
إجنازات قسم الربامجتقرير 
م2020والتدريب لعام 

(833)مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم 



امج والتدريب إحصائيات قسم البر

امجالمسار مالحظةنعدد المستفيديعدد البر

25134التدريب

151690التوعية

فيه 8193البر

ي مقر جهات أخرى15148المبادرات والمشاركات
 
.عن طريق االون الين او ف

ي منصة العمل التطوعي و3316514الفرص التطوعية
 
.فرصة قبل انشاء المنصة19فرصة ف

33قصص نجاح

لية ة الحظر35215أنشطة وبرامج مب   ي فبر
 
.تم اعدادها وارسالها ف

125استشارات
جية يتم تقديم االستشارات ألولياء أمور متالزمة داون وفق منه

ي اإلعاقة العقلية
 
.علمية من مختص ف



دينتفعيل المستفيبقي   استثمار مستفيدين ساالمستفيدين الجدد

52458

ي منالمتطوعي   الجدد
 
صة الفرص التطوعية ف

الوزارة
استثمار متطوعي   

سابقي   

2514140

نتائج برنامج التطوع

نتائج برنامج االستقطاب



متدرب 74عدد المتدربي   

برنامج13برامج األوالد 



 (.ساعة تدريبية36)، ساعات الربنامج أوالد10يف شهر فرباير، شارك يف الربنامج لألوالد ( 1)احلاسب اآليل نفذ برنامج* 

 .للشباب يف شهر يناير، ومل ينفذ بسبب إجراءات النقل( 1)القراءة تنمية مهارات عن برنامج اإلعالن * 

 .ساعة تدريبية( 32)ساعات الربنامج أوالد 6يف شهر يوليو، شارك يف الربنامجلألوالد ( 1)الكتابةتنمية مهارات برنامج ُنفذ * 

 ساعات الربنامج  أوالد، 7لألوالد يف شهر أغسطس، شارك يف الربنامج ( 2)اآليل تنمية مهارات احلاسب برنامج ُنفذ * 

 (.ساعة تدريبية32)

 (.ساعة تدريبية12)عدد ساعات الربنامج أوالد 6الربنامجيف * 

 الربنامج  عدد ساعات أوالد7لألوالد يف شهر سبتمرب، شارك يف الربنامج( 1)القراءة تنمية مهارات برنامج ٌنفذ * 

 (.تدريبيةساعة 30)

 (.ساعة تدريبية12)، ساعات الربنامج أوالد4لألوالد يف شهر أكتوبر، شارك يف الربنامج الرسم والتلوين برنامج ُنفذ * 

ساعة 30)، ساعات الربنامج أوالد7يف شهر أكتوبر، شارك يف الربنامج لألوالد ( 2)القراءة تنمية مهارات برنامجُنفذ * 

 (.تدريبية

 (.                                           ساعة تدريبية12)، ساعات الربنامج اوالد5لألوالد يف شهر نوفمرب، شارك يف الربنامج فن التصوير برنامج ُنفذ * 

 (.ساعة تدريبية12)، ساعات الربنامج اوالد3لألوالد يف شهر نوفمرب، شارك يف الربنامج إعداد الوجبات اخلفيفة برنامج ُنفذ * 

 (.ساعة تدريبية12)، ساعات الربنامج أوالد4يف شهر نوفمرب، شارك يف الربنامجلألوالد ( 1)الكرمي القرآن برنامج ُنفذ * 

 (.ساعة تدريبية30)، ساعات الربنامج اوالد3لألوالد يف شهر نوفمرب، شارك يف الربنامج األعمال املكتبية برنامج ُنفذ * 

 (.ساعة تدريبية12)، ساعات الربنامج اوالد 4لألوالد يف شهر ديسمرب، شارك يف الربنامج فن اإلتيكيت برنامج ُنفذ * 

 (.ساعة تدريبية12)، ساعات الربنامج أوالد8لألوالد يف شهر ديسمرب، شارك يف الربنامج( 2)الكرمي القرآن برنامج ُنفذ * 



برنامج12برامج البنات 

متدربه60عدد المتدربات 



لربنامجايفشاركفرباير،شهريفللبنات(1)اآليلاحلاسببرنامجُنفذ*

 .(تدريبيةساعة36)الربنامجساعات،بنات8

بسببفذينومليناير،شهريفللبنات(1)الكرميالقرآنبرنامجعناإلعالن*

.النقلإجراءات

بسببينفذوملير،فرباشهريفللبناتوالتجميلاألناقةبرنامجعناإلعالن*

.العدداكتمالعدم

للفتياتابةالكتمهاراتتنميةوبرنامجللبنات،اخلزفبرنامجعناإلعالن*

فايروسبسببطةاألنشإيقاف)تنفيذهم؛يتموملمارسشهريفوالشباب،

.(كورونا

الربنامجيفشاركيوليو،شهريفللبنات(1)الكتابةمهاراتتنميةبرنامجُنفذ*

(تدريبيةساعة36)الربنامجساعاتبنات،3

ارك يف للبنات يف شهر أغسطس، ش(2)اآليل تنمية مهارات احلاسب برنامج ُنفذ *

 (.ساعة تدريبية24)عدد ساعات الربنامج بنات2الربنامج 

يفشاركسبتمرب،شهريفللبنات(1)الرقميةاملهاراتتنميةبرنامجُنفذ*

.(تدريبيةساعة12)الربنامجساعاتعددبنات5الربنامج

يفشاركسبتمرب،شهريفللبنات(1)القراءةمهاراتتنميةبرنامجُنفذ*

.(تدريبيةساعة30)الربنامجساعاتعددبنات5الربنامج



اإلعالن عن برنامج تغليف 
اهلدايا للبنات يف شهر 

سبتمرب، ومل يتم بسبب 

.عدم اكتمال عدد املسجلني

ُنفذ برنامج تنمية املهارات 
للبنات يف شهر 2الرقمية 

أكتوبر، شارك يف الربنامج 
بنات، ساعات الربنامج 7

(.ساعة تدريبية12)

ُنفذ برنامج تنمية مهارات 
للبنات يف شهر 2القراءة 

أكتوبر، شارك يف الربنامج 
بنات، ساعات الربنامج 5

(.ساعة تدريبية30)

ُنفذ برنامج فن التصوير 
الفوتوغرايف للبنات يف شهر
أكتوبر، شارك يف الربنامج 

بنات، ساعات الربنامج 4

(.ساعة تدريبية12)

ُنفذ برنامج إعداد الوجبات 
اخلفيفة للبنات يف شهر 

أكتوبر، شارك يف الربنامج  
بنات، ساعات الربنامج 8

(.ساعة تدريبية12)

1نفذ برنامج القرآن الكرمي 
للبنات يف شهر نوفمرب، 

بنات، 4شارك يف الربنامج 
ساعة 12)ساعات الربنامج 

(.تدريبية

ُنفذ برنامج تنمية مهارات 
للبنات يف شهر 2الكتابة 

نوفمرب، شارك يف الربنامج 
بنات، ساعات الربنامج 3

(.ساعة تدريبية24)

اإلعالن عن برنامج االناقة 
والتجميل للبنات يف شهر 
نوفمرب ومل ينفذ؛ بسبب 

.عدم اكتمال العدد

اإلعالن عن برنامج األعمال 
املكتبية للبنات يف شهر 
نوفمرب ومل ينفذ؛ بسب 

.عدم اكتمال العدد

للبنات يف 2نفذ برنامج القرآن الكرمي 
بنات، 6شهر ديسمرب، شارك يف الربنامج 

(.ساعة تدريبية12)ساعات الربنامج 



التوعية

إقامة لقاء توعوي داخلي بعنوان 

يف شهر ( متالزمة داون والتعريف بها)

.أم/سيدة 20فرباير، حضر اللقاء 

إقامة لقاء توعوي خارجي بعنوان 

التعريف مبتالزمة داون والتعريف )

للقاء يف شهر فرباير، حضر ا( باجلمعية

منسوب للمدرسة األكادميية  /طالب20

.األهلية

ن اإلعالن عن لقاء توعية داخلي بعنوا

س، ومل  يف شهر مار( متالزمة داون واألم)

يتم؛ إليقاف األنشطة بسبب فايروس

.كورونا

اإلعالن عن بدء برنامج االستشارات 

 شهر نورة زاهر يف/النفسية بالتعاون مع أ

سبب مارس، ومل يتم؛ إليقاف األنشطة ب

.فايروس كورونا

تغراماألنسإقامة لقاء توعوي على برنامج 

ورا زاهر، ن/ تقديم أ( كلنا أمهات)بعنوان 

50يف شهر ابريل، استفاد من اللقاء 

.مستفيد

اصل نشر موضوع توعوي على برامج التو

يف  ( سلسلة رمضانيات)االجتماعي بعنوان 

.50شهر ابريل، عدد املستفيدين 

إقامة لقاء افرتاضي مع جامعة امللك

هر عبدالعزيز للتعريف باجلمعية يف ش

.500يوليو، عدد املستفيدين 

تغرام إقامة لقاء توعوي على برنامج االنس

اب يف سؤال وجو)يف بث مباشر بعنوان 

صقر، نايف ال/ تقديم أ( 1الرتبية اخلاصة

.100يف شهر يوليو عدد املستفيدين 



التوعية

غرام يف إقامة لقاء توعوي على برنامج االنست

( يربانيالسأمن أبنائنا )بث مباشر بعنوان 

وليو عاطف أبو زنادة، يف شهر ي/تقديم أ

.30عدد املستفيدين 

نشر موضوع توعوي على برامج التواصل

(  وناملراهقة ومتالزمة دا)االجتماعي بعنوان 

وجدان شبيلي، يف شهر سبتمرب عدد / اعداد أ

.180املستفيدين

ل نشر موضوع توعوي على برامج التواص

ية أكتوبر شهر التوع)االجتماعي بعنوان 

دد يف شهر أكتوبر، ع( بسرطان الثدي

.60املستفيدين 

بيلي  وجدان ش/ نشر موضوع توعوي إعداد أ

على برامج التواصل االجتماعي بعنوان 

يف شهر ( أكتوبر شهر التوعية مبتالزمة داون)

.100أكتوبر، عدد املستفيدين 

ي على ايناس باش/ إقامة لقاء توعوي مع أ

وان يف بث مباشر بعناإلنستغرامبرنامج 

لذوي األساليب التعليمية بطريقة ترفيهية)

، يف شهر أكتوبر، عدد(متالزمة داون

.100املستفيدين 

بيلي  وجدان ش/ نشر موضوع توعوي إعداد أ

على برامج التواصل االجتماعي بعنوان 

يف  ( اضراب تشتت االنتباه وفرط احلركة)

.150شهر نوفمرب، عدد املستفيدين 

لي على وجدان شبي/ إقامة لقاء توعوي مع أ

نوان برنامج االنستغرام يف بث مباشر بع

 شهر ، يف(سؤال وجواب لذوي متالزمة داون)

.50نوفمرب، عدد املستفيدين 

بيلي  وجدان ش/ نشر موضوع توعوي إعداد أ

على برامج التواصل االجتماعي بعنوان 

دد يف شهر ديسمرب، ع( التطوع الذكي)

.120املستفيدين 

يلي  وجدان شب/نشر موضوع توعوي إعداد أ

على برامج التواصل االجتماعي بعنوان 

 شهر يف( التأهيل املهين لذوي متالزمة داون)

150ديسمرب، عدد املستفيدين 



ي األبناءمشاركة
 
ةف لمننشاطكشاركنا )بمبادرةالحظر فبر ي (المب  

 
.30المستفيدينعدد ابريل،شهر ف

ي األبناءمشاركة
 
ةف ي (مسؤولكلنا )بمبادرةالحظر فبر

 
.35المستفيدينعدد ابريل،شهر ف

ي موقف)مبادرةإطالق ي للمساهمة(إيجابر
 
ي داون،متالزمةذويعنالوعي نش  ف

 
.15المستفيدينعدد أغسطس،شهر ف

ي داون،متالزمةمنالجمعيةأبناءوإنجازاتنجاحقصصإلظهار (نفتخربكم)سلسلةإطالق
 
.40المستفيدينعدد أغسطس،شهر ف

لية،وتدريباتتماريناألبناءمشاركة .المدىطويلةالذاكرةتقويةبهدفمب  

ي اإلبداعيةأعمالهمإلظهار داونمتالزمةذويتحفب   بهدفاالجتماعي التواصلمواقععىل(لوطنكحبكعنعبر )مبادرةإطالق
ي التر

ي اليومبتحتف 
الوطت 

ي ،90السعودي
 
،شهر ف .25المشاركي   عدد سبتمبر

ي المشاركة
 
ي جدة،عيونجمعيةمنبدعوة(الوطنجداريةتدشي   حفل)ف

 
،شهر ف .3المشاركي   عدد سبتمبر

ي التسامح،أهميةوإظهار المجتمعيةالمشاركةبهدف(التسامحعنبكلمةشارك)العالمي التسامحيومبمناسبةمبادرةإطالق
 
.7المشاركي   عدد ،نوفمبر شهر ف

ي الجمعيةأبناءمشاركة
 
ي داون،متالزمةذويمناألشخاصمهاراتوإبرازالمجتمعيةالمشاركةبهدف،(تويزتاونتي   مالهي مشح)ف

 
،نشهر ف عدد وفمبر

.5المشاركي   

ي خارجيةمشاركة
 
ي االجتماعية،والتنميةالعملوزارةأطلقتهالذي(العالمي السعوديالتطوعيوم)عملورشةف

 
.نوفمبر شهر ف

ي خارجيةمشاركة
 
ي )مبادرةللذكور الشاملالتأهيلمركز إدارةف

 
ي (بينكممكاب

ي بالمجتمع،اإلعاقةذويدمجاىلتهدفوالتر
 
.نوفمبر شهر ف

ي الزوومبرنامجعىلبعد عنمشاركة
 
،العملمنصةمن(التطوعيةالفرصتفعيل)عملورشةف ي التطوعي

 
.ديسمبر شهر ف

ي الزوومبرنامجعىلبعد عنمشاركة
 
ي االدماج)ندوةف

 
وب ي االنسانحقوقمنكحقااللكبر

 
ي ان،االنسحقوقهيئةمن(اإلعاقةلذويوالتعليمالعملف

 
شهر ف

.ديسمبر 

والمبادراتالمشاركات



ي شهر يناير2020وضع الخطة التشغيلية لعام 
 
.ف

ي شهر مايو
 
.متابعة ترشيح أعضاء الجمعية العمومية، ف

امج، شهر يون .يوتصنيف قاعدة البيانات وحرص المستفيدين من البر

ي شهر يون
 
.يوبدء العمل عىل ملف التطوع وحرص الفرص التطوعية، ف

ي شهر مايو
 
.وضع خطة إلستقطاب المستفيدين، ف

.العمل عىل قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات الجمعية

.حرص ملفات المتطوعي   الورقية واستكمالها

.لعمل عىل منصة العمل التطوعي ا

امج والتدريب لعام  ي شهر أكتوبر2021وضع خطة قسم البر
 
.م، ف

ي قاعدة بيانات المستفيدي
 
.نمتابعة تسجيل المستفيدين الجدد ف

ي تخدم ذوي متالزمة داون وأرسهم
اكات التر .متابعة الش 

إداريةأعمال



التطوع

ة تسجيل فرص تطوعي
ي منصة العمل 

 
ف

التطوعي حسب 
.متطلبات الوزارة

متابعة تسجيل 
ي 
 
المتطوعي   الجدد ف
مجموعة النجاح 

.التطوعي 



فيــــــــــــــــــه البر



ي ترفيهي يومقضاء
ي رياض 

 
ي ،(بني   للاألهليةاألكاديميةمدارس)ف

 
ف

اير،شهر  .20المستفيدينعدد فبر

ي (جدةعيون)جمعيةمنبدعوةداونلمتالزمةالعالمي اليوم
 
هر شف

.كورونافايروسبسبباألنشطةإليقافيتم؛لممارس،
قناةمنبدعوةترفيهي يومقضاءSBC ي

 
ي ،تشب   تشكي مالهي ف

 
هر شف

.15المستفيدينعدد أغسطس،

ي ترفيهي برنامجإقامة
 
ونيةالكرتاألفالمسينما )الجمعيةمقر ف

غنيةتجربةمعايشةالجمعيةألبناءالفرصةإتاحةبهدف(لألوالد
ةبالمعلومات ي الحديثة،بالتقنيةالمثب 

 
عدد أكتوبر،شهر ف

.16المستفيدين

فيــــــــــــــــــه البر



ي للبناتترفيهي اجتماعي يومقضاء
 
االجتماعيةمهاراتالتطوير بهدف(هيلهوكافيهمطعم)ف

ي 
،الدمجمنيطور مما الحياةعبر اكتسابها يتموالتر ي المجتمعي

 
عدد أكتوبر،شهر ف

.5المستفيدين
ي باليوماالحتفال)فعاليةإقامة

ي (90السعوديالوطت 
 
االنتماءتعزيز بهدفالجمعية،مقر ف

ي 
ي داون،متالزمةذويلدىالوطت 

 
.50المستفيدينعدد أكتوبر،شهر ف

ي ترفيهي يومقضاء
ي للبناتتثقيف 

 
داونمتالزمةتياتفتثقيفبهدف،(سهامنواعمصالون)ف

ي خاص،بشكلللمرأةالشخصيةبالعناية
 
،شهر ف .12المستفيدينعدد نوفمبر

التشالفنبالفخار،التشكيلالدىم،مشح)والبناتلألوالد فنيةعملورشإقامة، برمجةكيىلي
،البرصيوالتكاملالتوافقتحسي   بهدف،(الروبوتات ي الحركي

 
عدد ،نوفمبر شهر ف

.25المستفيدين
ي (العالمي اإلعاقةيوم+العالمي السعوديالتطوعيوم)فعاليةإقامة

 
بهدف،الجمعيةمقر ف

ي داون،متالزمةذويمهاراتوإبراز المجتمعيةالمشاركة
 
،شهر ف فيدينالمستعدد ديسمبر

50.

فيــــــــــــــــــه البر



فيــــــــــــــــــه البر



فيــــــــــــــــــه البر
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