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 جمعية متالزمة النجاح 

تأسست  و،  هي أول جمعية في مدينة جدة متخصصة لخدمة ذوي متالزمة داون فوق عمر السادسة عشر عاماً  

 .833بترخيص   االجتماعية   والتنميةلعمل  ومسجلة في زارة ا  1438جمعية متالزمة النجاح في شهر صفر من عام  

 م أسباب انشاء الجمعية  أه

ال يجدون الرعاية والتوجيه والتأهيل بعد  سنة،    16مة داون فوق عمر  متالزن الفئة العمرية من ابناء وبنات  إ

 تخرجهم من المراكز التأهيلية. 

 : أهداف الجمعية المتخصصة

مستوى الخدمات والبرامج  وضعت الجمعية نصب أعينها استراتيجية طويلة األمد تهدف لتحقيق انجاز نوعي على  

وتراعي طبيعة الحالة الصحية لهؤالء    المقدمة، وبناًء عليه تم العمل على تطوير أساليب ونماذج للعمل تتماشى

 الخطط المدروسة لتقييم البرامج المتنوعة    في تطويراالطفال، مع االستمرار 

 وهي:

 والمجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة. تطوير وتقديم برامج توعوية ألسر هذه الفئة التوعية:  (1

 توفير برامج ترفيهية لذوي المتالزمة من الجنسين. الترفيه:  (2

عاما لتساعدهم للدخول إلى  16تطوير وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب من الجنسين بعد سن    التدريب: (3

 سوق العمل. 

 عاما فأكثر.  18فئة لمن يلغ السعي لتوفير فرص عمل مناسبة، دائمة ومستقرة لهذه ال  التوظيف: (4
 

 

 قيمنا 

 .المرجعية في التخصص  ❑

 .تبني الجودة كمعيار لجميع الخدمات والبرامج واإلجراءات ❑

 .طاعات المختلفةالشراكات وتعميق التواصل الناجح مع الق تنوع  ❑

 .تشجيع البحث العلمي واالجتماعي المتعلق بأهداف وعمل الجمعية ❑

 .المستجدات لتسهيل الخدمات وسد االحتياجاتتسخير التقنية ومواكبة  ❑

 .استدامة الموارد ❑

 رؤيتنا  

 . فيه ذوي متالزمة داون بحياة أفضلمجتمع يتمتع  ❑

 رسالتنا  

دمج وتمكين ذوي متالزمة داون في المجتمع من خالل إبراز أقصى إمكانياتهم ومهاراتهم ليصبحوا أعضاء  ❑

   .والترفيه  والتوظيفوالتدريب  التوعيةوذلك عن طريق  فاعلين ومنتجين في المتجمع 
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أطفال متالزمة  عائقاً أمام الكثير من  والتدريب، تقف إن ارتفاع تكاليف برامج التأهيل 
، لذا فإن  ماديةمن أوضاع عائالتهم  تعانيهلما   نظراً ، هذه الخدماتتلقون  سيالذين  داون

  هؤالء االطفال واسرهم على تغطية هذه التكاليف لمساعدةالجمعية تبحث عن داعمين 
 لتأهيل ذوي متالزمة داون ودمجهم بالمجتمع. 

 

 :أعضاء(9)عددهم مجلس إدارة الجمعية و
  رئيساً       إحسان بن صالح طيب /االستاذ -1
  الرئيسنائب       فاطمة بنت مصلح الثقفي /األستاذة -2

 أمين الصندوق      محمد بن عبود باحسن المهندس/ -3

 عضو    فيصل بن محمد بن أحمد الشامي /المهندس -4

 عضو    بدر بن أحمد بن عبدالعزيز العليان /الكابتن -5

 عضو      امين بن محمد خياط /االستاذ -6

 عضو      امنة بنت علي شهاوي / األستاذة -٧
 عضو     أشواق بنت ناحي اللقماني / األستاذة -8

 عضو     نورة بنت سالم بامحفوظ / األستاذة -9
 
 
 

 بيانات التواصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SA27100000/10199484000101 
 

SA65 6010 0/010 4950 0731 6001 

 SA6415000/999124281490004 

 SA8005000/068201589999000 

 SA3950000000/010647867000 

 حساباتنا البنكية 

0009544608010770/SA488000  

 SA27100000/10199484000101 

 SA6560100/010495007316001 

 SA6415000/999124281490004 

 SA8005000/068201589999000 

 SA1445000000/896041936001 

 

 للتواصل المباشر: 

0551293298 

 0551293298لتأكيد دعم البرنامج ارسل الوصل 

012-6595200           

 جمعية متالزمة النجاح 

WWW.syndrome.com 

esa@syndrome.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 في األجر ....  معناكونوا 

http://www.syndrome.com/
mailto:esa@syndrome.sa

