوعوية

برامج التدريب والتطوير

التدريس والتشخيصبرنامج االستشارات

برنامج التطوع 

اإلعالم والنشر 

4

والفعاليات  البرامج واألنشطة 
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مهارات و قدرات ذوي صعوبات التعلمتنمية 
(.التعلات لتنمية مهارات لذوي صعوب-ترفيهية –اجتماعية -تعليمية )تم تصميم برامج شاملة 

خدمات التشخيص من خالل منظومة إجراءات  تبدأ بتقديم 

والتدريس لذوي صعوبات التعلم 

(وفق خطط فردية وتنوع أساليب التدريس)
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التربويالوعيرفع

ذوياألبناءمعللتعامل

ودعمالتعلمصعوبات

الطالبأمورألولياء

خدماتمنالمستفيدين

الجمعية

عي تثقيف ورفع الوبهدف 

ناء التربوي للتعامل مع األب

ذوي صعوبات التعلم  

المستفيدينودعم ألسر 

اد االستشارة واإلرشتقديم 

لألهالي والمهتمين 

ن بالتواصل واالستفسار ع

ما يتعلق بمجال  صعوبات

عليها التعلم  ويجيب  

مختصون ومختصات  

بهدف رفع مستوى الوعي

التعلم بفئة صعوبات 

ديوانية الجمعية جلسة أسرية
ساعة استشارة 

الخدمات  االستشارية
برنامج االستشارات ينفذ عبر عدة قنوات 

عبر المقابلة الشخصية مع المختصين والمختصات في الجمعية•

عبر االتصال الهاتفي•

شات والسناب –الواتسعبر تطبيق •

(عبر ساعة استشارة •
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.  النشر اإلعالمي ألخبار الجمعية وتقاريرها عبر حسابات التواصل واالعالمين•

.تنظيم حمالت توعوية الكترونية •

.نشر تغريدات عن أنشطة الجمعية وأهدافها •

.تفعيل الموقع االلكتروني وتغذيته المستجدات •

يتم النشر عبر التواصل مع عدد من اإلعالمين  والقنوات والصحف  ووسائل التواصل االجتماعي: النشر اإلعالمي

صور و فيديوهات ( 496)

متابع(570)

تغريدة( 3000) الموقع االلكتروني للجمعية

لقاء تلفزيوني(10)

(مادة صحفية نشرت في 1798)

صحف ورقية والكترونية

االعالمية االتصالية األنشطة 
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نشرات  تعريفية عن الجمعية 

مطبوعات إعالنية للبرامج 

واألنشطة المقامة

اليوم العالمي للتطوع•

تصاميم لليوم الوطني•

يةاليوم العالمي للصحة النفس•

األسبوع التوعوي لفرط•

الحركة

اليوم العالمي للطفل•

اليوم العالمي لإلعاقة•

5بيعة خادم الحرمين •

مقاطع 

تعريف عن اليوم الوطني

مقطع فلم تعرفي عن مظاهر 

صعوبات التعلم

من الجمعية لقادة رسالة تهنئة

الوطن في اليوم الوطني

عن خدمات الجمعية  وأهدافها 

جائزة التميز عن

إصدارات 

دليل التطوع

الطفل حقوق كتيب

جائزة خالدقصة

أنشطة ذهنية وتلوين لألطفال 

لمدنيبمناسبة اليوم العالمي للدفاع ا

ارسم ولون–الفنية ابداعاتي

8

و المطبوعاتاإلصدارات

.  الحقوق النشر  للجمعية تم انشاء صفحة إلصدارات الجمعية في وزارة االعالم لحفظ 

8



9 9

الفاعلةاألنشطة والبرامج 

قةالعالتعزيز الشراكة االستراتيجية والمجتمعية مع الجهات ذات 

الجمعية للمناسبات المحلية والعالمية داخل تفعيل المناسبات واألنشطة 

قةالعالالفعاليات المنظمة الخارجية  بالتعاون مع الجهات ذات المجتمعية في المشاركة 

.شراكات استراتيجية مع جهات ذات عالقة لتحقق العمل التكامليعقد ➢

ون مع التعريف بأهداف وخدمات الجمعية  بالمشاركة لجميع األنشطة االجتماعية بالتعا➢

:الجهات  المنظمة منها

:   والتعريف منهاالمدارس والمراكز للتوعية زيارات ➢

"  حياة بال صعوبات"توعوية  محاضرة •

باليوم العالمي للمعلم االحتفاء •

فريق منية التطوعي في برنامج ترفيهي بمدينة الملك فهد ألطفال أورام السرطان مشاركة •

(  مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي)العالمي للطفل اليوم •

.تفعيل اليوم العالمي لإلعاقة في الجمعية •

اإلعاقةلذوي االعاقة في جامعة شقراء بمناسبة اليوم العالمي لذوي األول المشاركة في الملتقى العلمي •

الخيل العربية األصيلة  لتحقيق أهداف تربوية وترفيهية ألسطبلزيارة الطالب •

المشاركة االحتفاء باليوم العالمي لإلعاقة في مقر مركز األمير سلطان 

المشاركة في  لقاء هيئة حقوق اإلنسان يوم الثالثاء  -

ندر برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن ب( جمعية ألجلهم )المشاركة في  تنظيم الملتقى األول ألسر ذوي اإلعاقة الذي تنظمه

تنفيذ كسوة الشتاء بالتعاون مع فريق منية وفريق الكشافة
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ذات اساليب األداء لخدمة ذوي صعوبات التعلم والمختصين والقطاعاتتطوير 

.العالقة

وى تحسين األداء لجميع الفئات المستفيدة  من خدمات الجمعية رفع مست

.الوعي بصعوبات التعلم وتنمية وتطوير المهارات 

(تطويرية توعوية-تخصصية-)عملتنفيذ برنامج يضم ورش ➢

.داءتنفيذ برامج  منسوبي ومنسوبات الجمعية لتطوير واالرتقاء باأل➢

تطويرية➢

.تكريم المتميزين من الموظفين والموظفات–األداء للموظفين تقيم ➢

1010
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اليوم العالمي لإلعاقة في مقر جمعية األطفال المعاقين يتفعيل•

تقديم برنامج ترفيهي للطالبات من فريق الكشافة في الكلية التقنية بنات•

االحتفال باليوم الوطني في الجمعية•

المشاركة في ندوة القرآن الكريم لذوي اإلعاقة•

المشاركة في اليوم العالمي للتأتأة•

تفعيل ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين بمجمع الراشد •

زيارة مركز سواعد االجتماعي واالطالع على األنشطة والبرامج المقدمة والتفاهم الشفهي حول •

.الشراكة

(.معتز موسى القرني)تكريم الطالب المثالي لهذا الشهر •

(.عبدالعزيز العلي)تكريم الموظف المثالي لهذا الشهر المعلم •

االحتفاء بتفعيل اليوم العالمي لإلعاقة في معهد التربية الفكرية الثاني بجدة •

(جابر عسيري)تكريم الطالب المثالي •
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برنامج التطوع 
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➢

➢

➢

➢

➢

➢

( 460)بلغ عدد المتطوعين في جميع الفروع 



اإلجمالي جدةالمدينة المنورةالرياضالفرع

لجميع 

الفروع
نالبنيالبنينالبناتنالبنيالبناتالخدمة

3140495537214الطالبات/ عدد الطالب 

عدد الحصص 

التدريسية

9996028929995233615

حاالت حولت إلى 

مراكز أخرى

30634742119

3905814030260950عدد االستشارات

3607314810046727عدد الزوار

107114010046304عدد حاالت التشخيص

51140020عدد حاالت االنتظار

13454935عدد االنشطة الداخلية

16464232ةالمشاركات المجتمعي

10210922برامج تدريبية

/  المتطوعين 

المتطوعات

3011620249

المجموع الكلي 

للخدمات 

1991822132515737746131

/  عدد الطالب ماذا أنجزنا ؟
;  الطالبات

214 ;2%

عدد الحصص 
;  التدريسية

3615 ;29%

حاالت حولت 
إلى مراكز 

;  119; أخرى
1%

عدد 
;  االستشارات

950 ;8%

;  عدد الزوار
727 ;6%

عدد حاالت 
;  التشخيص

304 ;3%

عدد حاالت 
;  20; االنتظار
0%

عدد االنشطة 
;  35; الداخلية
0%

المشاركات 
; المجتمعية

32 ;0%

; برامج تدريبية
22 ;0%

/  المتطوعين 
;  المتطوعات

249 ;2%

المجموع الكلي 
;  للخدمات 

6131 ;49%
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مسابقة جائزة التميز

هـ  1441/ 2/ 2تم تدشين الجائزة  في 

ة وضمن آلية ومعايير جديدة تشمل فئ

المختصين والمختصات  والمراكز 

والمدارس واألسرة  ، ايمانا بتعزيز 

تعلم اإلبداع والتميز في مجال  صعوبات ال

واإلعالن  تباعا عبر وسائل التواصل 

فيها الخاصة بالجمعية  لتحفيز المشاركة

.



منوالطالباتللطالبالمهنيالتأهيل

المرحلةفيالتعلمصعوباتذوي

حاقااللتمنيتمكنواالذينالثانوية

منالجامعياالكاديميبالمجال

وعملتعليمفرصعلىالحصول

مناسبة

تدريب ورش 

عمل 

دبلوم 

الجمعيةدةمستفي50

األميرةجامعة+

نورة

التقنيةالكلية

تأهيل متمكن وفق مهاراتهم

ية للحصول على فرص وظيف

.في سوق العمل 

حصول المستفيدين على

ة الخبرات الكافية والمناسب

التي تؤهلهن للحصول على

شهادات متخصصة  

من % 40وحصول 

مل المستفيدين على فرص ع

مناسبة في سوق العمل

قطريعنالوعيلرفعتهدفمبادرة

ذوياألطفالمنمعبرةقصص

عملالفريقويحدد.التعلمصعوبات

الجهاتمعوالتنسيقالعملوخطة

وتحكيملمراجعةالعالقةذات

.نيوالكتروورقيوطباعتهاالقصص

–اجتماعات

عملورش

األطفالمع

واألمهات

جميع

شرائح

المجتمع

ات/المختصين

الملكمكتبة–

عبدالعزيز

لجنة االتصال 

.واالعالم

–قصص–كتيبات.

توعويةتطبيقات

30000

مهاراتلتنميةبرنامج

نمباقةيتضمنالطالبات/الطالب

والورشالدورات

–عملورش

دورات

تدريبية

طالبات

صعوبات

التعلم

50000ة/طالب300ات/متخصصين

فيواألبحاثالدراساتأحدثحصر

ةالمعرفإدارةبهدفدليلفيالمجال

بياناتقاعدةإعدادوالمتخصصة

نفيذتعلىوالعملالعلميةبالدراسات

بةالمناسالعلميةالتوصياتبعض

.الجمعيةألهداف

استمارة

الكترونية

للحصر

وعرضها

اللجنةعلى

العلمية

/الباحثين

طالب

الدراسات

-العليا

–المهتمين

المتخصص

ين

ورقياطباعتها

ينللباحثوالكترونيا

ظاالحتفامعوالمهتمين

.للجمعيةبالحقوق

20000

رعايةطلب

خاصة
بالمبادرة



هـ1441نتائج استبانة رضا المستفيد للفصل الدراسي األول 

ا يتناسب  بماستبانة  لتقديم خدماتنا والعمل  على رفع وتطوير الخدمات إعدادنا ألن رضا المستفيد يهمنا 

.جودة وتميز ورضا للمستفيد 
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طريقة تدريس ابنتي بال

المناسبة لحالتها 

ولوحظ تحسن واضح

م جهودكم لنطق وتعلي

ا الصعوبات استفدن

منها بشكل كبير

تطور ملحوظ في 

مستوى ابنتي 

الدراسي

تستفاد ابني من 

الجمعية وتحسن 

مستواه

تدريس االبن وإقامة

اللقاءات مع 

المختصين

تحسن في مستوى 

النطق لدى الطالب

ع التحفيز والتشجي

وتحسن مستوها 

الدراسي

ملحووووظتحسن 

يجدا في مستوى ابن

فس تحسن ملحوظ في الطالبة وثقة بن

طلع والمثابرة لتحسين المستوى والت

لتجاوز المرحلة بكل عزيمة واصرار

والطموح لألفضل

التقدم و. ..الحمدهلل

التطور الملحوظ في

ر ابني وجزاكم هللا خي

الجزاء

تحسن في مستوى 

ابنتي الدراسي 

واالجتماعي واكتساب

خبرات

ماذا استفدت من خدمات الجمعية
شهادات نعتز بها 



ماذا نعمل  خالل هذا الفصل الثاني؟

استكماالً ألعمال الفصل األول في التشخيص والتدريس➢

.اتفاقيات شراكة مع جهات ذات عالقة4وبصدد توقيع ➢

شفى الملك عبدهللا بين الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم وقسم الخدمة االجتماعية في مستاتفاقية :منها 

:الوطنيالتخصصي في الحرس 

فأكثريوم ٣٠( إقامة طويلة ) التعاون في ايجاد متطوعات ومتطوعين لتدريس األطفال المنومين / 1

حكمهمتوفير األنشطة الترفيهية وحفالت النجاح للمنومين في مراكز االورام ومن في / ٢

للمنومينتوفير الدعم البسيط والهدايا / ٣

التعاونتنفيذ الزيارات من قبل الجمعية للمستشفى للوقوف على أوجه / 4

ختبارات مناهج وكتب وجمع ا) تأسيس لجنة اكاديمية تُعنى بتوفير الدعم االكاديمي للمنومين / 5

(المراحل والملخصات

امج تؤهلن تفعيل المبادرات والمشاريع  ومنها خطة تأهيل الطالبات ما بعد المرحلة الثانوية ببر➢

.لسوق العمل بالتعاون مع الجهات المختصة

(  فوجرافيكان)إعداد سلسلة توعوية إرشادية لكتيبات تستهدف شرائح المجتمع بطريقة حديثة ➢

.ويشرف على العمل فريق من المختصين والمختصات 



ونسأل هللا أن يوفقنا  لكل خير


