
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية ا�جتماعية







رسالتنا :



,

أهدافنا :



ُ

وسائل تحقيق ا�هداف :



الخدمات المقدمة :

يضم الفريق 6 عيادات عالجية :

العيادة النفسية :

تعمل على إعداد وتنفيذ برامج تعديل السلوك كما تطبق

المقاييس النفسية مثل : 

مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة .
مقياس فاينالند للنضج االجتماعي .

مقياس كارز .
مقياس الجمعية ا�مريكيه ( جودارد / رسم الرجل / المتاهات)

مقياس جيليام.
مقياس كونرز.

.pep3 مقياس
اختبار الصورة الجانبية لبرنامج البورتج.

المقياس الهندي للتوحد.



العيادة االجتماعية :
خاللها  من  التي  االجتماعية  الجوانب  دراسة  على  تعمل 
تبنــــي عملية  التواصـــل مع االســــر ودعمهم من خــالل  
بالشكل  وتوعيتهم  التدعيميه  االرشادية  الجلسات 
تحسن  مدى  من  والتأكد  الدمج  حاالت  ومتابعة  المالئم 
التنسيق  على  العيادة  ايضا  وتعمل  الحالة  واستقرار 

للزيارات الميدانيه للمراكز والمدارس.

عيادة النطق والتخاطب :
تعمل على التدريب على التخاطب من خالل  ا�دوات

المساعدة على النطق مثل:
الغرفة العازلة للصوت.  

جهاز د.سبيتش.  
جهاز أوديو ميتر.  

برنامج االيباد( يستخدم بصورة مقننه )  
برنامج بكس.  
اختبار النطق.  

تقييم المهارات اللغوية النسخة ا�ردنيه  



عيادة السمعيات :
تعمل على إجراء فحوصات مختلفة لفحص درجة
السمع مع استخدام ا�جهزة السمعية من خالل :

االوتوسكوب :
عبارة عن منظار يستخدم في فحص القناة  

السمعية والطبلة .  
االوديوميتر : جهاز لتحديد درجة ضعف السمع.  

التمياغرام : جهاز لفحص ا�ذن الوسطى.  
عيادة العالج الطبيعي :

تعمل على إعادة تأهيل القدرات الحركية حيث
تستخدم العيادة :

ا�جهزة الطبيه ، التمارين البدنية ،التدريبات وا�دوات المساعدة.
عيادة العالج الوظيفي:

تعمل على تنمية المهارات الحركية الدقيقة وتأهيل القدرات
الوظيفية اليومية من خالل ا�دوات المخصصة وا�جهزة

الموجودة داخل العيادة.
عيادة التكامل الحسي :

تعمل على تقييم ذوي اºعاقة بمقياس بوب لالضطرابات
الحسية والعمل على تنظيم استقبال المثيرات الحسية

من خالل تحفيز وتهدئة الحواس.



يضم الفريق ثالث أقسام تأهيليه مهيئه ببيئة صفية تالئم 
الحاالت المختلفة وهي :

القسم التدريبي :
يحتضن ذوي اºعاقة القابلين للتعلم والتدريب ºلحاقهم 

ببرامج الدمج أو تأهيلهم لسوق العمل .

القسم التحضيري :
والتعليم وكل  للتدريب  القابلين  االعاقة  ذوي  يحتضن 

من يحتاج لتهيئته للتعليم والتدريب .

قسم التوحد : 
كما  والتدريب  للتعليم  القابلة  التوحد  فئة  يحتضن 
مختلف  من  المنظمة  للبيئة  يحتاج  من  كل  يحتضن 

اºعاقات .



الفئات التي  نحتضنها:
المتالزمات ( داون ، أكس هش،كابوكي ،.........)  

التأخر النمائي الشامل .  
اºعاقات الحركية .  
الشلل الدماغي .  
اºعاقات الذهنية .  

اºعاقة السمعية ( زرع القوقعة وضعف السمع )  
اºعاقة المزدوجة .  
اºعاقة المركبة .  

التوحد .  
فرط الحركة وتشتت االنتباه .  

نشترط فيمن نحتضن :
أن ال يشكل خطرا على نفسه أو على اÃخرين .  

العمر للذكور من سنتين الى 12 سنه .  



الخدمات المساندة :
ا�نشطة الترويحية :   

تعمل على بث البهجة وتعميق أواصر التواصل  
من خالل :  

ا�نشطة الترفيهية.  
الرحالت.   

المشاركات االجتماعية .  
التدريب المستمر :

تعمل على رفع الكفاءات المهنية من خالل : 
المؤتمرات والندوات .  

الدورات وورش العمل .  

المحاضرات واللقاءات العلمية .  

برامج إعداد الوسائل التعليمية .  

البرنامج المسائي .  

النادي الصيفي .  



التدريب الميداني :

تعمل على تدريب العديد من طالبات الجامعات لتخريج 

في  وذلك  اºعاقة  ذوي  أشخاص  مع  للعمل  مؤهالت 

التخصصات التالية :

التربية الخاصة   

الخدمة االجتماعية   

علم النفس   

العالج الوظيفي  

النقل :

وجود  مع  مراقبة  بكاميرات  مجهزه  باصات  توفير  تم 

مرافقة في كل باص .



انجازاتنا:
بعد  وذلك  للوزارة  التابعه  بالمدارس  اºعاقة  ذوي  من  العديد  دمج 
تأهيلهم داخل المركز ومن ثم متابعة تطورهم وتقدمهم في 

المدارس من قبل فريق تقوده ا�خصائية االجتماعية .

شاركنا في العديد من فعاليات ا�يام العالمية لذوي اºعاقة للتوعية 
بحقوقهم وبأهمية التدخل المبكر لتأهيلهم .

باستقاللية  والمشي  النطق  من  االعاقة  ذوي  من  العديد  تمكين 
وتعديل  اÃخرين  والتواصل مع  االجتماعية  المهارات  والتحسن في 
داخل  تقدم  التي  التأهيلية  الجلسات  خالل  من  وذلك  السلوك  

عيادات المركز .

ا�مير  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  تحت  �جلهم  فعالية  إقامة 
الرياض والتي تهدف ºيجاد  فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة 
وتدربهــم  تكفلهم  االعاقـــة  لذوي  ومشاريــع  اعمال  حــاضـنــات 
وتدعمهــم ليعتمدوا على أنفسهم ويستقلوا في إدارة مشاريعهم 

وأعمالهم التجارية الخاصة بهم وذلك في 9 مايو 2016م.

لذوي   ( أجمل  رياضنا  الطريق �جلهم  لنا  ( مهدوا  تدشين مشروع 
االعاقة والذي يهدف لتمهيد البيئة والمرافق العامة والخاصة وباقي 
الالزمة  الخدمات  كافة  وتوفير  المدني  المجتمع  مؤسسات 
أريحية  بكل  مجتمعاتهم  في  ليندمجوا   االعاقة  ذوي  لÍشخاص 

وفاعلية ويخدموا أنفسهم بأنفسهم .
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