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ملحق بیانات النموذج الشامل- (1-أ) بیانات المكاتب



منتظمتاریخ االلتحاقاالسم

نعم2017/3/21بارق أحمد #اج

نعم2017/3/21إباء عبدالعزيز محمد خليل طيبة

نعم2017/3/21خديجة فضل الدين
نعم2017/3/21دالل محمد طه خياط

نعم2017/3/21ريان عيادة رشيد الشمري
نعم2017/3/21آمنه عTU شهاوي

 XYنعم2017/3/21طارق عبدالحكيم عبدالعليم مع
الل الغامدي نعم2017/3/21عزة̂ 

 T_جباره ال`ي cنعم2017/3/21عواطف عبد
نعم2017/3/21غادة حسن محمد رواس

نعم2017/3/21م/اديب صالح صدقه خوج
نعم2017/3/21ماجد طارق عطار

نعم2017/3/21مop احمد محمد شمسان
ة عبدc العليان qYنعم2017/3/21من
 T

rsنعم2017/3/21نادية سالم الخنب
نعم2017/3/21نجاة عTU محسن العطاس

نعم2017/3/21رابعة حمد الحمودة
نعم2017/3/21إحسان صالح #اج طيب

نعم2017/3/22بدر بن أحمد بن عبد العزيز العليان
نعم21/3/2018عماد بن محمود بن محمد خوجه
 Twنعم21/3/2017فيصل بن محمد بن احمد الشا
نعم21/3/2017محمد بن عبود بن محمد باحسن

o فايز qyنعم21/3/2017محمد بن حامد بن حس
نعم21/3/2017محمود محمد رoz محمود صدقة

نعم21/3/2017وائل  بن نايل بن سليمان كردي
نعم21/3/2017عبد c بن احمد بن عبد c شويل

o عبد c بانبيلة qyنعم21/3/2017محمد حس
يم فرج نعم21/3/2017ايمن بن حسن بن ابر̂ا

 T X_الخري T
opنعم21/3/2017الشيخ عبد الغ

o محمد نواوي شاف~T الخياط qyنعم2017/3/21أم
 T

rsنعم21/3/2017عادل صالح علوي الحب
 Tيم منس� نعم21/3/2017عيشة محمد إبر̂ا
 T Xنعم6/6/2017ريهام حبيب فضل الحر�
نعم20/7/2017خلدون بن مالك بنارس خان
 qYنعم20/7/2017شاديه مقبل فادي البش

 Twمحمد أحمد الشا oنعم20/7/2017مصط�

ملحق بیانات النموذج الشامل-(2-ب) بیانات الجمعیة العمومیة



منتظمتاریخ االلتحاقاالسم
 Twنعم20/11/2017سوزان محمد أحمد الشا

T جميل الياس
oنعم22/11/2017تها�

نعم22/11/2017ھند محمد البكر
نعم26/9/2017سمیر یحیي عبد العظیم معبر

نعم29/12/1438محمد عصام نور فاضل الشنقیطي
نعم20/9/2017الھام محمد احمد الشامي

نعم20/9/2017محمد غزالي محمد حسین محمد خیاط
نعم24/10/2017ندى محمد محمود جان
نعم24/10/2017مروه عبدالحمید حلمي

نعم24/10/2017نھى علي سالم بن عفیف
نعم24/10/2017شریفة مساعد الجدعاني

نعم25/10/2017سلوى محمد احمد الشامي
نعم10/12/2017لیلى عبد هللا أحمد ظفر
نعم11/1/2018ھند فایز محمد الشھري

نعم16/1/2018أمیرة یعرب حافظ
نعم16/1/2018شیماء عبد العزیز عبد العال

نعم17/1/2018رانیا رشاد عبد الرحمن داعوس
نعم19/1/2018ھناء ذكریا احمد العامري
نعم19/1/2018نوف رشاد عباس معتوق
نعم19/1/2018أبرار حسین معتوق لبان

نعم20/1/2018وسیم عبد الرزاق سعید حسنین
نعم29/1/2018فاتن محمد عثمان

نعم2/2/2018عبد هللا فھد عبد هللا كلثم
نعم2/2/1018رخاء عدیل جلزار شودري

نعم19/5/1439آمال عبد العزیز مھنا االحمدي
نعم15/2/2018عبد هللا حماط  دعسان العنزي
نعم15/2/2018طاھر محمد نور  أبو منصور
نعم29/5/1439سلیمان عوض حسن قیمان

نعم17/2/2018عبیر عدیل شودري
نعم17/2/2018حسن مصباح الضو

نعم17/2/2018د.صالح دخیل محمد البلوي
نعم17/2/2018حبیب محمد علي البكري

نعم17/2/2018سلوى عبد الرحمن داعوس
نعم17/2/2018د.أشرف عبد العزیز عمر عبد الجبار
نعم1/3/2018نادیة رشاد عبد اللطیف نصر الدین

نعم13/3/2018عائشة عائش مرزم العتیبي
نعم12/4/2017مروج محمد عودة الصبحي

نعم19/3/2018ھیا فھد محمد الیاقوت
نعم20/3/2018لیلى محمد سالم الثقفي

نعم20/3/2018زرعة یوسف
ملحق بیانات النموذج الشامل-(2-ب) بیانات الجمعیة العمومیة



منتظمتاریخ االلتحاقاالسم
نعم20/3/2018علیة مشھور محمد الغامدي

نعم20/3/2018حنان علي سعید النجار
نعم20/3/2018منیرة علي حمود العذل

نعم20/3/2018سراء سفر محمد الشھراني
نعم20/3/2018فوزیة عثمان سعید باخطیب

نعم20/3/2018د. حنان یحیى أحمد عبد الجبار
نعم23/3/2018آیة عمر محمد صائب

نعم23/3/2018أحمد الشقیري
نعم23/3/2018وفاء محمد نور سمكري

نعم25/3/2018مریم یحیى محمد الھوساوي
نعم26/3/2018وفاء المالكي

نعم5/4/2018نجالء  عقیل احمد الزواوي
نعم11/4/2018د.عوض احمد علوه
نعم11/4/2018أروى محمد ملیباري

نعم11/4/2018صالحة عبد الرحمن سرور الحارثي
نعم21/4/2018عالء فرید حسین زقزوق
نعم19/4/2018ناھد حسین عباس فیومي

نعم19/4/2018صالحة عبد هللا علي الكومي
نعم19/4/2018أمل عبد هللا صالح البطاح

نعم22/4/2018نوره محمد فلمبان
نعم8/5/2018حسام سامي الرفاعي

نعم14/5/2018سماء عبد هللا سمكري
نعم14/5/2018فاطمة محمد قزاز

نعم14/5/2018طارق عبد هللا عبد الرحمن بخش
نعم14/5/2018سھیر محمد عارفین

نعم23/5/2018د. طارق عبد هللا أحمد ظفر
نعم28/5/2018د.عبد الرحمن ھزاع الھزاع
نعم28/5/2018غادة محمد علي االحمدي

نعم28/5/2018عامر مارش عامر اسماعیل
نعم4/6/2018حسان حامد الحربي

نعم18/7/2018محمد سلمان مفرح العمري
نعم27/8/2018خولة مشھور علي المدودي

نعم27/8/2018محمود مشھور علي المدودي
نعم27/7/2018فاطمة عبد القادر رضوان
نعم28/7/2018عبد الرحمن حسن باصرة
نعم12/8/2018فایزة حسین صدقة زقزوق
نعم12/8/2018محمود محمد علي بخش

يم عون نعم21/3/2017محمد بن محمود بن ابر̂ا
ملحق بیانات النموذج الشامل-(2-ب) بیانات الجمعیة العمومیة



الوظیفة االسم
بالمجلس

مدة الخدمة 
تاریخ االلتحاقبالمجلس

ھل العضو 
مقیم في 
منطقة 
المقر 
الرئیس
(نعم/ال)

طریقة 
االلتحاق

(انتخاب/تعیي
ن من 

الوزارة)

العضو  مستقل (نعم/ال/ال یمكن 
التحقق)

راجع تفسیر االستقاللیة في 
الدلیل االسترشادي لتعبئة 

النموذج الوطني

رئیس مجلس محمد بن حامد بن حسین فایز
نعمانتخابنعم22/10/1437اربع سنواتاإلدارة

نائب رئیس فیصل بن محمد بن احمد الشامي
نعمانتخابنعم22/10/1437اربع سنواتمجلس اإلدارة

نعمانتخابنعم22/10/1437اربع سنواتأمین الصندوقمحمد بن عبود بن محمد باحسن

أمین سر وائل  بن نایل بن سلیمان كردي
نعمانتخابنعم22/10/1437اربع سنواتالجمعیة

نعمانتخابنعم22/10/1437اربع سنواتعضواحسان بن صالح بن سراج طیب

صادق عبدالمجید عبدالرجمن 
نعمانتخابنعم01/08/1439اربع سنواتعضوالمالكي

نعمانتخابنعم22/10/1437اربع سنواتعضوبدر بن أحمد بن عبد العزیز العلیان

نعمانتخابنعم01/08/1439اربع سنواتعضومحمد بن محمود إبراھیم عون

نعمانتخابنعم22/10/1437اربع سنواتعضوعماد بن محمود بن محمد خوجھ

ملحق بیانات النموذج الشامل-(2-ج) بیانات أعضاء مجلس اإلدارة



المؤھل في الجنسیةاالسم
مجال المحاسبة

الدوام  
(كلي/جز

ئي)

وساعات 
العمل 

األسبوعیة 
ھي

الجھة 
التي 

تتحمل 
الراتب

نسبة 
مساھمة 
الوزارة 

في الراتب 
إن وجدت

مدة 
سنوات 
خدمتھ 
بالجمعیة

إجمالي 
سنوات 

الخبرة في 
مجال 
المحاسبة

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

ھل ھناك 
موافقة من 

الوزارة على 
تعیین 
المحاسب
(نعم/ال)

عبیر 
8كاملبكالوریوسسعودیةالشمري

جمعیة 
متالزمة 
النجاح

نعمنعم115/

ملحق بیانات النموذج الشامل(2-د) بیانات محاسبي الجمعیة



الدوام  نوع العملالمؤھلالجنسیةاالسم
(كلي/جزئي)

ساعات العمل 
الیومیة

الجھة التي تتحمل 
الراتب

مدة سنوات 
خدمتھ 
بالجمعیة

مسجل 
بالتأمینات
(نعم/ال)

نعم1جمعیة متالزمة النجاحساعات 8كليالمدیر التنفیذيجامعيسعوديإبراھیم غازي

سكرتیر جامعياردنيخلیل الشیخ
نعم2جمعیة متالزمة النجاحساعات 8كليتنفیذي

مدیرة القسم جامعيسعودیةنادیة رشاد
نعم1جمعیة متالزمة النجاحساعات 6كليالنسائي

نعم1جمعیة متالزمة النجاحساعات 8كليمحاسبةجامعيسعودیةعبیر الشمري

جامعيمصرياحمد فاروق
مدرب ذوي 
احتیاجات 

خاصة
نعم1جمعیة متالزمة النجاحساعات 8كلي

ملحق بیانات النموذج الشامل(2-وـ) بیانات العاملین بالجمعیة



تم إرفاق المحضرسبب عدم التنفیذتم تنفیذھا (نعم/ال)أھم القرارات إن وجدتتاریخھرقم االجتماع
(نعم/ال)

نعمنعممرفق18/1/2017األول
نعمنعممرفق4/5/2017الثاني
نعمنعممرفق23/8/2017الثالث
نعمنعممرفق25/12/2017الرابع

نعمنعممرفق3/4/2018الخامس
نعمنعممرفق8/8/2018السادس
نعمنعممرفق3/10/2018السابع

ملحق بیانات النموذج الشامل-(3-د) اجتماعات مجلس اإلدارة



ھل تستخدمھ الجمعیة 
(نعم/ال)

یتم التحدیث بطریقة 
مالحظاتمنتظمة (نعم/ال)

نعمنعمدفتر یومیة عامة
نعمنعمسجل األصول الثابتة

نعمنعمسجل التبرعات العینیة
نعمنعمسجل التبرعات النقدیـة

الیوجد مستودعاتالسجل المستودعات
نعمنعمدفتر األستاذ العام
نعمنعمدفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك
نعمنعمسـجــل العھدة

ملحق بیانات النموذج الشامل- (3-ي) السجالت المالیة



المنصب بمجلس االدارةاالسم
رئیس مجلس اإلدارةمحمد بن حامد حسین فایز
نائب رئیس مجلس اإلدارةفیصل بن محمد احمد الشامي
أمین الصندوقمحمد بن عبود بن محمد باحسن

ملحق بیانات النموذج الشامل(3-ك) المخولون بالسحب



مالحظات المبلغ البیان 
التبرعات النقدیة 

893165افراد 
99000مؤسسات مانحة 
112500شركات وجھات 

500أخرى 
1105165مجموع التبرعات النقدیة

التبرعات العینیة 
720افراد 

0مؤسسات مانحة 
86065شركات وجھات 

0أخرى 
86785مجموع التبرعات العینیة

إعانات ومنح حكومیة 
200000منح حكومیة نقدیة 
0منح حكومیة عینیة 

200000مجموع اإلعانات والمنح الحكومیة
الزكاة 

50000زكاة نقدیة 
0زكاة عینیة 

50000مجموع الزكاة
تبرعات وایرادات األوقاف 

تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 
ایرادات وریع أوقاف 
أخرى ( یتم تفصیلھا )

0مجموع تبرعات وإیرادات األوقاف
ایرادات متنوعة
27930اشتراكات األعضاء 

رسوم البرامج 
145إیرادات أخرى ( تذاكر حفل ختامي)

28075مجموع اإلیرادات المتنوعة
إیرادات أو تبرعات أخرى ( یتم تفصیلھا 

0المجموع

1470025إجمالي التبرعات واإلیرادات والمنح 

التبرعات واالیرادات والمنح 

ملحق بیانات النموذج الشامل- التبرعات واإلیرادات (4-أ)



مصاریف 
اإلدارة

مصاریف 
مجلس اإلدارة 
( الحوكمة )

مصاریف جمع 
األموال

مصاریف 
التشغیل المحملة 

على البرامج 
واالنشطة

مصاریف 
البرامج 
واألنشطة

581594467422114172المصاریف التشغیلیة 
35892528714071785الرواتب والبدالت 
1083786702167المكافات والحوافز

4744740تكالیف السفر 
1191679533423833اإلیجارات 

39673174793الصیانة واالصالحات 
1001801200الكھرباء والمیاة 
968677491937الھاتف والبرید 
14849118792970تأمینات اجتماعیة

35701285617140ادوات كتابیة ومطبوعات
21001680420الدعایة واالعالن 

65925933659ضیافة 
15802136412161رسوم حكومیة

535428107            مصروفات تحمیل ونقل
1531530            مصروفات بنكیة

180518050            مصروفات نثریھ متنوعھ

197571مصاریف األنشطة 
129704رواتب موظفین االنشطة

19876مصاریف االنشطة العامھ والمھرجانات
11785مصاریف برامج التجمیل

35175مصاریف الحملھ الرمضانیھ
1031مصاریف الرحالت

779165إجمالي المصروفات 

إجمالي البیان
المصروف

توزیع المصروفات

ملحق بیانات النموذج الشامل- المصروفات (٤-ب)



وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

مشروع إحصاء (مدارس/ مستشفیات/ مراكز اإلحصاء
رعایة)

توعیة +إحصاء ( وھو برنامج احصائي لحصر المصابین بمتالزمة داون بمدینة جدة)

وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

لقاء الخمیس توعیة االمھات
برنامج توعیة/ لالمھات (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي المشاركة بمھرجان عالم اإلضاءة واللوان
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي المشاركة بمھرجان ربیعنا احلى 39
متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

برنامج توعیة للمجتمع/ تعریف بنشاط الجمعیة وماتقدمھ من خدمات لجیران الحي المتواجد بھ مقر الجمعیةالیوم المفتوح (جیران الحي)

لقاء الوراثة ومتالزمة داون

برنامج توعیة للمجتمع + أولیاء األمور+ شركات (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا  وتوعیتھابما 
یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا ، معرفة أخر الدراسات التي توصل لھا مركز اإلبتكار للطب الشخصي ومركز 

جیناتي الخاصة بمتالزمة داون وماھي أسباب والدة طفل متالزمة داون )

المشاركة في الیوم العالمي لمتالزمة داون
برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

المشاركة في مركز اإلبتكار للطب الشخصي
برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

المشاركة بمھرجان جدة تجمعنا
برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )
المشاركة بیوم التوعیة عن متالزمة داون وفرط 

الحركة - معھد التربیة الفكریة
برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

لقاء صحة األسنان
برنامج توعیة ألطباء وأخصائیین من كلیة البترجي لطب األسنان (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا  

وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )
اجتماع توعوي / لالمھاتدورة األمھات المتمیزات

اجتماع توعوي / لالمھاتلقاء األمھات(في بیتي مراھق)

مستشفى العزیزیة
برنامج توعیة للمجتمع(تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي و أسر ذوي 

متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

توعیة مدرسة ثانویة 47 مقررات / بنات
برنامج توعیة للمجتمع/ جھات حكومیة (تعریف بالجمعیة وأھدافھا ورسالتھا وبرامجھا وكان ھناك لقاء مع أھالي 

و أسر ذوي متالزمة داون وتوعیتھابما یتعلق بھذه الفئة الغالیة علینا )

دورة تدریب منتھي بالتوظیف / دعم بنك الجزیرة (دورة لتطویر قدرات الفتیات وتأھیلھن لیصبحن مساعدات لفنیات دورة مساعدة فنیة تجمیل2+1
التجمیل باصالونات التزیین النسائیة )

دورة تدریبیة( دورة لتطویر مھارات (الشباب +الشابات) في العملیات الحسابیة ومعرفة التمییز بین الفئات النقدیة دورة تطوري المھارات الرقمیة3+2+1
ومعرفة قراءة الوقت)

دورة األعمال المكتبیة5+4+3+2+1
دورة تدریب منتھي بالتوظیف / دعم مؤسسة سلیمان الراجحي( دورة لمعرفة جمیع األمور األساسیة لمزاولة مھنة 
األرشفة- التعرف على أنواع الملفات وطریقة تنظیمھا من الداخل-التعرف على أھمیة النظام والترتیب وتأثیرة على 

بیئة العمل- التعرف على أخالقیات المھنة)

دورة المساعد اإلداري 3+2+1
دورة تدریب منتھي بالتوظیف / دعم بنك الجزیرة( دورة لمعرفة جمیع األمور اإلداریة الروتینیة التي یقوم بھا 

المساعد اإلداري كتصویر ونسخ األوراق - كیفیة تسلیم البرید - معرفة مھام وعمل األقسام اإلداریة في المؤسسات 
المختلفة )

الدورات المنتھیة باإلنتاج (عجینة الورق-الدیكوباج-
تزیین الكیك- الفنانة الماھرة)

دورة تدریبیة( دورات لتطویر مھارات الفتیات في المھارات الفنیة - تقویة الحس اإلبداعي- تعلم بعض المھارات 
للبدء بتعلم مھارات اإلنتاج)

ورشة عمل اخالقیات المھنة3+2+1
دورة تدریب منتھي بالتوظیف / دعم مؤسسة سلیمان الراجحي الخیریة ( دورة للتعریف بأخالقیات المھنة وقانون 

العمل وما یجب فعلة عندما أصبح موظف )

ملحق بیانات النموذج الشامل(5-أ) توصیف البرامج

التوعیة

التدریب - 
دورات



وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

دورة تصفیف المنتجات
دورة تدریب منتھي بالتوظیف / دعم مؤسسة سلیمان الراجحي الخیریة ( دورة للتعریف بأھم أساسیات والطرق 

الصحیحة لتصفیف المنتجات )

دورة مساعد بائع وفني تعبئة 2+1
دورة تدریب منتھي بالتوظیف / دعم بنك الجزیرة ( دورة للتعریف بأھم أساسیات والطرق الصحیحة لتصفیف 

المنتجات - وطریقة تعبئتھا وتغلیفھا- و وزن المنتجات باألجھزة المخصصة )

دورة التعبئة والتغلیف 2+1
دورة تدریب منتھي بالتوظیف / دعم مؤسسة سلیمان الراجحي الخیریة (  دورة للتعریف بأھم أساسیات والطرق 

الصحیحة لتصفیف المنتجات - وطریقة تعبئتھا وتغلیفھا- و وزن المنتجات باألجھزة المخصصة )

دورة الحاسب اآللي
دورة تدریبیة( دورة لتعلیم ذوي متالزمة داون طریقة استخدام الحاسب اآللي وماھي مكوناتھ + طریقة استخدام 

برنامج الوورد)
وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

برنامج ترفیھي /تعلیمي ( رحلة ترفیھیة تعلیمیة لتعزیز مفھوم ترابط اإلضاءة مع األلوان وتناسقھا)مھرجان عالم اإلضاءة واأللوان2+1
برنامج ترفیھي( زیارة ترفیھیة للتسلیة والمرح - مالھي سباركیز )رحلة الحكیر مجمع العرب

زیارة معرض وقف السیرة النبویة 2+1
برنامج ترفیھي /تعلیمي ( رحلة ترفیھیة تعلیمیة لتعزیز المفھوم الدیني ، ومعرفة قصص السیرة النبویة والصحابة )

برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع )لقاء أحلى عید

لقاء صحة األسنان
برنامج ترفیھي/ تعلیمي / توعوي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون لتعلم الطرق الصحیحة للعنایة باألسنان 

ونظافتھا + وجود بعض األنشطة الترفیھیة إلدخال الفرح والسرور لقلوبھم)
برنامج ترفیھي /تعلیمي ( رحلة ترفیھیة تعلیمیة لتعلم أساسیات تعبئة العصائر وتغلیفھا للقیام بتوزیعھا)زیارة مصنع أبو الجدایل للمرطبات

یوم مفتوح بمدرسة ث/47
برنامج ترفیھي/ تعلیمي (یوم ترفیھي لذوي متالزمة داون ومشاركتھم بأنشطة تعلیمیة ترفیھیة -ودمجھم بالمجتمع 

في مدرسة الثانویة 47 للفتیات )
وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

برنامج توظیف / مطعم فیوري الونج - ذكورتوظیف الشباب / تأھیلھم لسوق العمل
برنامج توظیف / شركة ألف نون للمطابخ الحدیثة  - ذكورتوظیف الشباب / تأھیلھم لسوق العمل

وصف للبرامج و الخدمات و النشاطاتنوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

برنامج تقییم  القدرات
برنامج تقییم القدرات / دعم مؤسسة سلیمان الراجحي الخیریة ( برنامج لتقییم قدرات ذوي متالزمة داون وإختیار 

األنسب منھم للتأھیل للتوظیف  )

برنامج قرآني كتابي2+1
برنامج تدریبي( برنامج لتالوة كتاب هللا الكریم وحفظ السور الصغیرة - تصحیح النطق عن طریق قراءة القرآن 

بطریقة صحیحة - تعزیز الجانب الدیني وحب هللا والرسول في قلوب المشاركین بالبرنامج)

ملحق بیانات النموذج الشامل(5-أ) توصیف البرامج

الترفیة

التوظیف

التدریب - 
برامج

التدریب - 
دورات



برسوم معفى
برسوم معفيبرسوممخفضة

برسوممخفضة

مشروع إحصاء 
(مدارس/ 

مستمرمجانیةجمیع األعماراناث+ ذكور10050150توعیة +إحصاء

دورة مساعدة فنیة 
تجمیل2

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم بنك 

نفذتمجانیة28-15اناث628

لقاء الخمیس توعیة 
األمھات

برنامج توعیة/ 
لالمھات

نفذتمجانیةمافوق 30سیدات606

مھرجان عالم 
اإلضاءة واأللوان1

برنامج ترفیھي 
/تعلیمي

نفذتمجانیةمن 10-الى14اناث+ ذكور8210

دورة تطوري 
المھارات الرقمیة1

نفذتبرسوم26-15ذكور9110دورة تدریبیة

مھرجان عالم 
اإلضاءة واأللوان2

برنامج ترفیھي 
/تعلیمي

نفذتمجانیةمافوق 14اناث+ ذكور13215

دورة المساعد 
اإلداري 1

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم بنك 

نفذتمجانیةمافوق 15ذكور628

دورة المساعد 
اإلداري 2

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم بنك 

نفذتمجانیةمافوق 16ذكور10212

رحلة الحكیر مجمع 
العرب

نفذتمجانیةمن 10 - 30اناث+ ذكور30535برنامج ترفیھي

المشاركة بمھرجان 
عالم اإلضاءة 

برنامج توعیة 
للمجتمع

سیدات + 35540
رجال

نفذتمجانیةفوق 20

المشاركة بمھرجان 
ربیعنا احلى 39

برنامج توعیة 
للمجتمع

سیدات + 26430
رجال

نفذتمجانیةفوق 20

الیوم 
المفتوح/جیران الحي

برنامج توعیة 
للمجتمع/ تعریف 

سیدات + 24226
رجال

نفذتمجانیةفوق 20

توظیف الشباب / 
تأھیلھم لسوق العمل

برنامج توظیف / 
مدارس االمجاد - 

نفذتمجانیة20ذكر101

دورة األمھات 
المتمیزات

اجتماع توعوي / 
لالمھات

نفذتمجانیةمافوق 20سیدات0

دورة تدریب منتھي دورة مساعدة إداریة
بالتوظیف / دعم بنك 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةفتیات8210

ورشة عمل 
اخالقیات المھنة1

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةشباب516

ورشة عمل 
اخالقیات المھنة2

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةشباب10212

ورشة عمل 
اخالقیات المھنة3

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةفتیات8210

توعیة مدرسة 
ثانویة 47 مقررات 

برنامج توعیة 
للمجتمع/ جھات 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةفتیات600100700

یوم مفتوح بمدرسة 
ث/47

برنامج ترفیھي/ 
تعلیمي

من 10 الى فتیات15520
14

نفذتمجانیة

زیارة معرض عن 
السیرة النبویة 

برنامج ترفیھي/ 
تعلیمي

نفذتمجانیةفوق 15 سنةذكور9211

زیارة معرض عن 
السیرة النبویة 

برنامج ترفیھي/ 
تعلیمي

نفذتمجانیةفوق 15 سنةفتیات9110

ملحق بیانات النموذج الشامل (5-ب) بیانات البرامج

حالتھا (نفذت/ال)الفئة العمریة مقدار الرسومعدد المستفیدین غیر عدد المستفیدین السعودیون نوع البرنامج أو 
النشاط أو الخدمة

تصنیفھا(برنامج/ 
دورة)

إجمالي عدد المستفیدین
عدد 

المستفیدي
الجنس



برسوم معفى
مخفضة

برسوم معفيبرسوم
مخفضة

برسوم

برنامج توعیة/ توعیة األمھات
لالمھات

سیدات فوق سیدات20525
20

نفذتمجانیة

برنامج توعیة/ توعیة األمھات
لالمھات

سیدات فوق سیدات10515
21

نفذتمجانیة

دورة أعمال مكتبیة 
1

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةذكور10010

دورة أعمال مكتبیة 
2

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةذكور819

دورة أعمال مكتبیة 
3

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةفتیات729

دورة أعمال مكتبیة 
4

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةفتیات8210

برنامج لتحفیظ برنامج قرآني كتابي1
وتالوة القرآن الكریم

نفذتدعم / رسومفوق 15 سنةذكور808

دورة تقییم  لذوي برنامج تقییم القدرات
متالزمة داون  / 

نفذتمجانیةفوق 14 سنةذكور+ فتیات30737

دورة تعبئة وتغلیف 
1

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 14 سنةذكور909

دورة تعبئة وتغلیف 
2

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 14 سنةذكور9211

مستشفى العزیزیة 
لألطفال

نفذتمجانیةمن 7 الى 12ذكور + فتیات15520برنامج ترفیھي

مستشفى العزیزیة 
لألطفال

برنامج توعیة 
للمجتمع

سیدات + 8020100
رجال

نفذتمجانیةفوق 20

 الیوم العالمي 
لمتالزمة داون 

برنامج توعیة 
للمجتمع

سیدات + 9010100
رجال

نفذتمجانیةفوق 20

مركز االبتكار للطب 
الشخصي لحضور 

برنامج توعیة 
للمجتمع

سیدات + 7030100
رجال

نفذتمجانیةفوق 21

المشاركة بمھرجان 
جدة تجمعنا

برنامج توعیة 
للمجتمع

سیدات + 401050
رجال

نفذتمجانیةفوق 22

برنامج ترفیھي/ لقاء أحلى عید
تعلیمي

ذوي 18020200
متالزمة 

نفذتمجانیةجمیع األعمار

دورة المھارات 
الرقمیة  2

نفذتبرسومفوق15فتیات628دورات تدریبیة

دورة المھارات 
الرقمیة  3

نفذتبرسومفوق15ذكور617دورات تدریبیة

برنامج لتحفیظ برنامج قرآني كتابي2
وتالوة القرآن الكریم

مستمردعم / رسومفوق 15 سنةذكور808

دورة تقییم  لذوي برنامج تقییم القدرات
متالزمة داون  / 

نفذتمجانیةفوق 14 سنةذكور+ فتیات8412

ملحق بیانات النموذج الشامل (5-ب) بیانات البرامج

حالتھا (نفذت/ال)مقدار الرسومالفئة العمریة عدد المستفیدین غیر عدد المستفیدین السعودیون
سعودیین

نوع البرنامج أو 
النشاط أو الخدمة

تصنیفھا(برنامج/ 
دورة)

عدد المستفیدین
إجمالي 
عدد 

المستفیدي
الجنس



برسوم معفى
مخفضة

برسوم معفيبرسوم
مخفضة

برسوم

دورات فنیة - دورة 
عجینة الورق

نفذتبرسومفوق 14 سنةفتیات718دورات تدریبیة

دورات فنیة - دورة 
الدیكوباج

نفذتبرسومفوق 14 سنةفتیات718دورات تدریبیة

توظیف الشباب / 
تأھیلھم لسوق العمل

برنامج توظیف/ 
مطعم فیوري الونج

نفذتمجانیةفوق18ذكور101

دورات فنیة - دورة 
تزیین الكیك

نفذتبرسومفوق 14 سنةفتیات628دورات تدریبیة

نفذتبرسومفوق18ذكور415دورات تدریبیةدورة الحاسب اآللي

زیارة مصنع أبو 
الجدایل للمرطبات

برنامج ترفیھي / 
تعلیمي

نفذتمجانیةفوق 15 سنةذكور9211

دورة مساعد بائع 
وفني تعبئة1

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف/ بدعم من 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةذكور617

دورة مساعد بائع 
وفني تعبئة2

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف/ بدعم من 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةذكور9110

دورة تصفیف 
المنتجات

دورة تدریب منتھي 
بالتوظیف / دعم 

نفذتمجانیةفوق 15 سنةفتیات10515

توظیف الشباب / 
تأھیلھم لسوق العمل

برنامج توظیف/ 
شركة ألف نون 

نفذتمجانیةفوق18ذكور101

توعیة األمھات (في 
بیتي مراھق)

برنامج توعیة/ 
لالمھات

سیدات فوق سیدات10515
21

نفذتمجانیة

لقاء توعیة (الوراثة 
ومتالزمة داون)

بررنامج توعیة / 
أولیاء 

أمور+شركات+مجتم
ع

سیدات + 601070
نفذتمجانیةفوق21رجال

دورة األعمال 
نفذتبرسومفو18ذكور404دورات تدریبیةالمكتبیة5

یوم فني (الفنانة 
نفذتبرسومفوق14فتیات10010دورات تدریبیةالماھرة)

برنامج ترفیھي/ لقاء صحة األسنان
نفذتمجانیةمن 10 -20ذكور + فتیات20727تعلیمي

المشاركة بیوم 
التوعیة عن 

متالزمة داون 
وفرط الحركة - 
بمعھد التربیة 

الخاصة

برنامج توعیة / 
سیدات فوق سیدات50050للمجتمع

نفذتمجانیة21

توعیة أخصائیي 
وأطباء كلیة 

البترجي الطبیة - 
صحة األسنان

برنامج توعیة / 
سیدات + 12517للمجتمع

نفذتمجانیةفوق21رجال

ملحق بیانات النموذج الشامل (5-ب) بیانات البرامج

حالتھا (نفذت/ال)مقدار الرسومالفئة العمریة عدد المستفیدین غیر عدد المستفیدین السعودیون
سعودیین

نوع البرنامج أو 
النشاط أو الخدمة

تصنیفھا(برنامج/ 
دورة)

عدد المستفیدین
إجمالي 
عدد 

المستفیدي
الجنس


