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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله

“هدفي أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا  في العالم على 
كافة األصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله

“هدفي أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا  في العالم على 
كافة األصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”

"إن مـما يـميز هـذه الـبالد هـو حـرص قـادتـها عـلى الـخير والـتشجيع 

عــليه ، ومــا نــراه مــن مــؤســسات خــيريــة فــي مــختلف الــمجاالت ، 

سـواء الـتي تحـمل أسـماء مـلوك هـذه الـبالد ، أو سـواهـا ، إال جـانـب 

واحد من الجوانب المشرقة لبالدنا"

"إن ديـــننا اإلســـالمـــي الـــحنيف ديـــن تـــكافـــل وتـــعاضـــد وتـــآزر 

وشريعتنا اإلسالمية تؤكد على العمل الخيري"

خادم الحرمين الشريفين  

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه الله- 

صاحب السمو الملكي األمير  

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود   -حفظه الله- 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله

“هدفي أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا  في العالم على 
كافة األصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله

“هدفي أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا  في العالم على 
كافة األصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”

"أن الـعمل الـخيري يـلقى كـل الـدعـم والـعون مـن لـدن سـيدي خـادم الحـرمـين 
الشــريــفين وســمو ولــي عهــده األمــين -يــحفظهما الــله-، وســنظل فــي هــذه 
الــمنطقة كــما كــنا دائــما إن شــاء الــله حــريــصين عــلى تــحقيق أهــدافــه وغــايــاتــه 
الـنبيلة، وأن تـتوافـر لـه الـموارد الـمالـية المسـتدامـة الـتي تـمكنه مـن أداء دوره 

وفق رؤية المملكة 2030"

صاحب السمو الملكي األمير  

سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه الله- 

أمير المنطقة الشرقية 

"الـقيادة حـريـصة عـلى الـعمل الـخيري والـتطوعـي واالجـتماعـي 

بالمملكة"

صاحب السمو الملكي األمير  

أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود   -حفظه الله- 

نائب أمير المنطقة الشرقية 
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المقدمة

9 8

طــبًقا لــمعايــير الــشفافــية واإلفــصاح؛ فــإن الجــمعية الــخيريــة 
لــذوي االحــتياجــات الــخاصــة بــالــجبيل الــصناعــية (إرادة) تــلتزم 
بـإصـدار الـتقريـر الـسنوي فـي كـل عـام. ويـسعدنـا أن نـقدم لـكم 
تـــقريـــر االداء الـــسنوي لـــلعام 2020 ، وحـــيث يـــتزايـــد اعـــتماد 
صـانـعي الـقرار عـلى الـبيانـات اإلحـصائـية؛ فـإن هـذا الـتقريـر يـمثل 
مـرآة تـعكس مـن خـاللـها بـرامـج ومـشاريـع الجـمعية وإنـجازاتـها 
خــال الــعام 2020 م مــن خــال بــيانــات مــوثــقة عــلى قــاعــدة 

بيانات الجمعية. 
وبـالـرغـم مـن الـمصاعـب والتحـديـات الـتي حـلت بهـذا الـعالـم إثـر 
جـائـحة كـورونـا، فـقد سـارعـت جـمعية إرادة مـبكرًا إلـى دراسـة 
اآلثــار الــمترتــبة عــلى وقــوع الــجائــحة، وإعــادة تهــيئة خــططها 
وبـــرامـــجها بـــما يـــحقق الـــتكيف الـــمالئـــم فـــي مـــواجـــهة هـــذا 
التحـدي. حـيث سـاهـم ذلـك فـي حـصد الـعديـد مـن المكتسـبات 

التي سوف يستعرضها التقرير السنوي لعام 2020 م.

910
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كلمة رئيس 
 مجلس اإلدارة 

سعادة المهندس 
عبدالعزيز بن عسكر الحربي

لــم تــكن األعــوام 2020-2021 م أعــواًمــا عــاديــة بــل كــانــت 

اسـتثنائـية بـكل مـا تحـمله الـكلمة مـن مـعنى بسـبب تـداعـيات 

جـائـحة كـورونـا الـتي ألـقت بـظاللـها عـلى الـعالـم اجـمع، بـرغـم 

تــأثــر الــكثير مــن هــذه الــجائــحة إال أن جــمعية إرادة خــالل هــذه 

األعــوام تــميزت اجــتماعــيًا ومــؤسســيًا ومــالــيًا بــفضل مــن الــله 

سـبحانـه وتـعالـى ثـم بـدعـم شـركـائـنا الـذيـن سـاهـموا فـي صـناعـة 

األثر. 

وعـليه اتـقدم بـالـشكر واالمـتنان لـفريـق عـمل جـمعية إرادة مـن 

الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

ويسعدنا أن نضع بين أيديكم تقرير العام 2020-2021 م.
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   مجلس اإلدارة 
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  اجتماعات مجلس اإلدارة 

مجـلس إدارة جـمعية إرادة، هـو الـجهاز اإلداري األعـلى الـذي يـتولـى إدارة شـؤون الجـمعية، وهـو مجـلس 
مـنتخب مـن الجـمعية الـعمومـية، ويـقع عـلى عـاتـقه اإلشـراف عـلى اإلدارة الـتنفيذيـة، ومـتابـعة أدائـها 
والــتأكــد مــن تــنفيذهــا للخــطط الــمعتمدة، وتــقديــم الــتقاريــر الــدوريــة الــتي تــصدرهــا الجــمعية، وكــذلــك 

الميزانيات السنوية للجمعية العمومية العتمادها.

تاريخ االجتماع اليوم االجتماع 

1 جمادى اآلخر 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 ماألحداجتماع مجلس اإلدارة االول لعام 2020 م

8 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 ماألحداجتماع مجلس اإلدارة الثاني لعام 2020 م

7 محرم 1442 هـ الموافق 26 اغسطس 2020 ماألربعاءاجتماع مجلس اإلدارة الثالث لعام 2020 م

23 ربيع اآلخر 1442 هـ الموافق 8 ديسمبر 2020 مالثالثاءاجتماع مجلس اإلدارة الرابع لعام 2020 م

26 جمادى األولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 ماألحد اجتماع مجلس اإلدارة االول لعام 2021 م

14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 ماالثنين اجتماع مجلس اإلدارة الثاني لعام 2021 م

12 ربيع االول 1443 هـ الموافق 18 أكتوبر 2021 ماالثنين اجتماع مجلس اإلدارة الثالث لعام 2021 م

26 جمادى األولى 1443 هـ الموافق 30 ديسمبر 2021 مالخميساجتماع مجلس اإلدارة الرابع لعام 2021 م

1314



  اللجان الفرعية

15 14

هـــي الـــلجان الـــمختصة بـــتحقيق الـــرؤيـــة 

والـمهام الـعامـة للجـمعية بـالتنسـيق مـع 

الـــــجهات األخـــــرى الـــــمعنية، وتـــــتولـــــى 

اإلشـراف عـلى سـياسـات وخـطط مجـلس 

اإلدارة وتقييم النتائج

اللجنة التنفيذية

 لجنة المراجعة والتدقيق

 لجنة المشاريع

 لجنة االستثمار

بـرئـاسـة: عـبدالـعزيـز بـن عـسكر الحـربـي 

وعضوية كل من: 

 - عبدالعزيز بن عبدالله المسند  

- فهد بن زامل الذكير   

- سامي بن عبدالعزيز الصويغ

برئاسة: عبدالله بن محمد السالم 

وعضوية كل من: 

عبدالله بن مبارك المسحل -

سعود بن عبدالله الصانع-

برئاسة: سعيد بن محمد باجوده  

وعضوية كل من: 

سامي بن عبدالعزيز الصويغ  -

عبدالرحمن بن عبدالكريم السيف-

برئاسة: عبدالرحمن السيف 

وعضوية كل من: 

 - سعيد بن محمد باجوده 

فهد بن زامل الذكير  -

عبدالله بن مبارك المسحل -

1516
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نبذة عن 
الجمعية 

  النشأة والتأسيس 

  مهام الجمعية وأدوارها

  رؤيتنا ، رسالتنا ، قيمنا 

  الهياكل التنظيمية 
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جـمعية غـير ربـحية تـقوم بـتقديـم الـبرامـج والخـدمـات 
الــتأهــيلية والــتعليمية لــذوي اإلعــاقــة، وقــد صــدرت 
مـوافـقة وزارة الـموارد البشـريـة والـتنمية االجـتماعـية 
عـلى تـأسـيس جـمعية إرادة بـرقـم (425) وذلـك فـي 
شهر يناير من عام 2008م الموافق محرم 1429هـ 
حــــيث تــــسعى جــــمعية إرادة إلــــى تــــلبية احــــتياجــــات 
الــمجتمع فــي مــجال رعــايــة وتــعليم وتــأهــيل ذوي 
اإلعــاقــة عــن طــريــق تــقديــم مــنظومــة مــن الــبرامــج 
والخـــدمـــات الـــتأهـــيلية والـــتعليمية  واالجـــتماعـــية 
والـصحية الـشامـلة لجـميع فـئات اإلعـاقـة مـن خـالل 

مراكز متخصصة.
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مـن نـحـن

19
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مسيرة 
الخير والعطاء 

21



  مهام وأدوار الجمعية 

2324

تهـــــــدف الجـــــــمعية إلـــــــى تـــــــلبية 
احـــتياجـــات الـــمجتمع فـــي مـــجال 
رعــــايــــة و تــــعليم و تــــأهــــيل ذوي 
االحــتياجــات الــخاصــة بــالــجبيل عــن 
طــــريــــق تــــقديــــم مــــنظومــــة مــــن 
الــــبرامــــج والخــــدمــــات الــــتأهــــيلية 
واالجــــــــتـمـاعــــــــيـة  والــــــــتـعـلـيـمـيـة 
والــصحية الــشامــلة لجــميع فــئات 
اإلعــــــاقــــــة مــــــن خــــــالل مــــــراكــــــز 

متخصصة لفئات  
اإلعاقة المختلفة .

تــــــقديــــــم  الــــــبرامــــــج و الخــــــدمــــــات 

الــــــــمـتـخـصـصـة الــــــــشـامــــــــلـة لــــــــذوي 

االحــتياجــات الــخاصــة لجــميع الــفئات 

الــــــعمريــــــة بهــــــدف تــــــمكينهم مــــــن 

االندماج الكامل في المجتمع.

نشــر الــوعــي حــول اإلعــاقــة بــين 

أفــــــراد الــــــمجتمع و تــــــثقيف و 

تـدريـب أفـراد األسـرة عـلى كـيفية 

الـــــتعامـــــل  األمـــــثل مـــــع ذوي 

االحـــتياجـــات الـــخاصـــة ، و تـــبني 

الـــمشاريـــع الـــتي تـــساهـــم فـــي 

تـحقيق ذاتـهم وانـدمـاجـهم فـي 

المجتمع

تــأســيس قــاعــدة بــيانــات ومــعلومــات 

وإحـصائـيات عـن حـاالت اإلعـاقـة فـي 

الــجبيل لــتساهــم فــي وضــع  الخــطط 

والـتوجـهات الـتي تـساهـم فـي تـطويـر 

الخـــــدمـــــات الـــــتأهـــــيلية و الـــــصحية 

والــــــــتـعـلـيـمـيـة الــــــــخـاصــــــــة لــــــــذوي 

االحتياجات الخاصة

الــــمشاركــــة فــــي تنســــيق الــــجهود 

الـمبذولـة لـرعـايـة هـذه الـفئات بـين 

الـــــجهات الـــــحكومـــــية والـــــخيريـــــة 

واألهــــلية الــــمختلفة فــــي الــــجبيل 

لــتقديــم خــدمــات مــتكامــلة لــذوي 

االحتياجات الخاصة

تــــــشجيع ودعــــــم الــــــدراســــــات 

والـــــــبحوث الـــــــمتعلقة بـــــــذوي 

االحتياجات الخاصة

تـــــأهـــــيل ذوي االحـــــتياجـــــات 

الــــــخاصــــــة لــــــتمكينهم مــــــن 

الــــــــعـمـل فــــــــي الــــــــمـجـاالت 

المختلفة

 الـــمساهـــمة فـــي تـــدريـــب الـــكوادر 

البشــريــة الــمؤهــلة و الــمدربــة فــي 

مــجال الــتربــية الــخاصــة و الخــدمــات 

الـتأهـيلية الـمسانـدة لـرفـد الـمجتمع 

بالكفاءات المؤهلة لهذا الميدان
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الثقة األمل التميز

تعزيز الشراكات المصداقية الشفافية 

التمكين التخصصية االلتزام 

االحترام والحفاظ على الخصوصية 

2930
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 محتويات
التقرير

الهيكل  
التنظيمي
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    أصحـــاب المصلـحـــة

بماذا يمكن أن نعدهمفئة أصحاب المصلحةم

توفير منظومة خدمات تأهيلية وتعليمية وصحية لتأهيل وتمكين ذوي اإلعاقة -المستفيدين1
سهولة اإلجراءات وسرعة الحصول على الخدمة-

الجهات الرسمية المشرفة2

االلتزام باألنظمة واللوائح، ونظام الجمعيات والئحته التنفيذية -
انتظام اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية  -
دعم تأهيل وتمكين االشخاص ذوي اإلعاقة واسرهم بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 -
وجود موازنة مالية معتمدة-

3
الجمعية العمومية 
ومجلس اإلدارة

عرض الميزانية المالية في االجتماع السنوي للجمعية العمومية. -
- الحفاظ على سمعة الجمعية بإصدار تقارير سنوية، ونمذجة وتسويق مشاريعها. 

- تحقيق األهداف االستراتيجية بتنفيذ اجتماع ربع سنوي وآخر شهري ألعضاء اللجنة التنفيذية، وإرسال التقارير المطلوب 
دراستها قبل انعقاد 

االجتماع بوق

الداعمون والجهات المانحة4
تقديم وابتكار البرامج والمبادرات النوعية المستدامة -
تقليل نسبة المصروفات التشغيلية -

- الشفافية في توضيح أثر الدعم والتبرعات بالتقارير الدورية، والتواصل المستمر

بماذا يمكن أن نعدهمفئة أصحاب المصلحةم

فريق العمل5
التدريب والتطوير المستمر -
المشاركة في اتخاذ القرار -
تطوير بيئة العمل بأفضل منهجيات التحسين-

المتطوعون6
وضوح المهام التطوعية، وتوفير فرص تطوعية مستمرة -
التدريب والتطوير المستمر -
الحصول على شهادات وزيادة الحوافز المعنوية-

الشركاء االستراتيجيون7
تحقيق االهداف المنشودة من الشراكة -
تقديم مشاريع نوعية مستدامة -
تحسين سمعة الشركاء وابراز دورهم إعالميًا أثناء تغطية المشاريع-

- تقديم صورة صادقة وشفافة عن انجازات الجمعية بتزويد اإلعالميين باألخبار دوريًا.وسائل اإلعالم8

- إطالق مبادرات لتأهيل وتمكين االشخاص ذوي اإلعاقة وفق رؤية 2030المجتمع9

3132



مجلس اإلدارة 
(التوجيه االستراتيجي - والتوجيه واالعتماد والرقابة)

اللجان الفرعيةالجمعية العمومية 

السالمة الماليةالشفافية واالفصاحالتميز المؤسسيااللتزام واالمتثال 

اإلدارة التنفيذية

ذوي المصلحة (الشركاء والمستفيدين)

دليل 
الحسابات 

الموحد

نظام 
التبرعات

نظام 
الجمعيات

الالئحة 
التنفيذية 

   حوكمة الجمعية 

33 323334



هيئة رعاية األشخاص  جمعية إرادة
ذوي اإلعاقة

رؤية 2030مجلس شؤون األسرة 

الطفل

تأهيل وتمكين األطفال ذوي 
اإلعاقة

- رفع مستوى خدمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة. 

- تحفيز القطاع الغير الربحي 
على تقديم األعمال الخيرية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

- تعزيز مكانة األشخاص ذوي 
اإلعاقة في المجتمع. 

- تعزيز قيم اإليجابية والمرونة تعزيز رعاية االسرة ألفرادها.
بين أطفالنا 

- تمكين المواطنين من خالل 
منظومة من الخدمات 

االجتماعية.

األسرة 

تدريب االسرة على التعامل 
مع األطفال ذوي اإلعاقة.

- توعية األسرة بأهم القضايا 
المتعلقة بها وسبل معالجتها

تعزيز مشاركة األسرة في 
التحضير لمستقبل أبنائهم

المجتمع

حشد الدعم المجتمعي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

إعداد الدراسات والبحوث، في 
مجاالت اإلعاقة

- تحقيق أثر أكبر للقطاع الغير - تفعيل العمل التطوعي
ربحي 

- تشجيع العمل التطوعي.

7 6

 محتويات
التقرير

مصفوفة االرتباط 
باألهداف الوطنية 

3738



األداء الفني

مراكز التأهيل لألطفال ذوي اإلعاقة

مركز التأهيل- نساءمركز التأهيل- رجالمركز متالزمة داون

78109143
مستفيد مستفيد مستفيد 

3940
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الخدمات 
التأهيلية 

برنامج التربية الخاصة

برنامج التأهيل النفس حركي

 برنامج التغذية والتمريض

 برنامج التدخل المبكر

برنامج العالج الطبيعي

 برنامج اإلرشاد األسري

برنامج التأهيل المهني

 برنامج دمج األطفال ذوي اإلعاقة

برنامج االم والطفل

 برنامج العالج الوظيفي

 برنامج التأهيل النفسي

 برنامج الخدمات االجتماعية

 برنامج النطق والتخاطب
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  اإلجمالي العام لعدد المستفيدين خالل 5 أعوام 

0

85

170

255

340

2017 2018 2019 2020 2021

330330320
250218

تصنيف الفئات المستفيدة

األعوام 

المستفيدين 

  330
إجمالي عدد 
المستفيدين 

اإلعاقات األخرى37 %

% 40 التوحد

% 23 متالزمة داون
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برنامج 
التربية الخاصة

يـقدم بـرنـامـج الـتربـية الـخاصـة جـميع الخـدمـات الـتأهـيلية و الـتدريـبية (الـطبية 
و االجـتماعـية , و الـتربـويـة, و النفسـية) لـألطـفال ذوي اإلعـاقـة ( اضـطراب 
طـيف الـتوحـد , اإلعـاقـة الـعقلية , مـتالزمـة داون , فـرط الحـركـة و تشـتت 
االنـتباه , اضـطرابـات الـتواصـل) مـن عـمر ( 6 ) سـنوات الـى ( 12 ) سـنة  عـن 
طــريــق تــأهــيل و تــدريــب األســرة أوًال و مــن ثــم الــطفل مــن خــالل بــرامــج 
مـتنوعـة تـقدم بـنظامـي الجـلسات الـفرديـة و المجـموعـات الـصفية مـن قـبل 

متخصصين من ذوي الكفاءات و الخبرات المؤهلة.

 الوصول الى األطفال المعرضين لخطر اإلعاقة .
الحد من التدهور النمائي لألطفال في هذه الفئة 

في حال التأخر عن تأهيلهم و تدريبهم.

تأهيل و تدريب أسر أطفال هذه الفئة حول كيفية 
التعامل مع أبنائهم بالطرق العلمية الصحيحة.

الحد من المشكالت التي قد تصحب الطفل طوال 
حياته في حال التأخر عن تأهيله و تدريبه.

التخفيف من تأثيرات حالة اإلعاقة على الطفل و 
األسرة.

تقليص الفوارق بين األطفال في هذه الفئة و بين 
أقرانهم من الفئة العمرية .

أهداف البرنامج 
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الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

115
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
التربية الخاصة

4748



خدمات البرنامج 

برنامج 
التربية الخاصة

01
تـقديـم الخـدمـات الـطبية 
و الـصحية و الـتغذويـة و 
االجــــتماعــــية لــــألطــــفال 
المســتهدفــين مــن هــذه 

الفئة .

02
الـــــــكشف و الـــــــتقييم و 
الــــــتشخيص لــــــألطــــــفال 
المســتهدفــين مــن هــذه 

الفئة.

03
دعـم و تـشجيع و تـدريـب 
أسـر أطـفال هـذه الـفئة و 
مــــــساعــــــدتــــــهم عــــــلى 
و  الــــــــطــرق  تــــــــطــبــيــق 
األســـــــالـــــــيب الـــــــعلمية 
الــصحيحة فــي الــتعامــل 

مع أطفالهم.

0405
مــــــعالــــــجة الــــــمشكالت 
السـلوكـية الـتي قـد تـنشأ 
بسـبب االعـاقـة لـألطـفال 
المســتهدفــين مــن هــذه 

الفئة.

و  الــــــــمـهـارات  تــــــــنـمـيـة 
الــــــــلـغـويــــــــة  الــــــــقـدرات 
بـــشقيها االســـتقبالـــي و 
الـــــــتعبيري لـــــــألطـــــــفال 
المســتهدفــين مــن هــذه 

الفئة .
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برنامج 
التدخل المبكر

تــقدم جــمعية إرادة  بــرنــامــج الــتدخــل الــمبكر لــألطــفال ذوي اإلعــاقــة مــن 
جـميع الـفئات ( ذوي مـتالزمـة داون , ذوي اضـطراب طـيف الـتوحـد , ذوي 
اإلعــاقــة الــعقلية , ذوي فــرط الحــركــة و تشــتت االنــتباه , ذوي اإلعــاقــات 
الـجسمية، وذوي اضـطرابـات الـلغة والـتواصـل ) مـع أسـرهـم .  و ذلـك مـن  
عــمر( الــوالدة) إلــى عــمر ( 6 ) ســنوات . و الــبرنــامــج عــبارة عــن مجــموعــة 
شـامـلة مـن الخـدمـات الـطبية و االجـتماعـية و الـتربـويـة و النفسـية  تـقدم 
لـألطـفال دون الـسادسـة مـن الـعمر الـذيـن يـعانـون مـن إعـاقـة أو تـأخـر نـمائـي 

أو الذين لديهم قابلية للتأخر أو اإلعاقة.

تـقديـم الـبرامـج الـتربـويـة لـألطـفال ذوي اإلعـاقـة , لـلعمل عـلى 
التقليل ما أمكن من نتائج االضطرابات و اإلعاقة. 

تــــقديــــم الخــــدمــــات ألســــر األطــــفال ذوي اإلعــــاقــــة لــــزيــــادة 
كــفاءتــهم و قــدراتــهم عــلى مــواجــهة تحــديــات اإلعــاقــة لــدى 

تــطويــر الــجوانــب االدراكــية والــجوانــب الــلغويــة واالســتقاللــية 
لألطفال ذوي اإلعاقة. 

الـــتعرف الـــمبكر عـــلى الـــتأخـــر أو االضـــطرابـــات و اإلعـــاقـــات 
الموجودة عند الطفل ما أمكن . 

الـتقليل مـن اآلثـار السـلبية لـحاالت اإلعـاقـة عـلى نـمو الـطفل , 
و المنع قدر اإلمكان من حاالت تدهور الحالة .  

إحداث تغييرات جوهرية في شتى المجاالت الجسمية , و 
االدراكية , و اللغة , و توفير عالج طبي و طبيعي.

أهداف البرنامج 
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الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

73
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
التدخل المبكر

5354



خدمات البرنامج 

برنامج 
التدخل المبكر

010203040506
بـــناء الخـــطط الـــعالجـــية 
لــــلطفل ذوي اإلعــــاقــــة 
الـتي تـعد مـن قـبل فـريـق 
الــــــــعـمـل الــــــــفـنـي فــــــــي 

الجمعية.

تــــنفيذ بــــرامــــج تــــعديــــل 
الســــــلوك الــــــتي تــــــبنى 
لــــلطفل ذوي اإلعــــاقــــة 
مـــن قـــبل األخـــصائـــي/ة 

النفسي.

إجـــــراء الـــــتقييم األولـــــي 
لــــلطفل ذوي اإلعــــاقــــة 
فــــي الــــمجال الــــنمائــــي 
والـتربـوي بـناًء عـلى نـتائـج 
الــــــــتـقـيـيـم الــــــــتـشـخـيـصـي 

لألخصائي/ة النفسي.

الـــمتابـــعة و الـــمشاركـــة 
لــــألســــرة  فــــي تــــصنيف 
حــالــة طــفلها ، وتــوزيــعه 
فـــي الـــبرامـــج المحـــددة 

له.

الــــمتابــــعة والــــمشاركــــة  
لـألسـرة فـي االجـتماعـات 
الـــدوريـــة لـــفريـــق الـــعمل 
لـــتطويـــر مســـتوى األداء 

لطفلها.

الـــــــتأكـــــــد مـــــــن مـــــــدى 
اســــتخدام الــــطفل ذوي 
اإلعـــــــاقـــــــة لـــــــألجهـــــــزة 
الــتعويــضية، والــمعينات 
الــــسمعية، والــــبصريــــة - 

في حال وجودها.
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برنامج 
األم والطفل 

تـقدم جـمعية إرادة  بـرنـامـج األم والـطفل ألمـهات األطـفال ذوي مـتالزمـة 
داون حـديـثي الـوالدة، و ذلـك مـن  عـمر (الـميالد) إلـى عـمر سـنتين , خـالل ( 
32 ) اســبوع فــي الــعام الــدراســي بــنظام الجــلسات الــفرديــة ( الجــزئــية و 
الـشامـلة )  و الـتي تهـدف إلـى تـقديـم خـدمـات تـأهـيلية و عـالجـية مـتعدد و 
شــامــلة لــكل حــالــة مــع تــدريــب األم فــي كــيفية الــتعامــل مــع طــفلها, عــن 
طـريـق جـلسات إرشـاديـة و تـوعـويـة و مـحاضـرات تـطبيقية عـملية لـكل أم 

على حده . 

التعريف باضطراب متالزمة داون .
تطبيق االستمارات التقييمية لتحديد مستوى االداء 

الحالي لألطفال حديثي الوالدة من ذوي متالزمة داون . 

اعداد البرامج و الخطط التربوية و التأهيلية العالجية 
لألطفال حديثي الوالدة من ذوي متالزمة داون.

تطبيقات عملية في تنفيذ المهارات التدريبية لتطوير 

األطفال حديثي الوالدة من ذوي متالزمة داون . 

تطبيقات عملية في تعديل السلوك و تحليل السلوك 
 . (  ABA ) التطبيقي من خالل برنامج

أهداف البرنامج 
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الفئات المستفيدة 

األطفال  
ذوي متالزمة داون 

حديثي الوالدة

أمهات األطفال  
ذوي متالزمة داون  

حديثي الوالدة 

16
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
األم والطفل 
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خدمات البرنامج 

برنامج 
األم والطفل 

010203040506
الـــمتابـــعة و الـــمشاركـــة 
لـألم فـي تـقييمات فـريـق 
الـعمل لـطفلها الـملتحق 

في الجمعية. 

الـــمشاركـــة و الـــمتابـــعة 
لــألم فــي إعــداد جــداول 
طــــــفلها فــــــي بــــــرامــــــج 

الجلسات الفردية.

الـــمتابـــعة و الـــمشاركـــة 
لـــألم فـــي بـــناء الخـــطط 
الــعالجــية لــطفلها الــتي 
تــــعد مــــن قــــبل فــــريــــق 
الــــــــعـمـل الــــــــفـنـي فــــــــي 

الجمعية.

مــــــتابــــــعة األم لــــــعملية 
تـــــقويـــــم طـــــفلها فـــــي 
الــــبرامــــج المحــــددة لــــه، 
واالرتــــقاء بمســــتويــــاتــــه 
درجــــــــٍة  أقــــــــصـى  إلــــــــى 

ممكنة.

الـــــمشاركـــــة لـــــألم فـــــي 
الــدورات الــتأهــيلية الــتي 
تــعقد لــتطويــر و تــدريــب 

األسر في الجمعية.

تـــــأكـــــد األم مـــــن مـــــدى 
طــــــــفــلــهــا  اســــــــتــخــدام 
لــــألجهــــزة الــــتعويــــضية، 
والـــــمعينات الـــــسمعية، 
والــــبصريــــة - فــــي حــــال 

وجودها.
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برنامج 
النطق والتخاطب 

تـقدم جـمعية إرادة بـرنـامـج تـدريـب الـنطق و الـلغة لـألطـفال ذوي اإلعـاقـة 
مـن جـميع الـفئات ( ذوي مـتالزمـة داون , ذوي اضـطراب طـيف الـتوحـد , 
ذوي اإلعـــاقـــة الـــعقلية , ذوي فـــرط الحـــركـــة و تشـــتت االنـــتباه , ذوي 

اإلعاقات الجسمية، ذوي اضطرابات اللغة والتواصل ) مع أسرهم .   
و ذلـك مـن  عـمر( 2 ) سـنوات إلـى عـمر ( 12 ) سـنة , وتهـدف إلـى تـنمية 
و تــطويــر و إكــساب األطــفال ذوي اإلعــاقــة جــميع الــمهارات الــلغويــة 
بــشقيها الــتعبيري و االســتقبالــي . و مــعالــجة جــميع اضــطرابــات الــلغة و 

النطق.

تــــشخيص اضــــطرابــــات الــــنطق و الــــتخاطــــب و الــــتأخــــر 

اللغوي . 

اعـداد الـبرامـج و الخـطط الـتربـويـة و الـتأهـيلية الـعالجـية 

النطقية و اللغوية لألطفال ذوي اإلعاقة . 

تـطبيقات عـملية فـي تـنفيذ الـمهارات الـتدريـبية لـتطويـر 

الجوانب النطقية و اللغوية لألطفال ذوي اإلعاقة . 
تـصميم الـوسـائـل الـتعليمية و تـنفيذ اسـتراتـيجيات تـدريـب 

األطفال ذوي اإلعاقة في المجال النطقي و اللغوي  . 

استخدام أساليب التواصل البديل و المساند و دعم 
التقنية المساندة التي تستخدم مع األطفال.

أهداف البرنامج 
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الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 
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طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
النطق والتخاطب 
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خدمات البرنامج 

010203040506
فــــحص أداء أعــــضاء الــــنطق 
الـوظـيفي وحـركـتها وتـكويـنها 
والــــــــتـحـويــــــــل الــــــــطـبـي إذا 
اســتدعــت تــدخــل طــبي قــبل 

التأهيل التخاطبي.

اكـــــساب الـــــحالـــــة لـــــحصيلة 
لـغويـة اسـتقبالـية تـمكنها مـن 
إدراك الـــــبيئة الـــــمحيطة بـــــه 
وتـــــنمية الـــــلغة الـــــتعبيريـــــة 
الــــــــلــــغــــة  واســــــــتــــخــــدام 
بمســـــتويـــــاتـــــها لـــــلتواصـــــل 
والــــتفاعــــل مــــع الــــمحيطين 

بها.

إجــــراء اخــــتبار الــــلغة الــــمقنن 
حســب نــوع اإلعــاقــة لــقياس 
الــــــــلــغــويــــــــة  الــــــــجــوانــــــــب 
االســــتقبالــــية  و الــــتعبيريــــة 
واســـتخدام الـــلغة بـــمختلف 
الــــــــتـراكــــــــيـب والــــــــمـعـانــــــــي  
لــــلتواصــــل والــــتفاعــــل فــــي 

البيئة المحيطة بالطفل.

تـــــــقويـــــــة أعـــــــضاء الـــــــنطق 
وتــوافــق حــركــتها ومــرونــتها 
أثــناء نــطق األصــوات وتــتابــع 
الـــــمقاطـــــع فـــــي الـــــكلمات، 
وعــالج حــاالت فــرط ونــقص 
الـحساسـية الـفمويـة والـتنبيه 
الحســي ألعــضاء الــنطق مــن 
خـــالل الـــتدريـــبات الحســـية و 

الحركية.

تــــقييم اضــــطرابــــات الــــمضغ 
والــــــــبـلـع والــــــــتـحـكـم فــــــــي 
الـــــعضالت الـــــتي تســـــتخدم 
أثـناء تـناول الـطعام والـكالم، 
وتـــــقييم الـــــسعة التنفســـــية 
لــــلطفل ومــــهارات مــــا قــــبل 

النطق.

الــــــــسـعـه  ضــــــــعـف  عــــــــالج 
التنفســـية وعـــدم انـــتظامـــها 
بـــــما يـــــتناســـــب مـــــع نـــــطق 
األصـوات ووضـوحـها، وتـنمية 
مـــــــهارات الـــــــمضغ والـــــــبلع 
ومــــهارات مــــا قــــبل الــــنطق 

لدى الطفل.

برنامج 
النطق والتخاطب 
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برنامج 
العالج الطبيعي

تــقدم جــمعية إرادة بــرنــامــج الــعالج الــطبيعي لــألطــفال ذوي اإلعــاقــات  
الحــركــية و الــجسمية ,  مــع جــلسات إرشــاديــة ألســرهــم .  و ذلــك مــن  
عمر( الوالدة) إلى عمر ( 12 ) سنة , من خالل نظام الجلسات الفردية  

( الجــزئــية و الــشامــلة )  و الــتي تهــدف إلــى تــنمية و تــطويــر و إكــساب 
األطـــفال ذوي اإلعـــاقـــة جـــميع الـــمهارات الحـــركـــية بـــشقيها الـــكبيرة و 
الــدقــيقة. و يهــدف الــعالج الــطبيعي إلــى تــقويــة مجــموعــة الــعضالت 
بـاإلضـافـة الـى تـطويـر الـتكامـل و الـترابـط فـي الـسكون و الحـركـة لـلوصـول 

إلى المستوى الطبيعي أو شبه الطبيعي في السلوك الحركي

تـشخيص و تـقييم اإلعـاقـات و االضـطرابـات الـجسمية و 

الصحية و العصبية.

تـــطبيق االســـتمارات الـــتقييمية الـــقبلية ( الـــرســـمية و 

الــغير رســمية )  لتحــديــد مســتوى األداء الــحالــي الحــركــي 

اعـداد الـبرامـج و الخـطط الـتأهـيلية و  الـعالجـية الحـركـية 

لألطفال ذوي اإلعاقة . 
تـطبيقات عـملية فـي تـنفيذ الـمهارات الـتدريـبية لـتطويـر 

الجوانب الحركية لألطفال ذوي اإلعاقة . 

استخدام أحدث الوسائل العالجية و التأهيلية و تنفيذ 
استراتيجيات تدريب األطفال ذوي اإلعاقة.

أهداف البرنامج 
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برنامج 
العالج الطبيعي

األطفال  
ذوي اإلعاقة الحركية 

والجسمية 
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خدمات البرنامج 

010203040506
الــــــــتــشــوهــــــــات  تــــــــقــيــيــم 
الــــــــمفصلية، والــــــــمشكالت 
الــعضلية، والــمدى الحــركــي 
لـلمفاصـل، وتحـديـد مسـتوى 
الـــــتطور الحـــــركـــــي لـــــلطفل 
بـالـمقارنـة مـع الـتطور الحـركـي 

الطبيعي، 

اسـتخدام األسـالـيب الـعملية 
الـــــــصحيحة بهـــــــدف زيـــــــادة 
الـــــتنبيه الحســـــي الحـــــركـــــي، 
وبهـدف زيـادة كـفاءة الـجهاز 
الــعضلي الهــيكلي، وتحســين 
الــوظــائــف الحــركــية ألعــضاء 

الجسم المرتبطة بالحركة

تـــقييم الـــمشكالت الحســـية 
الحــــركــــية لــــلطفل ، وتــــقييم 
الـقدرات و الـمهارات الحـركـية 
الـــكبرى والـــصغرى ، وتـــقييم 
مــــــــهـارات الــــــــتـآزر الــــــــبـصـري 

الحركي ومهارات التوازن

اسـتخدام األسـالـيب الـعملية 
واألدوات  الــــــــصــــحــــيــــحــــة 
واألجهــزة الــمسانــدة بهــدف 
الـــوصـــول بـــالـــطفل ألقـــصى 
درجــــة مــــمكنة مــــن درجــــات 
االعــــــــتـمـاد عــــــــلـى الــــــــنـفـس 
واالســــتقاللــــية فــــي مــــجال 

الحركة والتنقل.

تحــديــد األهــداف الــعالجــية 
مـن خـالل تحـديـد الـمشكالت 
الـوظـيفية والحـركـية لـألعـضاء 
الـــمرتـــبطة بـــالحـــركـــة والـــتي 
يـعانـي مـنه الـطفل ، وتحـديـد 
مســتوى األداء الــحالــي فــي 

هذه الجوانب

الـــــمساعـــــدة فـــــي تـــــأهـــــيل 
الـطفل لـلمهارات األكـاديـمية 
مــن خــالل تــنمية مــهارات مــا 
قــــبل الــــمدرســــة ( الــــجانــــب 

الحركي).

برنامج 
العالج الطبيعي

7374



برنامج 
العالج الوظيفي 

تـقدم جـمعية إرادة بـرنـامـج الـعالج الـوظـيفي لـألطـفال ذوي اإلعـاقـة مـن 
جــميع الــفئات ( ذوي مــتالزمــة داون , ذوي اضــطراب طــيف الــتوحــد , 
ذوي اإلعـــاقـــة الـــعقلية , ذوي فـــرط الحـــركـــة و تشـــتت االنـــتباه , ذوي 
اإلعـاقـات الـجسمية ) مـع جـلسات إرشـاديـة ألسـرهـم .  و ذلـك مـن  عـمر 
ســـنتين إلـــى عـــمر ( 12 ) ســـنة , مـــن خـــالل نـــظام الجـــلسات الـــفرديـــة 
( الجــزئــية و الــشامــلة ) . و هــو االســتخدام الــعالجــي لــنشاطــات الــعنايــة 
بـــالـــذات و الـــوصـــول إلـــى أعـــلى درجـــات االســـتقاللـــية و االعـــتماد عـــلى 

النفس و المحافظة على الصحة.

تقييم  االضطرابات الحسية و المهارات الحركية 

الدقيقة   . 

تطبيق االستمارات التقييمية القبلية لتحديد مستوى 

األداء الحالي الحركي الدقيق لألطفال

اعـداد الـبرامـج و الخـطط الـتأهـيلية و  الـعالجـية الحـركـية 

الدقيقة و المهارات االستقاللية لألطفال ذوي اإلعاقة
تطبيقات عملية في تنفيذ المهارات التدريبية لتطوير 

الجوانب الحركية الدقيقة و المهارات االستقاللية  

استخدام الوسائل العالجية و التأهيلية لتدريب األطفال 
في المجال الحركي الدقيق و المجال االستقاللي  

أهداف البرنامج 

7576



الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

20
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
العالج الوظيفي 

7778



خدمات البرنامج 

010203040506
الــــــــتــشــوهــــــــات  تــــــــقــيــيــم 
الــــــــمفصلية، والــــــــمشكالت 
الــعضلية، والــمدى الحــركــي 
لـلمفاصـل، وتحـديـد مسـتوى 
الـــــتطور الحـــــركـــــي لـــــلطفل 
بـالـمقارنـة مـع الـتطور الحـركـي 

الطبيعي

اسـتخدام األسـالـيب الـعملية 
واألدوات  الــــــــصــــحــــيــــحــــة 
الــــــــوقــــــــائــــــــيـة  واألجـهــــــــزة 
والـتصحيحية؛ وذلـك مـن أجـل 
وقـــايـــة الـــمفاصـــل واألوتـــار 

العضلية من التشوهات

تـــقييم الـــمهارات والـــقدرات 
الـوظـيفية لـألعـضاء الحـركـية 
فــي الــجسم، وتــقييم الــبيئة 
الــــــــمـحـيـطـة الــــــــتـي يــــــــعـيـش 

ويعمل فيه الطفل

اسـتخدام األسـالـيب الـعملية 
واألدوات  الــــــــصــــحــــيــــحــــة 
واألجهــزة الــمسانــدة بهــدف 
زيـادة الـتنبيه الحسـي الحـركـي 
وتحسـين الـوظـائـف الحـركـية 
ألعـــضاء الـــجسم الـــمرتـــبطة 

بالحركة

تـــقييم الـــمشكالت الحســـية 
الحــــركــــية لــــلطفل ، وتــــقييم 
الـقدرات و الـمهارات الحـركـية 
الـــكبرى والـــصغرى لـــلطفل ، 
وتــــــــقـيـيـم مــــــــهـارات الــــــــتـآزر 
الـــبصري الحـــركـــي ومـــهارات 

التوازن

اسـتخدام األسـالـيب الـعملية 
واألدوات  الــــــــصــــحــــيــــحــــة 
واألجهــزة الــمسانــدة بهــدف 
الـــوصـــول بـــالـــطفل ألقـــصى 
درجــــة مــــمكنة مــــن درجــــات 
االعــــــــتـمـاد عــــــــلـى الــــــــنـفـس 

واالستقاللية

برنامج 
العالج الوظيفي 

7980



برنامج التأهيل 
النفس حركي

تـــقدم جـــمعية إرادة  بـــرنـــامـــج الـــتأهـــيل الـــنفس حـــركـــي لـــألطـــفال ذوي 
اإلعـاقـة مـن جـميع الـفئات ( ذوي مـتالزمـة داون , ذوي اضـطراب طـيف 
الــتوحــد , ذوي اإلعــاقــة الــعقلية , ذوي فــرط الحــركــة و تشــتت االنــتباه , 
ذوي اإلعـاقـات الـجسمية ) مـع أسـرهـم .  و ذلـك مـن  عـمر( 2) سـنوات 
إلــى عــمر ( 12 ) ســنة , و الــتي تهــدف إلــى تــنمية و تــطويــر و إكــساب 
األطـفال ذوي اإلعـاقـة جـميع الـمهارات الـنفس حـركـية و الـتي يـتم مـن 
خـاللـها مـعالـجة جـميع الـمشكالت السـلوكـية و مـشكالت فـرط الحـركـة و 

تشتت االنتباه و عدم التركيز و ضعف التواصل البصري.

تشخيص اضطرابات فرط الحركة و تشتت االنتباه 

 (  ADHD )

تطبيق االستمارات التقييمية القبلية لتحديد مستوى 

األداء الحالي النفس الحركي لألطفال 

اعـداد الـبرامـج و الخـطط الـتربـويـة و الـتأهـيلية الـعالجـية 

النفس حركية لألطفال ذوي اإلعاقة
تطبيقات عملية في تنفيذ المهارات التدريبية لتطوير 

الجوانب النفس حركية لألطفال ذوي اإلعاقة . 

معالجة جميع المشكالت السلوكية و مشكالت فرط 

الحركة و مشكالت تشتت االنتباه و مشكالت ضعف التركيز  
تصميم الوسائل التعليمية و تنفيذ استراتيجيات تدريب 

األطفال ذوي اإلعاقة في المجال النفس حركي.

أهداف البرنامج 

8182



الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

47
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج التأهيل 
النفس حركي

8384



خدمات البرنامج 

010203040506
تـــقييم  و تحـــديـــد مســـتوى 
الـــــتطور الحـــــركـــــي لـــــلطفل 
بـالـمقارنـة مـع الـتطور الحـركـي 
وتــــــــقـــيـــيـــم  الــــــــطـــبـــيـــعـــي، 
الـمنعكسات وردود األفـعال 

الالإرادية

اسـتخدام األسـالـيب الـعملية 
واألدوات  الــــــــصــــحــــيــــحــــة 
واألجهــزة الــمسانــدة بهــدف 
تحســـين الـــناحـــية الـــوظـــيفية 
لـألعـضاء الـمرتـبطة بـالحـركـة، 
وبهـــــدف تحســـــين نـــــوعـــــية 

الحياة للطفل

تـــقييم الـــمشكالت الحســـية 
الحــــركــــية لــــلطفل ، وتــــقييم 
الـقدرات و الـمهارات الحـركـية 
الـــكبرى والـــصغرى لـــلطفل ، 
وتــــــــقـيـيـم مــــــــهـارات الــــــــتـآزر 
الـــبصري الحـــركـــي ومـــهارات 

التوازن.

الـــــــمساعـــــــدة فـــــــي عـــــــالج 
مـــشكالت الـــنشاط الحـــركـــي 
الــــــزائــــــد الــــــمصحوب بعجــــــز 
االنـتباه ومـشكالت الـتواصـل 
وتـــعزيـــز قـــدرة الـــطفل عـــلى 
االسـتمراريـة فـي أداء الـمهام 

واألنشطة المختلفة

تحــديــد األهــداف الــعالجــية 
مـن خـالل تحـديـد الـمشكالت 
الـوظـيفية والحـركـية لـألعـضاء 
الـــمرتـــبطة بـــالحـــركـــة والـــتي 
يـعانـي مـنه الـطفل ، وتحـديـد 
مســتوى األداء الــحالــي فــي 

هذه الجوانب

الــــــمساعــــــدة فــــــي تــــــنمية 
الــمهارات الحــركــية الــدقــيقة 
وتــقويــة الــعضالت، لتسهــيل 
الـتطور الـطبيعي لـلطفل بـما 
يـتناسـب مـع قـدراتـه الحـركـية، 
والـــــتدريـــــب عـــــلى مـــــهارات 

العناية الذاتية وتنميتها

برنامج التأهيل 
النفس حركي

8586



برنامج 
اإلرشاد األسري 

تـــقدم جـــمعية إرادة بـــرنـــامـــج اإلرشـــاد األســـري لجـــميع أســـر الـــحاالت 
الـمراجـعة وأسـر الـحاالت الـملتحقة فـي الجـمعية، وكـذلـك لجـميع فـئات 
الــمجتمع الــمختلفة، حــيث يــقدم هــذا الــبرنــامــج الــعديــد مــن الجــلسات 
الـتدريـبية والـتأهـيلية واالسـتشاريـة واإلرشـاديـة لجـميع مـن لـديـهم طـفل 
مـن ذوي اإلعـاقـة، ويـقدم هـذا الـبرنـامـج خـدمـاتـه عـن طـريـق الجـلسات 
الـفرديـة والجـلسات الجـماعـية والـمحاضـرات الـتثقيفية والـتوعـويـة وغـيرهـا، 
وبـاسـتخدام كـافـة األدوات والـوسـائـل الـتي مـن شـأنـها أن تـساعـد األسـر  

وباقي أفراد المجتمع في فهم طبيعة إعاقات أبنائهم.

الكشف عن المعوقات االجتماعية واألسرية التي 

تقف عائقا أمام تطور الفرد ذي اإلعاقة.

تدريب أفراد األسرة على استخدام األساليب التربوية 

والتأهيلية والصحية التي تدعم الفرد ذي اإلعاقة

مـساعـدة األسـرة عـلى فـهم مـعنى اإلعـاقـة بـمضمونـها 

االجتماعي.
مساعدة األسرة على تطوير استراتيجيات التعايش مع 

المشكالت والضغوط النفسية لالستقرار األسري.  

مساعدة األب واألم على اكتساب المهارات الفنية 

الالزمة لدعم البرامج التي ينفذها  كافة االختصاصيين.
مساعدة األسرة على استثمار كل العوامل البيئية 

والحياتية اليومية لدعم تطور الطفل ذي اإلعاقة.  

أهداف البرنامج 

8788



الفئات المستفيدة 

32
أسرة مستفيدة  

سنويًا 

برنامج 
اإلرشاد األسري 

أسر األطفال  
ذوي اإلعاقة 

8990



خدمات البرنامج 

010203040506
الـكشف عـن كـل الـمعوقـات 
االجــتماعــية واألســريــة الــتي 
تـقف عـائـقا أمـام تـطور الـفرد 
ذي اإلعـــاقـــة والـــعمل عـــلى 

حلها. 

مــــــساعــــــدة األســــــرة عــــــلى 
اسـتثمار كـل الـعوامـل الـبيئية، 
وجــميع الــمواقــف الــحياتــية 

اليومية لدعم تطور الحالة.

مـــساعـــدة األب واألم عـــلى 
اكــــتساب الــــمهارات الــــفنية 
الـــالزمـــة مـــن خـــالل تـــدريـــب 
نــــــظري وتــــــطبيقي ألفــــــراد 
األســـــــرة عـــــــلى اســـــــتخدام 
األســـــــالـــــــيب الـــــــتربـــــــويـــــــة 

والتأهيلية

تــــعديــــل الــــتوجــــهات وإزالــــة 
االنـــطباعـــات الســـلبية لـــدى 
األســــــرة والــــــمجتمع حــــــول 
إمـــــــكانـــــــيات األفـــــــراد ذوي 

اإلعاقة.

جــــــــلـسـات تــــــــطـبـيـقـيـة يــــــــتـم 
تـــــــنفيذهـــــــا عـــــــلى الـــــــطفل 

مباشرة أمام األسرة.

الــــــمحاضــــــرات اإلرشــــــاديــــــة 
الجماعية.

برنامج 
اإلرشاد األسري 

9192



برنامج 
التأهيل النفسي 

تـقدم جـمعية إرادة  بـرنـامـج الـتأهـيل النفسـي لـألطـفال ذوي اإلعـاقـة مـن 
جـــميع الـــفئات ( ذوي مـــتالزمـــة داون , ذوي اضـــطراب طـــيف الـــتوحـــد , 
ذوي اإلعـــاقـــة الـــعقلية , ذوي فـــرط الحـــركـــة و تشـــتت االنـــتباه , ذوي 
اإلعـاقـات الـجسمية ) مـع جـلسات إرشـاديـة ألسـرهـم .  حـيث يـتم تـقديـم 
الــعديــد مــن الخــدمــات كخــدمــات الــتقييم والــتشخيص مــع بــاقــي أعــضاء 
الـفريـق الـفني، وإجـراء وتـطبيق اخـتبارات ومـقايـيس نفسـية عـلى الـحاالت 
الـــمراجـــعة والـــملتحقة فـــي الجـــمعية، كـــما يـــتم إجـــراء جـــلسات تـــعديـــل 

سلوك لمختلف األطفال الذين لديهم مشكالت سلوكية.

التعريف باالضطرابات السلوكية و االنفعالية  .
تطبيق جميع االختبارات و المقاييس النفسية للحاالت 

الملتحقة و تحديد نوعية الخدمات و البرامج

تطبيق بعض االستمارات التقييمية القبلية الغير رسمية 
لتحديد مستوى األداء الحالي السلوكي و االنفعالي.  

اعداد البرامج و خطط تعديل السلوك و الخطط 
التأهيلية العالجية السلوكية لألطفال. 

تصميم الوسائل التعليمية و تنفيذ استراتيجيات 

تدريب األطفال في المجال السلوكي  .
تطبيقات عملية في تنفيذ المهارات التدريبية لتطوير 

الجوانب السلوكية  لألطفال. 

أهداف البرنامج 

9394



الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

330
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
التأهيل النفسي 

9596



خدمات البرنامج 

01020304

خــدمــة الــتقييم والــتشخيص 
النفســـي الـــشامـــل لـــلحاالت 
ولــــــــلـحـاالت  الــــــــمـراجــــــــعـة، 

الملتحقة في الجمعية. 

خـدمـة تـوجـيه الـكادر لـلطرق 
الــصحيحة فــي الــتعامــل مــع 
مــــــــجــال  فــــــــي  الــــــــحــاالت 

التخصص. 

خــدمــات اإلرشــاد والــتأهــيل 
األســري والــتي تــقدم ألســر 
الـــــــحاالت الـــــــملتحقة فـــــــي 

الجمعية. 

خـــدمـــة الـــتأهـــيل النفســـي و 
بـــــرامـــــج تـــــعديـــــل الســـــلوك 
لـــــــلحاالت الـــــــملتحقة فـــــــي 

الجمعية.

برنامج 
التأهيل النفسي 

9798



برنامج خدمات 
التغذية والتمريض 

تـقدم جـمعية إرادة  بـرنـامـج الـبرنـامـج الـتغذيـة و الـتمريـض لـألطـفال ذوي 
اإلعــاقــة   ( ذوي مــتالزمــة داون , ذوي اضــطراب طــيف الــتوحــد , ذوي 
اإلعـاقـة الـعقلية , ذوي فـرط الحـركـة و تشـتت االنـتباه , ذوي اإلعـاقـات 
الــجسمية ) مــع جــلسات إرشــاد ألســرهــم .  بــنظام الجــلسات الــفرديــة 
( الجــزئــية و الــشامــلة )  و الــتي تهــدف إلــى تــنمية و تــطويــر و إكــساب 
األطـــفال ذوي اإلعـــاقـــة جـــميع الـــمهارات الـــتغذويـــة و الـــصحية وبـــناء 
الـعادات الـصحية الـغذائـية السـليمة داخـل الجـمعية وخـارجـها، وذلـك مـن 
خالل البرامج اإلرشادية التي تستهدف األطفال الملتحقين و أسرهم , 

اإلشراف بشكٍل عام على وجبات األطفال الصحية 
رصد األوضاع الصحية للحاالت وتسجيل الحاالت التي 

تستدعي للتدخل الغذائي. 

بناء العادات الصحية الغذائية السليمة داخل الجمعية 
وخارجها، وذلك من خالل البرامج اإلرشادية .

إعداد وتنفيذ الخطط العالجية للحاالت التي تستدعي 
التدخل الغذائي.

اتخاذ االحتياطات الالزمة لسالمة الحاالت ممن 

لديهم حاالت مرضية دائمة.
تفقد األوضاع الصحية للمستفيدين بالجمعية، والعمل 

على نشر الوعي الصحي.

أهداف البرنامج 

99100



الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

330
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج خدمات 
التغذية والتمريض 

101102



خدمات البرنامج 

010203040506
اســــــتفادة جــــــميع الــــــحاالت 
الـــــملتحقة بـــــالجـــــمعية مـــــن 
و  الــــــــصـحـيـة  الـخــــــــدمــــــــات 
الــــتغذويــــة الــــمقدمــــة لــــهم 

ببرامج تأهيلية منظمة .

تــــــطبيق و تــــــنفيذ كــــــافــــــة 
األهــداف طــويــلة و قــصيرة 
الــخــــــــطــط  فــــــــي  الــــــــمــدى 
الـتأهـيلية و الـعالجـية لجـميع 
المســتفيديــن مــن الخــدمــات 
الــتغذويــة و الــتمريــضية مــن 

األطفال ذوي اإلعاقة . 

اسـتفادة جـميع أسـر الـحاالت 
الــملتحقة مــن خــالل الــبرامــج 

التأهيلية التي تقدم لهم . 

مـساعـدة األطـفال مـن ذوي 
اإلعــاقــة عــلى التخــلص مــن 
كـثير مـن الـصعوبـات الـصحية 
و الـتغذويـة الـتي تـقف عـائـقاً 
أمــام تــحقيقهم لــلعديــد مــن 
الـــــمهارات االســـــتقاللـــــية و 
االجــــــــتـمـاعــــــــيـة الــــــــالزمــــــــة 

النخراطهم في المجتمع . 

زيــادة الــوعــي الــصحي لــدى 
أســـــــر األطـــــــفال مـــــــن ذوي 
اإلعـــاقـــة مـــما يـــساعـــد فـــي 
الحــد مــن تــدهــور و انــتكاســة 

أبنائهم .

تـوفـير وجـبات صـحية مـتنوعـة 
مـــــتماشـــــية مـــــع األوضـــــاع 

الصحية لذوي اإلعاقة .

برنامج خدمات 
التغذية والتمريض 

103104



تــقدم جــمعية إرادة بــرنــامــج الــتأهــيل الــمهني لــلحاالت  ذوي مــتالزمــة 
داون مـع جـلسات إرشـاديـة ألسـرهـم .  و ذلـك مـن  عـمر( 13) إلـى عـمر 
( 40 ) سـنة , و هـو عـبارة عـن تـقديـم خـدمـات الـتقييم الـشامـل لـلحاالت 
الــــملتحقة. و بــــناء الخــــطط والــــبرامــــج الــــتأهــــيلية. و تــــنفيذ وتــــطبيق 
االســـتراتـــيجيات الـــعالجـــية والـــبرامـــج الـــتأهـــيلية. و الـــتقييمات الـــدوريـــة 
للخـطط الـعالجـية والـبرامـج الـتأهـيلية. و إحـالـة ومـتابـعة الـحاالت الـمحالـة 

إلى المؤسسات التربوية الخارجية التي يقررها الفريق الفني.

تطوير الجوانب اإلدراكية واللغوية والسلوكية والحركية 
والعناية الذاتية.

تأهيل اإلناث من ذوي متالزمة داون  و تدريبهن مهنيًا.

التقليل من اإلعاقة وذلك بالرعاية الطبية والعالج 
الطبيعي.

مساعدة المعاق على تطوير قابليته للقيام بالمتطلبات 
اليومية ضمن حدود إعاقته.

تثقيف أسر اإلناث من ذوي متالزمة داون و المجتمع 

في تبني المشاريع  المهنية.
إتاحة الفرصة أمام اإلناث من ذوي اإلعاقة ليطورن 

قدراتهن الجسمية والنفسية.

أهداف البرنامج 

برنامج 
التأهيل المهني 

105106



الفئات المستفيدة 

13
مستفيدة  

سنويًا 

ذوي متالزمة داون 
(تتراوح األعمار من 18 

إلى 40 سنة)

برنامج 
التأهيل المهني 

107108



خدمات البرنامج 

010203040506
الــــتقييم الــــشامــــل لــــلحاالت 
والــــــــحــاالت  الــــــــمــراجــــــــعــة، 
الـــــملتحقة الـــــتي يـــــقدمـــــها 
األخـــــصائـــــيون فـــــي مـــــجال 

اختصاصهم.

إحــــالــــة ومــــتابــــعة الــــحاالت 
الـــمحالـــة إلـــى الـــمؤســـسات 
الــــتربــــويــــة الــــخارجــــية الــــتي 
يــقررهــا الــفريــق الــفني فــي 

مجال االختصاص. 

بـــــــناء الخـــــــطط والـــــــبرامـــــــج 
الـتأهـيلية لـلحاالت الـملتحقة 

في القسم. 

اإلرشـــاد والـــتأهـــيل األســـري 
الـتى يـقدمـها االخـتصاصـيون 

في مجالهم.

وتــــــــطــــبــــيــــق  تــــــــنــــفــــيــــذ 
االســــتراتــــيجيات الــــعالجــــية 
والــبرامــج الــتأهــيلية لــلحاالت 

الملتحقة في القسم. 

الــــــــداخــــــــلــيــة،  األنــشــــــــطــة 
واالنشـطة الـخارجـية لـلحاالت 

الملتحقة في القسم .  

برنامج 
التأهيل المهني 

109110



يـقوم الـبرنـامـج بـتقديـم كـافـة الخـدمـات الـمتعلقة بـالـجانـب االجـتماعـي 
( ســـواًء مـــنها الـــتقييمية أو الـــعالجـــية )  و الـــتي تـــقدم بـــشكل رئيســـي  
لـألسـرة  و كـذلـك لشـرائـح الـمجتمع الـمختلفة و بـاألخـص مـنها الشـرائـح 

التي تعنى و تهتم باألطفال من ذوي اإلعاقة.

وضع الخطط الفردية، والتنفيذية المتعلقة بعالج 
المشكالت االجتماعية واالقتصادية للحاالت الملتحقة.

اجراء البحث االجتماعي للحاالت الملتحقة بعد قبولها 
في الجمعية.

رصد الظواهر والمشكالت العامة للحاالت، وتلقي 
المالحظات الخاصة بهم.

وضع الحلول لعالج المعيقات االجتماعية التي تؤثر 
بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر على تطور المستفيد.

المساهمة في التنظيم لبرنامج الدمج الجزئي، و 

ترتيب اإلجراءات اإلدارية لذلك.
اإلعداد والترتيب المسبق لبرامج األنشطة االجتماعية 

الخاصة بالحاالت.

أهداف البرنامج 

برنامج 
الخدمات االجتماعية 

111112



الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

330
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
الخدمات االجتماعية 

113114



خدمات البرنامج 

010203040506
دراســــــة مــــــشكالت األســــــر 
االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية، 
و  الــــــــضــغــوطــــــــات  وكــــــــل 
الــمعوقــات الــتي  تــؤثــر عــلى 
سـير تـأهـيل الـحالـة فـي الـمركـز 

والمجتمع .

وضـــــع الحـــــلول الـــــتنفيذيـــــة 
لــــــــعـالج كــــــــل الــــــــمـعـيـقـات 
االجـتماعـية الـتي تـؤثـر بـشكٍل 
مــباشــر أو غــير مــباشــر عــلى 
تــطور الــحالــة ضــمن الــمحيط 
المجتمعي الذي تعيش به. 

تــــــنظيم بــــــرامــــــج الــــــدمــــــج 
والـــــمشاركـــــة االجـــــتماعـــــية 
لـــــــلحاالت الـــــــملتحقة فـــــــي 

الجمعية. 

تـوفـير الـزيـارات الـتدريـبية لـكل 
الــــمصادر الــــمجتمعية مــــثل: 
أمـــاكـــن الـــتسوق، األمـــاكـــن 
الــترفيهــية، األمــاكــن الــعامــة 
األخـــرى، والـــتي تهـــدف إلـــى 
خــــلق فــــرٍص تــــدريــــبيٍة فــــي 

البيئات الطبيعية للحاالت.

وضــــع الــــبرامــــج الــــترفيهــــية، 
والــــثقافــــية، واالجــــتماعــــية، 
وتــــنظيمها والتنســــيق مــــع 
الــــــمؤســــــسات الــــــتربــــــويــــــة 
واالجـتماعـية، والـتواصـل مـع 

مقدمي الخدمات.

خـــدمـــة الـــبرامـــج الـــتدريـــبية 
والـــــمحاضـــــرات الـــــمتنوعـــــة 
لـلمجتمع المحـلي فـي مـجال 

االختصاص.

برنامج 
الخدمات االجتماعية 
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يـقوم الـبرنـامـج عـلى فـكرة مـساعـدة الـطفل مـن ذوي اإلعـاقـة عـلى االنـدمـاج 
مع أقرانه العاديين في المدارس العادية أو رياض األطفال  من خالل : 

الدمج الجزئي: 
والــذي يــقصد بــه دمــج الــطالــب ذي اإلعــاقــة - الــمؤهــل لــذلــك - فــي مــادٍة 

دراسيٍة أو أكثر مع أقرانه من العادين داخل إحدى الروضات التعليمية  
الدمج الكلي:  

والـذي يـقصد بـه إحـالـة الـطالـب  ذي اإلعـاقـة - الـمؤهـل لـذلـك و  الـتي تـسمح 
قــدراتــه و امــكانــياتــه لــالنــدمــاج مــع الــطلبة الــعاديــن فــي مــدرســة تــعليم عــام  
بنظام دواٍم كامل، وكذلك استمرارية تعلمه من خالل مناهج التربية العادية.

إتاحة الفرص لذوي اإلعاقة لتلقي مختلف الخدمات 
االجتماعية  في مدارس التعليم العام.

 إتاحة الفرص لذوي اإلعاقة لتلقي خدمات تربوية في 
مدارس التعليم العام.

 إتاحة الفرص لذوي اإلعاقة لتلقي مختلف الخدمات  
الترويحية  في مدارس التعليم العام.

أهداف البرنامج 

برنامج 
دمج األطفال  
ذوي اإلعاقة 
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الفئات المستفيدة 

أطفال  
ذوي اضطراب  
طيف التوحد

أطفال  
ذوي اإلعاقة العقلية 

أطفال  
ذوي متالزمة داون

أطفال 
ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه 

أطفال  
ذوي اضطراب التواصل 

واللغة 

أطفال  
ذوي اإلعاقات 

الجسمية والصحية 

52
طفل مستفيد  

سنويًا 

برنامج 
دمج األطفال  
ذوي اإلعاقة 
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خدمات البرنامج 

010203040506
تـــــعلم مـــــهارات أكـــــاديـــــمية 

جديده. 
الــــــــدمــــــــج  يــظــهــــــــر  قــــــــد 
وغــــــــيــر  لــــــــلــمــتــخــصــصــيــن 
أوجــــــــه  أن  الــــــــمـتـخـصـصـيـن 
الـــتشابـــه بـــين الـــطالب ذوي 
اإلعـاقـة وأقـرانـهم الـعاديـين 

أكثر من أوجه االختالف.

تـــــعلم واكـــــتساب مـــــهارات 
اجتماعيه جديده. 

يـــزيـــد شـــعور الـــطالب ذوي 
اإلعـاقـة بـأنـهم قـادرون عـلى 
مــــــــثـل  مــــــــثـلـهـم  الــــــــعـطـاء 

العاديين. 

تــــعزيــــز ثــــقة الــــطالب ذوي 
اإلعـاقـة بـأنـفسهم عـن طـريـق 

دمجهم بالعاديين. 

يـزيـد مـن قـدرة الـطالب ذوي 
اإلعـــــاقـــــة عـــــلى مـــــواجـــــهة 
االحباطات التي تواجههم. 

برنامج 
دمج األطفال  
ذوي اإلعاقة 
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الجلسات التأهيلية  
للعام الدراسي 
2021 -2020 

برنامج التأهيل المسائيالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي االول 

6,7266,3624,416مجموع الجلسات التأهيلية

17,504المجموع الكلي

نسبة النمو في الجلسات التأهيلية  30%
لعام 2021
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األهداف التأهيلية  
للعام الدراسي 
2021 -2020 

التربية الخاصة  
والتدخل المبكر 

جلسات النطق والتخاطب 
جلسات العالج الطبيعي 

والحركي

1,977296150مجموع األهداف المحققة 

2423المجموع الكلي
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  مستوى الرضا العام للمستفيدين 
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  اإلجمالي العام لعدد المستفيدين خالل 5 أعوام 

1
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5
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الكفاءات التخصصية 

المناهج الدراسية 

أنماط التعلم 

تقييم الطالب 

بيئة تعليمية شاملة 

دعم المجتمع المحلي 
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7 6

 محتويات
التقرير

األداء 
المجتمعي

129 128

 األداء
المجتمعي

أثٌر ممتد

عـــــــــــــــــــــــــــدد 

المستفيدين

16+501094%

عـــــــــــــــــــــــــــدد 

المــــــــــــبادرات

الف

عدد الجهـــات

المشـــــــــــاركة

مستـــــــوى 

الرضــــــــــــــــا

94 %10+64 الف28

أثٌر ممتد
129130



   رقمنة البرامج والتفاعل االفتراضي 

بـالـرغـم مـن الـظالل الـثقيلة الـتي ألـقت بـها الـجائـحة عـلى الـعالـم أجـمع، إال أن جـانـبًا مشـرقـًا تجـلى 
خــاللــها، واتــسم بــه عــامــي 2020-2021، حــيث كــان عــامــين حــافــلين بمكتســبات اســتثنائــية 
ومـنقطعة الـنظير، عـبر حـدث مـليء بـالـخبرات الجـديـدة، وزاخـر بـالـتجارب غـير المسـبوقـة، حـيث 
واجهــت جــمعية إرادة هــذه الــجائــحة بــوصــفها تحــديــًا يــتطلب ابــتكار الحــلول وتــلمس الــفرص 
الجـديـدة الـممكنة، وكـان مـن نـتائـج ذلـك أن الجـمعية نـجحت فـي التحـرك بـمرونـة فـي اعـمالـها، 
مـع احـتراز ووقـايـة اسـتباقـيتين، فـجائـحة كـورونـا سـاهـمت فـي تـأكـيد االهـتمام بـالتخـطيط الـمبكر 
والــتنبؤ االســتباقــي مــن خــالل تــطبيق الخــطط الــبديــلة كــما بــرزت أهــمية اإلجــراءات الــوقــائــية 

والمبكرة التي تم تنفيذها في تحقيق سالمة الموظفين والمستفيدين. 
وأثـر الـعمل الـمؤسسـي الـمتقن عـلى اسـتمراريـة األعـمال واسـتدامـة المنجـزات مـن خـالل تـحول 
رقـمي تـميزت بـه الـبرامـج الـمجتمعية لجـمعية إرادة، وفـتحت آفـاق جـديـدة مـن الـتفاعـل والـعمل 

اإليجابي، مما ترك أثرًا الفتا بفضل سواعد فريق العمل.
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9-11 مايو 2020

+10,000

عدد الحضورعدد التوصياتعدد المتحدثين

118+10,000

أطلقت جمعية إرادة بالتعاون مع هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  

الملتقى السعودي لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة  

في مواجهة فيروس كورونا

لمشاهدة أعمال الملتقى 

133134
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3 ديسمبر 2020

أطلقــت جمعيــة إرادة الملتقــى االفتراضــي بعنــوان “دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــوم العالمــي  ــم العــام ) الواقــع و الطمــوح (” بالتزامــن مــع الي فــي مؤسســات التعلي

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 3 ديســمبر 2020 م.

حيث يستعرض الملتقى التطورات الحاصلة في مجال الدمج التربوي.

التعريف بالتجارب الناجحة في مجال التمكين المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مناقشة األليات الحالية لدمج ذوي اإلعاقة في المؤسسات المهنية وسبل تطويرها.

المساهمة في تحسين البيئة المهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

التعريف بالبرامج والخدمات الحكومية الداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ملتقى دمج ذوي اإلعاقة في
مؤسسات التعليم العام )الواقع والطموح(

عدد الحضورعدد التوصياتعدد المتحدثين

119+15,000

لمشاهدة أعمال الملتقى 
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143 142

22 نوفمبر 2020

أطلقــت جمعيــة إرادة بالتعــاون مــع صنــدوق المــوارد البشــرية “هــدف” برنامــج )تمكيــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل( للتعريــف بمجــاالت التأهيــل المهنــي 
األشــخاص ذوي  لتمكيــن  الداعمــة  الوطنيــة  والمبــادرات  اإلعاقــة  لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة فــي ســوق العمــل.

التعريف بالتجارب الناجحة في مجال التمكين المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مناقشة األليات الحالية لدمج ذوي اإلعاقة في المؤسسات المهنية وسبل تطويرها.

المساهمة في تحسين البيئة المهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

التعريف بالبرامج والخدمات الحكومية الداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

برنامج التمكين المهني لألشخاص
ذوي اإلعاقة

األستاذ/
ثاني الثانــــي

مستشار التوظيف
صندوق تنمية الموارد البشرية)هدف(

اخصائية تأهيل مهني
جمعية إرادة

المدير التنفيذي 
فرع جمعية سعي بجدة

األستاذة/
عائشة الغامدي

األستاذة/
ايمان السنحاني

لمشاهدة البرنامج عدد الحضور + 8,000

139 138

3 ديسمبر 2020

أطلقــت جمعيــة إرادة الملتقــى االفتراضــي بعنــوان “دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــوم العالمــي  ــم العــام ) الواقــع و الطمــوح (” بالتزامــن مــع الي فــي مؤسســات التعلي

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 3 ديســمبر 2020 م.

حيث يستعرض الملتقى التطورات الحاصلة في مجال الدمج التربوي.

التعريف بالتجارب الناجحة في مجال التمكين المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مناقشة األليات الحالية لدمج ذوي اإلعاقة في المؤسسات المهنية وسبل تطويرها.

المساهمة في تحسين البيئة المهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

التعريف بالبرامج والخدمات الحكومية الداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ملتقى دمج ذوي اإلعاقة في
مؤسسات التعليم العام )الواقع والطموح(

عدد الحضورعدد التوصياتعدد المتحدثين

119+15,000 434800

لمشاهدة أعمال البرنامج 
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    المبادرات المجتمعية لتأهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

            برنامج إرشادات وتوجيهات ألسر األطفال ذوي اإلعاقة أثناء فترة الحجر المنزلي

برنامج كيف أنمي مهارات طفلي فئة متالزمة داون

برنامج استثمار أوقات األطفال ذوي اإلعاقة خالل فترة جائحة كورونا

برنامج كيف تكتشف بأن طفلك يعاني من صعوبات التعلم (خصائص - إرشادات عامة)

برنامج تمكين األسر من النجاح في التدريب الفردي والجماعي أثناء الحجر المنزلي

برنامج أهمية التدخل المبكر وتهيئة االبناء لمرحلة الدمج المدرسي

139140



    المبادرات المجتمعية لتأهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

برنامج مؤشرات تدل على اختالف الطفل ذوي اإلعاقة وطرق تشخيصه في ظل جائحة كورونا

برنامج األساسيات في مهارات ما قبل الكتابة واإلمساك بالقلم

برنامج الوقاية من انتكاسة األطفال ذوي اإلعاقة في ظل جائحة كورونا

            المشاركة في مبادرة (رفقاء) التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل لدعم ذوي اإلعاقة

            ورشة عمل (تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة اجتماعًيا)

            اللقاء التوعوي (االضطرابات المصاحبة ألطفال متالزمة داون)

141142



    المبادرات المجتمعية لتأهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

ورشة عمل (أفكار عملية لتحسين اتجاهات األقران نحو الطالب ذوي اإلعاقة)

اللقاء التوعوي (أهمية التدخل المبكر لدى أطفال التوحد)

ورشة عمل (الخدمات التي تقدمها جمعية إرادة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد)

            األمسية التوعوية (األنشطة المنزلية لتحسين االنتباه لدى أطفال التوحد)

            البرنامج التوعوي (ماراثون الصحة) 

            مبادرة (نأتي إليك) لتقديم خدمات األحوال المدنية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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    المبادرات المجتمعية لتأهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

مبادرة (متحدون ولسنا وحيدون) لفحص األسنان وصحة الفم لألطفال ذوي اإلعاقة 

ورشة عمل (تعزيز مفهوم ووعي األشخاص ذوي اإلعاقة بأهمية الرعاية الصحية)

ورشة عمل (الممارسات التربوية المستندة إلى البراهين لتدريس ذوي اإلعاقة الفكرية )

            األمسية التوعوية (األنشطة المنزلية لتحسين االنتباه لدى أطفال التوحد)

            ورشة عمل (أساليب الحد من المشكالت السلوكية لذوي اضطراب طيف التوحد)

            ورشة عمل (التدريس عبر تطبيقات الفيديو في تدريب األشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد)
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    المبادرات المجتمعية لتأهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

ورشة عمل (مواءمة التحول التقني لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة)

ندوة (حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) 

مبادرة (معًا لتكتمل فرحتهم) 

            اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

            اليوم العالمي للخدمة االجتماعية 

اليوم العالمي لحقوق األنسان 
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    المبادرات المجتمعية لتأهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

اليوم العالمي لمتالزمة داون

اليوم العالمي للتوحد 

اليوم العالمي للصحة 

            اليوم العالمي للصحة النفسية 

            اليوم العالمي للطفل 

            اليوم العالمي لإلعاقة 
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 محتويات
التقرير

األداء 
المؤسسي

الكفاءة وااللتزام
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     مواردنــــــا البشرية 

فـي ظـل الـظروف االسـتثنائـية الـتي نجـمت عـن جـائـحة كـورونـا خـالل عـامـي 
2020-2021 م، أثـــبت مـــوظـــفونـــا بـــحق أنـــهم األبـــطال الـــحقيقيون فـــي 
المشهــد، فــلهم مــنا جــميعًا خــالــص االمــتنان والــتقديــر، لــقد عــملوا طــوال 
الـعام لـضمان اسـتمرار أعـمالـنا فـي تـأهـيل وتـمكين األطـفال ذوي اإلعـاقـة. 

ومواصلة التقدم بثبات نحو تحقيق أهدافنا.

تــعمل جــمعية إرادة عــلى اســتقطاب الــكفاءات الــسعوديــة الــشابــة مــمن يــتسمون 
بـاالحـترافـية الـمهنية والـتعلم الـمتقدم، كـما يـقدر مـتوسـط الـفئة الـعمريـة لـلموظـفين بـ 

35% عامًا. 

وإليـــمانـــنا بـــالـــدور الـــتنموي الـــذي تـــلعبه الـــمرأة، أولـــت جـــمعية إرادة عـــنايـــة فـــائـــقة 
بـتمكينها،وتهـيئة الـمناخ الـوظـيفي الـداعـم لـها، وتـمثل نسـبة الـموظـفات فـي الجـمعية 

60% من مجموع الموظفين، ويشغلن وظائف تنفيذية ومراكز قيادية.

40٪

60٪
نساء

رجال

152
إجمالي عدد 
الموظفين
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     مؤشرات جودة التوطين 

تـأتـي الجـمعية فـي الـمركـز 103 مـن مجـموع 3677 مـنشأة فـي مـجال 
الخدمات االجتماعية بالمملكة

9.0

اخضر مرتفع

تقع الجمعية في المستوى األول 

تقع الجمعية في المستوى الخامس بالجبيل

% 80

% 100

% 70

% 100

% 100

التوطين

توطين النساء

الموظفين ذوي األجور المرتفعة

متوسط االستدامة الوظيفية 

متوسط أجور السعوديين 

تقرير صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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   االستثمار في رأس المال البشري

تـؤدي جـمعية إرادة دورًا بـارزًا فـي تـوفـير فـرص الـتعلم الـتي تـثري مـسارات 
الـــتطويـــر لجـــميع مـــوظـــفينا، مـــما يـــنعكس إيـــجابـــًا عـــلى جـــودة الخـــدمـــات 

المقدمة للمستفيدين. 
حـيث نـولـي أهـمية كـبيرة لـتطويـر مـوظـفينا ونـتيح لـهم فـرص الـتطويـر الـمهني 

من خالل مجموعة متنوعة من البرامج.
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 االستثمار
 في رأس

 المال
البشري

تــؤدي جمعيــة إرادة دورًا بــارزًا فــي توفيــر فــرص التعلم 
ــا، ممــا  ــر لجميــع موظفين التــي تثــري مســارات التطوي
المقدمــة  الخدمــات  جــودة  علــى  إيجابــًا  ينعكــس 
لتطويــر  كبيــرة  أهميــة  نولــي  حيــث  للمســتفيدين. 
مــن  المهنــي  التطويــر  فــرص  لهــم  ونتيــح  موظفينــا 

البرامــج. خــالل مجموعــة متنوعــة مــن 

14178142

ساعة تدريبية برنامج تدريب 
معتمدة 

عدد الموظفين 
المستفيدين

تدريــب جميــع االخصائييــن الفنييــن للحصــول علــى رخصــة )RBT( مــن البــورد 

)BCBA( األميركــي 
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  تطوير سياسات وإجراءات الموارد البشرية 

159 158

مراجعة العقود وتطويرها بما يتالءم 
مع نظام وزارة الموارد البشرية

إعداد دليل العودة إلى العمل 
وتضمين اإلجراءات االحترازية 

تطوير سياسات وإجراءات الموارد البشرية

االستفادة من برنامج 
دعم التوظيف “هدف”

االستفادة من برنامج دعم 
الموظفين السعوديين )ساند(

االستفادة من برنامج 
دعم التوظيف )طاقات(
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     فريق إرادة التطوعي

سـاهـم الـعمل الـتطوعـي فـي دعـم جـهود جـمعية إرادة فـي ظـل الـظروف 
االســتثنائــية الــتي نجــمت عــن جــائــحة كــورونــا خــالل عــامــي 2020-2021 م، 
حـيث حـرصـنا عـلى تـوجـيه الـطاقـات الـوطـنية والـخبرات الـمتخصصة إلحـداث 
األثـر االيـجابـي فـي حـياة األشـخاص ذوي اإلعـاقـة، مـن خـالل تخـطيط وتـنفيذ 

المبادرات الداعمة لقدراتهم وتعزيز االتجاهات اإليجابية نحوهم.
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فريق إرادة 
التطوعي

ساهم العمل التطوعي في دعم جهود جمعية إرادة 
فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التي نجمــت عن جائحة 
كورونــا خــالل عــام 2020 م، حيــث حرصنــا علــى توجيــه 
إلحــداث  المتخصصــة  والخبــرات  الوطنيــة  الطاقــات 
األثــر االيجابــي فــي حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقة، من 
خــالل تخطيــط وتنفيــذ المبــادرات الداعمــة لقدراتهــم 

وتعزيــز االتجاهــات اإليجابيــة نحوهــم.

مسارات التطوع:

التوعية

المتطوعين 
المسجلين

المتطوعين 
المتخصصين

إجمالي ساعات 
التطوع

127281360

الورش 
التدريبية

األمسيات 
والمعارض 
والملتقيات

   مسارات التطوع:

+4600
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     فريق إرادة التطوعي

163 162

اعتماد وثيقة العمل 
التطوعي بجمعية إرادة

مواكبة المنصة الوطنية
للعمل التطوعي

تنظيم عدد 4 
لقاءات دورية للمتطوعين

إقامة برامج
 تدريبية للمتطوعين
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  كفاءة االداء في إدارة أزمة كورونا 

شهـد الـعالـم فـي 2020 تفشـي جـائـحة كـورونـا، وكـان وقـوعـها سـريـعًا ومـربـكًا، إال أن 
الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة تــمكنت بــاقــتدار أن تــضرب مــثًال عــالــميًا فــريــدًا فــي 
الــتعاطــي مــع هــذه الــجائــحة بــفاعــلية وكــفاءة، إذ شهــدت الــمملكة حــراكــًا ســريــعاً 
لـتفعيل اإلجـراءات االحـترازيـة فـي وقـت مـبكر. والـدعـوة لـاللـتزام -أفـرادًا وكـيانـات- 
بــتطبيق الــتدابــير الــوقــائــية فــي كــافــة الــمرافــق الــعامــة والــمؤســسات الــحكومــية 

والخاصة. 
وقــد ســارعــت جــمعية إرادة مــبكرًا إلــى دراســة اآلثــار الــمترتــبة عــلى وقــوع الــجائــحة، 
وإعــادة تهــيئة خــططها وبــرامــجها بــما يــحقق الــتكيف الــمالئــم فــي مــواجــهة هــذا 

التحدي.

وبـادرت لـتحقيق ذلـك إلـى الـعمل فـي اتـجاهـين رئيسـين: االتـجاه األول تـمثل فـي تحـديـث خـطط 
األعـمال والـبرامـج، ودراسـة االحـتماالت المسـتقبلية، ووضـع السـيناريـوهـات الـمتوقـعة فـي ظـل 
الــجائــحة، وتحــديــث خــطط الــميزانــيات ومــؤشــرات األداء تــبعًا لــذلــك، أمــا االتــجاه اآلخــر فــكان 
تـفعيل خـطط االسـتجابـة السـريـعة، مـن خـالل تـشكيل فـريـق عـمل بـقيادة الـمديـر الـعام ُيـعنى 
بــالمســتفيديــن ويــركــز عــلى إعــداد الــبرامــج وتــنفيذهــا والــتواصــل الــخارجــي، وفــريــق آخــر لــلعنايــة 

بسالمة الموظفين وتوعيتهم وكل ما يتعلق بالتواصل الداخلي. 
 وقــد نــتج عــن هــذه االســتجابــة بــاتــجاهــيها عــدد مــن الــممارســات االحــترازيــة الــفاعــلة، إذ جــرى 
تـطبيق كـافـة الـتدابـير االحـترازيـة فـي مـقر الـعمل مـع فـرض لـلتباعـد االجـتماعـي، وتـوفـير أدوات 

التعقيم وتوزيعها بشكل دوري ومستمر، مع تقليص التواصل الشخصي إلى أضيق الحدود. 
بـعد ذلـك؛ بـدأت جـمعية إرادة فـي تـفعيل آلـية الـعمل عـن بـعد، وتـسخير االمـكانـات الـتقنية فـي 

سرعة تطبيق اآللية وممارستها بكفاءة،. 
وانــتقل أداء الــمهام الــيومــية واالجــتماعــات إلــى الــمنازل لــضمان بــيئة أكــثر اســتقراًرا وأمــانــاً 
لـلموظـفين وعـائـالتـهم، وقـد تـمرسـت جـمعية إرادة عـلى تـوفـير خـيار الـعمل عـن بـعد، عـبر نـظام 
عـملها وثـقافـتها الـمؤسسـية، لـيكون هـذا الـخيار أحـد الـدعـائـم األسـاسـية فـي تـحقيق كـفاءة 

عالية لألعمال في الفترة التي كانت الجمعية تعمل بكاملها من خالل هذه اآللية.
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  االتجاهات الرئيسية في إدارة أزمة كورونا 
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االتجاهات الرئيسية في إدارة أزمة كورونا

تحــــــــديث خــــطط 
األعمال والبرامج

تحديث خطط 
الميزانيات ومؤشرات 

األداء 

اإلتجاه األول

تشكيل فريق عمل اإلتجاه الثاني
بقيادة المدير العام 
ُيعنى بالمستفيدين 

تشكيل فريق للعناية 
بسالمة الموظفين 

وتوعيتهم

اإلتجاه الثالث

اإلتجاه الرابع
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  اإلجراءات الرئيسية في إدارة أزمة كورونا 
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اإلجراءات 
الفنية 

)التأهيلية( 

اإلجراءات 
اإلدارية

تشكيل لجنة إدارة األزمات لمتابعة تنفيذ اإلجراءات االحترازية.

تعليق خدمات الجمعية داخل المراكز.

تعليق حضور العاملين وتحويلهم إلى )العمل عن بعد(.

تفعيل الخط الساخن مع مستفيدي الجمعية والرد على استفساراتهم.

تكثيف أعمال التعقيم في مراكز الجمعية.

استمرار الخدمات التأهيلية )عن بعد( عبر االتصاالت المرئية.

تكثيف خدمات اإلرشاد االسري لدعم األسر وابنائهم خالل جائحة كورونا.

مواكبة مستجدات القرارات الحكومية للحد من جائحة كورونا.

األدلة 
اإلجرائية 
والوقائية 

اإلجراءات 
المجتمعية 

المساهمة في دعم جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

إطالق حملة توعوية للوقاية من عدوى فيروس كورونا كوفيد19-

إصدار دليل يوضح منهجية العمل عن بعد خالل جائحة كورونا.

إطالق مبادرة اإلعالم رسالة بالتعاون مع وسائل اإلعالم.

إصدار دليل الخطة الوقائية لعودة الموظفين إلى مقرات العمل.

تعليق الفعاليات االجتماعية والتوعوية وتحويلها افتراضية.

إصدار الدليل الوقائي لحماية األطفال ذوي اإلعاقة من العدوى.
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  اإلتصال الـمـؤسسي

ســاهــمت جــهود اإلتــصال الــمؤسســي فــي جــمعية إرادة خــالل ازمــة جــائــحة 

كــورونــا فــي تــعزيــز الــتواصــل الــفعال مــع المســتفيديــن وحشــد الــمسانــدة 

لبرامج الجمعية التأهيلية واالجتماعية لتنمية الوعي العام بقضية اإلعاقة
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اإلتصال 
المؤسسي

فــي جمعيــة  المؤسســي  اإلتصــال  ســاهمت جهــود 
إرادة خــالل ازمــة جائحــة كورونــا فــي تعزيــز التواصــل 
الفعــال مــع المســتفيدين وحشــد المســاندة لبرامــج 
الجمعيــة التأهيليــة واالجتماعيــة لتنميــة الوعــي العــام 

بقضيــة اإلعاقــة.

عدد الحمالت 
اإلعالمية 

اإلصدارات 
اإلعالمية 

اللقاءات 
التلفزيونية 

عدد المشاهدات 
عبر مواقع

 التواصل االجتماعي

األخبار 
الصحفية 
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  تقنية المعلومات 

سـاهـمت الـبنية الـتقنية فـي تـحقيق الـعديـد مـن اإلنـجازات فـي عـام 2020 

كـان مـن أبـرزهـا، تهـيئة بـيئة إلـكترونـية مـتطورة تـدعـم األداء الـتنفيذي وذلـك 

من خالل:

173 172

تقنية 
المعلومات

مــن  العديــد  تحقيــق  فــي  التقنيــة  البنيــة  ســاهمت 
اإلنجــازات فــي عــام 2020 كان مــن أبرزهــا، تهيئــة بيئــة 
إلكترونيــة متطــورة تدعــم األداء التنفيــذي وذلــك مــن 

خــالل:

إطالق النسخة المحدثة للموقع اإللكتروني باللغتين العربية واالنجليزية.

إطالق منصة رقمية إلدارة الفعاليات والبرامج المجتمعية.

 .Webex تحويل البرامج والفعاليات المجتمعية إلى افتراضية عبر تقنية االتصال المرئي

تحويل اإلجتماعات إلى افتراضية عبر قنوات االتصال المرئي وتدريب الموظفين على استخدامها.

تحويل اإلجراءات اإلدارية للعمل التطوعي إلى المنصة الوطنية وتدريب موظفينا على استخدامها.

مواكبة التحول الرقمي لمنصات الخدمات الحكومية وتدريب موظفينا على استخدامها.

إطالق المتجر االلكتروني للمشاريع الخيرية في جمعية إرادة وتنويع قنوات التبرع.
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  قياس رضا المستفيدين 

تحـرص جـمعية إرادة عـلى قـياس رضـا المسـتفيديـن حـول خـدمـاتـها وبـرامـجها 

التأهيلية والتربوية والمجتمعية، وذلك من خالل:
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قياس رضا 
المستفيدين 

تحرص جمعية إرادة على قياس رضا المستفيدين 
والتربويــة  التأهيليــة  وبرامجهــا  خدماتهــا  حــول 

والمجتمعيــة، وذلــك مــن خــالل:

1

2

منهجيــة قيــاس رضــا ذوي المصلحــة بجمعيــة إرادة 
ومــا تتضمنــه مــن أطــر وأدوات قيــاس

استخدام المنصات التقنية )Raiback( لتقييم وتحليل 
األداء وقياس الرضا وتحسين تجربة المستفيدين
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شركاء 

التأهيل  

والتمكين 

شـكرًا لـعطائـكم ومـساهـمتكم فـي تـأهـيل وتـمكين 

األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم

177 176

شركاء النجاح 
لعام 2020

لعطائكــم ومســاهمتكم فــي تأهيــل  شــكرًا
وتمكيــن األطفــال ذوي اإلعاقــة وأســرهم

177 176

شركاء النجاح 
لعام 2020

لعطائكــم ومســاهمتكم فــي تأهيــل  شــكرًا
وتمكيــن األطفــال ذوي اإلعاقــة وأســرهم

178
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 محتويات
التقرير

األداء  
الـمـالي
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  مقارنة المصروفات:  مقارنة اإليرادات:
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  مقارنة توزيع المصروفات   مقارنة فائض الميزانية:
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المصروفات العمومية واإلدارية مصروفات األنشطة والبرامج 
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  مؤشر نمو اإليرادات على مدى 5 سنوات  مؤشر نمو مصروفات األنشطة والبرامج على مدى 5 سنوات
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