
 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

الملتقى التوعوي األول       

   2018لمتالزمة داون 

 

2018 

 الجمعية السعودية للتربية الخاصة )جستر(
 الرياض



 

  
 

 

 لة امللتقى رسا

 

التوعية المجتمعية بطبيعة حاالت متالزمة داون ودعم 

قيم العدالة للوصول  الحقوق والممكنات والعمل على تعزيز

 وبيئة عامرة  لمجتمع حيوي

 

  



 

 
 

ركلمة جست  

                 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 
" ان تتشرف بإقامة الملتقى التوعوي االول لمتالزمة داون  يسر الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر

والذي هو من ضمن سلسلة وجدول االعمال التي تتبناها جمعية "جستر" لخدمة المجال  2018للعام الحالي 

 والشراكة المجتمعية التي هي جزء من أهداف ورسالة ورؤية الجمعية السعودية للتربية الخاصة.

 

 

الملتقى سيجد القارئ التنوع الذي ننشده في التوعية والتثقيف وتبادل الخبرات التي تعود بالنفع اليوم وفي هذا 

على مجال التربية الخاصة وذوي االعاقة وأسرهم والمهتمين في الميدان التربوي بجميع مجاالته. فالمتحدثين 

لتربوي ومنهم ولي االمر الذي في هذا الملتقى منهم االستشاري النفسي ومنهم صاحب الخبرة من الميدان ا

عايش الواقع الفعلي وسينقلون جميعهم هذه الخبرات لتي من شأنها ستكون إضافة كبيرة للمستفيدين من أصحاب 

 .االسر والميدان التربوي بشكل عامالمصلحة و

 

 

التربية ال برة في مجتبنت الجمعية السعودية للتربية الخاصة اقامة هذه الفعالية لمنزلتها التي تبوؤها كبيت للخ 

امعة في جنشأت  المي فالجمعية السعودية للتربية الخاصة جمعية علميةالخاصة على مستوى محلي وعربي وع

 ،والخدمات المساندة لمجالت التربية الخاصة المختلفة، و ُعنى بالدراسات التربوية الملك سعود بالرياض

المنطقة الوسطى، ومنطقة الحدود الشمالية، والمنطقة  ولجمعية جستر خمسة فروع رئيسية داخل المملكة، في

تمثل الجمعيات العلمية بمختلف اهتماماتها رافداً مهماً من  كما .الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية

لتربية لروافد المعرفة التي تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع، وتقوم الجمعية السعودية 

السعودي المتخصص إليجاد قناة فاعلة للتواصل مع  األكاديميالخاصة )جستر( على تلبية حاجة المجتمع 

القطاعات المختلفة سواء داخل المملكة او خارجها بهدف االسهام في لعب دور محوري في قضايا اإلعاقة 

 منظور علمي.واالشخاص ذوي االعاقة والعمل على تأصيل مجاالت التربية الخاصة من 

 

 

 فاصله: 

الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" هي بيتكم الثاني فيها نرحب بالمشاركات والمبادرات التي تخدم 

 .ه خبراء في ميدان التربية الخاصةالمجال التربوي بشكل عام وفق تنظيم وعمل مؤسسي يقوم علي

 

 

تقيات قادمة تصنع الفرق في المحتوى والنوع والجودة شكرا لحضوركم وتفاعلكم وعلى دروب الخير نلتقي في مل

 للمادة المقدمة. "جستر" 

 

                                                                      

 المشرف العام لفروع الجمعية السعودية للتربية الخاصة 

 

 د. بدر القحطاني 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 دثون:املتح

 د.سارة بنت محمود العويسي. .1

 .د.رأفت محمد العويسي .2

 .ضيدان محمد آل سفران.أ .3

 .سعد بن محمد الشبانة.أ .4

 ي..إبتسام بنت عبد المحسن التويجرأ .5

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاور المحاضرة: 

 متالزمة داون من الناحية الوراثية. -1

 ممن متالزمة داون.هل هناك أنواع  -2

 هل تنتقل متالزمة داون عبر األجيال. -3

 عمر األبوين هل له عالقة مرتبطة بالمتالزمة. -4

 الفحوصات وطرق الوقاية. -5

 الناحية الشرعية في إجهاض أطفال داون. -6

  

 الورقة األولى

 د.سارة محمود العويسي

مستشارة األمراض الوراثية بمستشفى الملك خالد 

 الجامعي



 

 

 

 لمحاضرة:محاور ا

 ماذا تعني الصحة النفسية. -1

ماهي أهم االضطرابات النفسية المصاحبة لألشخاص المصابين بمتالزمة  -2

 داون.

 ا أظهر الطفل مشاكل سلوكية أو نفسية؟لمن ينبغي أن تتوجه العائلة إذ -3

طرق التعامل مع المشاكل السلوكية والنفسية عند األطفال المصابين  -4

 بمتالزمة داون.

 

  

 ةالثانيالورقة 

 د.رأفت بن محمد العويسي

ر ة األمياستشاري الطب النفسي، مدير قسم الطب النفسي بمدين

و مدير مركز عالج أطفال فرط الحركة و  ،سلطان اإلنسانية سابقا  

 تشتت االنتباه .



 

 

 

 

 

 

 

 محاور المحاضرة:

 توجيهات وإرشادات ألسر ذوي متالزمة داون 

 

 كيف تتلقى األسرة الخبر وكيف تنقل الخبر في محيط األسرة. -1

 الطفل/ـة.أهمية القبول والرضى بوجود هذا  -2

أهمية دعم األسرة لذاتها بين الزوج والزوجة وكذلك إشراك جميع أفراد  -3

 األسرة والعائلة في ذلك.

كطفل له حقوقه وواجباته وعدم التركيز على الحالة  التعامل مع وجوده -4

 ونسيان ما يتوجب على األسرة من حقوق للطفل ذاته.

ى تجارب األسر ممن أهمية االستشارة والقراءة عن الحالة واالطالع عل -5

 لهم أطفال من ذوي متالزمة داون.

  

 الورقة الثالثة

 .ضيدان بن محمد آل سفرانأ

من ذوي متالزمة داون )والد خالد( طفل 

عضو مجموعة الدعم األسري لمتالزمة 

 داون بالوراثة و عضو جستر .



 

 

 

 محاور المحاضرة:

 

لوظيفية التي يحتاج تعلمها تعليمية واتتناول هذه الورقة المهارات ال

 العشرينتتوافق مع مهارات القرن الواحد وأفراد هذه الفئة والتي 

 والتي تتوجه الدول لتطبيقها واالهتمام بها في التعليم.

تسعى الورقة الى الطرق واالساليب لتكييفيها لتناسب االفراد ذوي  كما

 متالزمة داون.

  

 الورقة الرابعة

 .سعد بن محمد الشبانةأ

 األمين العام للجمعية الخليجية لإلعاقة.



 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :محاور المحاضرة

 

 تجربة أم لطفلة متالزمة داون. -1

 الصدمة التي تعرضت لها عند ميالد بسمة. -2

 تدريب بسمة من أسرتها. -3

 اليأس.كلمة لألهالي عن الصبر وعدم  -4

 

  

 الورقة الخامسة

 .ابتسام بنت عبد المحسن التويجريأ

والدة الطفلة بسمة من ذوي متالزمة داون 

 ، و المشرف العام على مركز بسمة الدنيا



 

                                                   الشركاء 

        
 

 

 

  

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 الراعي 
 

  



 

اللجنة املنظمة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة 

معية السعودية لجا

 للتربية الخاصة

 ناصر العجميأ.د/ 

نائب رئيس مجلس 

معية إدارة الج

السعودية للتربية 

 الخاصة

 أ.د/ إبراهيم العثمان

 

المشرف العام لفروع 

 جمعية جستر

 د. بدر السحيمي

 

دير التنفيذي مال

للجمعية السعودية 

للتربية الخاصة 

 (الرياض)

 أ.مازن المزيني

المدير التنفيذي 

المساعد لبرنامج 

 الوصول الشامل

وأمين المال بجمعية 

 جستر

 د. محمد القحطاني

 

مساعدة المدير 

التنفيذي للجمعية 

السعودية للتربية 

 الخاصة )الرياض(

 التويجري أ.شيخة

مساعد المدير 

التنفيذي للجمعية 

السعودية لتربية 

 الخاصة )الرياض(

 أ.خالد القحطاني

مسؤولة العالقات 

في الجمعية  العامة

السعودية للتربية 

 الخاصة )الرياض(

 أ.خلود الصالح 



 

 

 شكراً

 القادمة  نلقاكم يف األعوام


