
إنجازات جمعية متالزمة النجاح
2018خالل عام 



اإلجمالي المستفيدينبرامج العاماجمالي

2363برنامج64

الترفيهالتوعيةالتوظيفالتدريب

33231551477



الدورة/ المشروع م
عدد المستفيدين

فتيات/ شباب
التكلفة

لاير845,600دبلوم الحاسب اآللي1

لاير87,750برنامج التعبئة والتغليف2

لاير87,750برنامج تصفيف المنتجات3

لاير845,600برنامج دبلوم المهارات المكتبية4

2018البرامج والدورات التدريبية األساسية لعام 



الدورة/ المشروع م
عدد المستفيدين

فتيات/ شباب
التكلفة

لاير811,400برنامج تنمية مهارات القراءة5

لاير84,450صنع وتزيين الكيكبرنامج مهارات6

لاير87,250برنامج المهارات الفنية7

لاير88,150برنامج تنمية المهارات الرقمية8

2018البرامج والدورات التدريبية األساسية لعام 



خدمات ومسارات الجمعية 

مسار

الترفيه

مسار

التوعية

مسار 
التوظيف

مسار  
التدريب



مسار التدريب
2018







برامج تدريب الشباب
2018





التدريب

(2و 1) كتايب برانمج قرآ ين 



التدريب

(2و 1)الإداري دورة املساعد 

أحتاج إلى التدريب 
كي أكون منجًزا



التدريب

(2و 1)املهنة دورة آ خالقيات 



التدريب

(5و2و1) املكتبية دورة ال عامل 



التدريب

(2و 1)والتغليف دورة التعبئة 



التدريب

(3و1)الرمقيةدورة املهارات 



التدريب

2+1ال يلدورة احلاسب 



التدريب

2و 1مساعد ابئع وفين تعبئة دورة 



برامج تدريب الفتيات
2018





لتدريبا

(2)التجميل دورة مساعدة فنية 



التدريب

(2و 1)الكيك تزيني  ادليكوابججعينة الورق



التدريب

تشكيل الصلصالصباغة احلرير



التدريب

صناعة الإكسسوار الرمس والتلوين



التدريب

(1)املساعدة الإدارية دورة 

(4+3)املكتبية دورة ال عامل 

(1)تصفيف املنتجات دورة 



التدريب

(3)املهنة دورة آ خالقيات 

2) املهارات الرمقيةدورة  (



برامج التوظيف
2018





التوظيف

مدارس ال جماد-خادل الزهراينمس تودعات ادلانة-اخلنبيشآ محد 

أنا متالزمة داون
أنا أقدر

مقهى  املذاق املغريب-آ محد مقدم 



التوظيف

لوجنمطعم فيوري -الصبيعيسلامين  محمد جداوي رشكة آ لف ونون

لوجنفيوري مطعم -حسن ابرصة 



برامج التوعية
2018





ةالتوعي

اجملمتع-الرشاكت –املتطوعون –ال مور آ ولياء : رشاحئ املس تفيدين

وشجعين.. تقبلين باختاليف 



برامج الترفيه
2018





احلكريزايرة ماليه يهالرتف 

أنا متالزمة داون 
أنا أستطيع

35عدد المستفيدين 



عامل الإضاءة وال لوانيهالرتف 

ا25عدد المستفيدين  كما أن  ي 
 
ن ب 
ّ ..أحب 

 
ّ

ق علي
 
ف
ش 
ُ 
الت



مركز خدمة السرية النبويةيهالرتف 

22عدد المستفيدين 



-1-عيدآ حىل يهالرتف 

200عدد المستفيدين 



حفل الشواءيهالرتف 

ي  
ز ت  مي 

ي  ت 
ات  اج  ي  احت 

100عدد المستفيدين 



يهالرتف 
مصنع آ بو اجلدايل

أنا قادر على العمل

11عدد المستفيدين 



2-1حصة ال س نانيهالرتف 

38عدد المستفيدات 



يهالرتف 
مستشفى العزيزية لألطفال

20عدد المستفيدين األطفال 



ات   داب  ات  ب  لصعوب 
..ا

ات   هاب 
ست  ن  ولي 

17عدد المستفيدات 

47مدرسة الثانوية يهالرتف 



بيتي الصغيرمدرسة يهالرتف 

8عدد المستفيدات 



يفريق النجاح التطوع



2018مايو 21تأسس الفريق بتاريخ 

:أهداف إنشاء الفريق

أن يكون الفريق حلقة وصل بين الجمعية وجميع فئات المجتمع. 1.

أن يعمل الفريق كمرآة تعكس للمجتمع جميع فعاليات وأنشطة الجمع. .ية2

تقديم أفكار ومقترحات خالقة تخدم أهداف الجمعية وذوي متالزمة داون. 3.



عدد 
المتطوعين

الذكور

متطوع14

اإلناث

115
متطوعة

2439
ساعة 
تطوعية

مجموع 
الساعات 
التطوعية


