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۱-اجمللة العلمية 



۲-األبحاث العلمية 

دعمت اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة 5 أبحاث ليتم نشرها في مجلة التربية اخلاصة و التأهيل  

و هي من اجملالت العلمية الرائدة في مجال التربية اخلاصة

األبحاث العلمية املدعومة للنشر من اجلمعية 



۳- الندوات

الندوة األولى 







الندوة الثانية







الندوة الثالثة







٤- خدمة اجملتمع

أ- اجمللة الثقافية





ب- املطويات الثقافية التي انتجتها اجلمعية

املطوية األولى





املطوية الثانية



املطوية الثالثة





املطوية الرابعة



املطوية اخلامسة



املطوية السادسة



املطوية السابعة



ب- البرامج التثقيفية املوجهة للمجتمع

يوم األربعاء بتاريخ ۱۱/ ٥ / ۱٤۳۸هـ  

عُـــقد إجـــتماع الـــطاولـــة املســـتديـــرة األول و 

متـت مـناقـشة أولـويـات متـكني ذوي اإلعـاقـة 

فـــــي اجملـــــتمع الـــــسعودي  مـــــن خـــــالل رؤيـــــة 

اململكة 2030 . 

و خرج اإلجتماع بـ ۱٤ توصية 

البرنامج األول : الطاولة املستديرة ملناقشة قضايا التربية اخلاصة





يوم األربعاء بتاريخ ١٨/ ٥ / ١٤٣٨هـ 
عُــــقد إجــــتماع الــــطاولــــة املســــتديــــرة  و  تــــمت 
مـــناقـــشة خـــدمـــات األفـــراد ذوي الـــتوحـــد فـــي 

وزارة التعليم. 





يوم األربعاء بتاريخ ٢٥/ ٥ / ١٤٣٨هـ 
عُــــقد إجـــتماع الـــطاولـــة املســـتديـــرة  حـــول 
الــبرنــامــج الــتربــوي الــفردي ، املــمارســة و 

املأمول 
و خرج اإلجتماع بـ ٩ توصيات. 





يوم األربعاء بتاريخ ٢/ ٦ / ١٤٣٨هـ 
عُـــقد إجـــتماع الـــطاولـــة املســـتديـــرة  و 
تــمت مــناقــشة صــعوبــات الــتعلم بــني 
طالب املدارس، التشخيص و العالج





يوم األربعاء بتاريخ ٩/ ٦ / ١٤٣٨هـ 
عُـــقد إجـــتماع الـــطاولـــة املســـتديـــرة  و تـــمت 
مـــــناقـــــشة اإلعـــــاقـــــة الـــــسمعية بـــــني طـــــالب 

املدارس، التشخيص و العالج



1-   بند الوقایة: 

يعد وجود صمم وراثي في العائلة من أهم وأكثراالسباب التي تؤدي الى والدة طفل أصم  •

ويساعد على زيادة أهمية هذا العامل انتشار وارتفاع نسبة زواج األقارب وهذا يؤكد 
أهمية الفحص الطبي املوسع قبل الزواج وضرورة إجراء االستشارة الوراثية في بعض 

الحاالت 

• هناك أسباب وراثية تلعب دورا مهما للوقاية من االعاقات واألمراض الوراثية مثل : 

*تجنب زواج األقارب في العائالت املعروف لديه إعاقة سمعية وراثية. 
* طلب استشارة وراثية عند وجود حالة صمم في العائلة . 

*الرعاية الصحية لالم الحامل واالبتعاد عن االدوية الضارة واالشعة. 
*الرعاية الصحية لألطفال كالتحصني الشامل والتغذية واالرضاع الطبيعي. 

* الكشف املبكر لنقص السمع وامراض االذن وتقديم العالج املناسب. 

*تناول االدوية تحت اشراف الطبيب . 
*التقيد بالعادات والسلوك الصحي . 

2- بند االحصائيات: 
أن املعلومات حول ذوي االعاقة السمعية  تقوم على التقديرات العاملية دون توفر دراسات مسحية 

دقيقة. 

3 -بند التثقيف : 
يجب ان تكون هناك برامج للتثقيف الصحي املدرسي. 

4 -بند التدخل املبكر: 
يجب إجراء تقييم سمعي في وقت مبكر على اال يزيد عن سبعة اشهر من عمر الطفل وتجرى له 

متابعة دورية ملدة خمس سنوات . 
5- بند العاملني الصحيني االجتماعيني: 

يجب تدريب العاملني الصحيني االجتماعيني في املستويات املختلفة حول االعاقة و التدخل 
املبكر وكيفية التعامل مع الطفل االصم 

6 -بند الخدمات: 
من املهم وضع استمارة موحدة صحية واجتماعية في مراكز رياض االطفال  الصم ومدارس 

الصم من اجل الدراسات املستقبلية في كل بلد . 



7 بند االسرة : 
من املهم تفعيل وتشجيع اسر  األطفال الصم وضعاف السمع في املشاركة الفاعلة عبر 

املجموعات والجمعيات . 
8 - تعزيز الدمج وتعديل االتجاهات نحو البيئة والبرامج املقدمة والتواصل األسري 

واالجتماعي. 

9- ثقافة اإلعاقة في املجتمع وذلك عن طريق التعريف بالقدرات واإلمكانيات الحقيقية 
لألفراد ذوي اإلعاقة. 

10- تحسني جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تقديم الخدمات املبنية على 
املمارسات الناجحة تعليميا واجتماعيا ونفسيا وخدمات الوصول الشامل . 

11-بند املعايير العاملية : 

يوجد تباين في مستويات جودة الخدمات املقدمة لذوي اإلعاقة السمعية. 
12- تعزيز املبادرات واحتضانها سواء التعليمية واالجتماعية  والنفسية . 



يوم األربعاء بتاريخ ١٦/ ٦ / ١٤٣٨هـ 
عُـــقد إجـــتماع الـــطاولـــة املســـتديـــرة  و تـــمت 
مناقشة التدخل املبكر في التعليم العام





يوم األربعاء بتاريخ ٢٣/ ٦ / ١٤٣٨هـ 
عُـــقد إجــتماع الــطاولــة املســتديــرة  و تــمت 
مـــناقـــشة مـــتالزمـــة داون و جـــودة الـــحياة 

بمناسبة اليوم العاملي ملتالزمة داون. 



١/ معاییر عامة: 

*توفر قوانین وسیاسات وأدلة إرشادیة وإجرائیة داعمة. 

*توفر إحصائیة دقیقة یعتمد علیھا لتنسیق الخدمات والتخطیط 

*توفر فریق عمل متعدد التخصصات للتقییم والتشخیص التكاملي. 

*توفر خدمات الوصول الشامل والخدمات المساندة 

*توفر معاییر وكفایات للمعلمین وأخالقیات المھنة 

*توفر خدمات التدخل المبكر ( صحیة-تعلیمیة-تدریبیة) تدخل مبكر. 

*توفر برنامج تربوي فردي لكل حالة یركز على نواحي القوة وتحدیات نقاط الضعف 

*توعیة المجتمع واألسر وتعدیل اإلتجاھات بأنھم قادرون وفاعلون ومنتجون*األسرة شریك أساسي 
بدونھا الیمكن أي نجاح وأي عمل مع الطفل  

*تنسیق الجھود ذات العالقة ( صحة- تعلم- اجتماعیة)لخدمتھم  

*االعتماد على نظریات التعلم والتعلیم  وكیف یتعلم الطفل من خاللھا 

*التركیز على البرامج االنتقالیة لضمان فرص النجاح 

*الدمج ھو المكان الطبیعي     األمثل لھم  

*تطبیق الممارسات الناجحة من خالل إدارات التعلم لتعلیمھم وتدریبھم  

*مناقشة القضایا ذات العالقة بھم والدراسات الحدیثة ووضع التوصیات 

*استخدام التقنیات المساعدة لسھولة تعلیمھم وتدریبھم  

٢/ معاییر طبیة ( الصحة العامة): 

*الفحص الدوري من خالل االشاعات والتحالیل الطبیة. 

*التعرف على أكثر المشكالت الطبیة التي یوجھونھا في وقت مبكر ( مشاكل القلب-الغدة الدرقیة 
وتمثل 50% من األمراض الشائعة لدیھم ). 

٣/المعاییر األسریة ( قبل مرحلة المدرسة): 

*جودة الحیاة الالحقة تعمد على السنوات األول لتكمل المفاھیم  ، و90% من نجاح الطفل یتكون في 
ھذه  المرحلة . 

*یجب توفر االستقرار النفسي لھم من خالل جو مریح.



*التركیز على التعلم باإلكتشاف واإلكتساب الوظیفي للمھارات المنزلیة. 

*الدعم الشخصي للطفل والتعزیز بالعبارات التي تعزز اإلیجابیة . 

*التركیز على الروتین الوظیفي الیدوي الخالي من الضغوط النفسیة . 

*التركیز على أغذیة الطفل بشكل خاص واألغذیة العامة بشكل عام ومنھا ( األسماك - البروكلي - 
المكسرات-التوت البري-العصیرات الطبیعیة- الخضروات)واإلبتعاد عن الوجبات السریعة لقابلیتھم 

للسمنة. 

*التركیز على فھم كیف یتعلم ( التعلم البصري-المحاولة والخطأ والتكرار وغیرھا). 

*التدرج في عمل كل مھمة تعلیمیة من السھل إلى األصعب ویكون التعلیم وظیفیاً محسوسا . 

*عدم االستعجال بالتعامل مع الطفل من خالل االدویة النفسیة . 

4/المعاییر المدرسیة ( سن المدرسة): 

*التقییم والتشخیص التكاملي من خالل معاییر مختلفة ( ذكاء /السلوك التكیفي تقیم النواحي السلوكیة و 
االجتماعیة واالضطرابات النفسیة ذات العالقة . 

*التركیز على قدرات الطفل ولیس نواحي الضعف. 

*وجود برنامج تربوي فردي خاص بالطفل یراجع كل 3 أشھر. 

*وجود خدمات تكاملیة مناسبة تعزز النواحي النمائیة والتعلیمیة والتدریبیة. 

*منھج وظیفي یساعد على تعلیم الفرد للمستقبل الوظیفي . 

*دعم إیجابي متكرر للطفل واألسرة . 

٥/معاییر االجتماعیة واالستقاللیة: 

*التوعیة للمجتمع أساسي بنیة تحتیة  لتوفر فرص نجاح أكبر. 

*تزوید الطفل بمھارات االستقاللیة للنجاح في مجتمع المنزل اوالً ثم الحیاة ثانیاً ثم المجتمع الكبیر. 

*تعوید الفرد على الروتین المجتمعي. 

٦/معاییر الصحة النفسیة والمشكالت السلوكیة: 

*تجنب األدویة النفسیة آلثارھا الخطیرة ویمكن عالج الطفل بدون اللجوء إلیھا من خالل االسالیب 
أخرى  . 

*دراسة سلوكیات الطفل من خالل استراتیجیة السلوك الوظیفي . 

*البیئة الداعمة اإلیجابیة ھي األفضل لصحتھم النفسیة والسلوكیة. 



يوم األربعاء بتاريخ ١/ ٧ / ١٤٣٨هـ 
عُـــقد إجـــتماع الـــطاولـــة املســـتديـــرة  و تـــمت 
مـناقـشة الـتوحـد فـي الـتعليم الـعالـي، قـصة 
نـــــــجاح طـــــــالـــــــب بـــــــجامـــــــعة املـــــــلك ســـــــعود 

بمناسبة اليوم العاملي للتوحد . 
و تــمت اســتضافــة الــطالــب أحــمد املــكينزي 
أول طـــالـــب مـــن ذوي الـــتوحـــد فـــي جـــامـــعة 

امللك سعود و تم تكريمه . 









يوم األربعاء بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ 
عُـــــقد إجــــتماع الــــطاولــــة املســــتديــــرة  و 
تـمت مـناقـشة مـهارات تـدريـس الـتربـية 
الـــــخاصـــــة مـــــهارات الـــــقرن الـــــحادي و 

العشرون 





يوم األربعاء بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ 
عُـــقد إجـــتماع الـــطاولـــة املســـتديـــرة  و تـــمت 
مـــــناقـــــشة عســـــر الـــــقراءة ( الـــــدســـــلكسيا ) 

مفهومها و طرق التشخيص و العالج.



يــــــــــوم األربــــــــــعـاء بــــــــــتـاريــــــــــخ         
٢٢  / ٧ / ١٤٣٨هـ 

عُـــــــــــقـد إجــــــــــتـمـاع الــــــــــطـاولــــــــــة 
املســــتديــــرة  و تــــمت مــــناقــــشة 
تـقنيات الـتعليم لـذوي اإلعـاقـة 

املتوقع و األثر .. 



البرنامج الثاني : شخصية و إسهامات









البرنامج الثالث : مجموعة أسر جستر











هـ - الفعاليات التوعوية و التثقيفية التي نظمتها اجلمعية 

املوجهة للمجتمع 

الفعالية األولى : فعاليات اليوم العاملي للتوحد في جدة















الفعالية الثانية : برنامج جستر الترفيهي 





الفعالية الثالثة : معرض زوايا إبداعية للفن التشكيلي لذوي اإلعاقة















أطـلقت اجلـمعية الـسعوديـة لـلتربـية اخلـاصـة جسـتر خـدمـاتـها االسـتشاريـة ألعـضاء اجلـمعية ، و أسـر ذوي 

اإلعــاقــة و طــالب و طــالــبات أقــسام الــتربــية اخلــاصــة فــي اجلــامــعات و بــشكل أســبوعــي حــول مــواضــيع 

مــتعددة  فــي اجملــال، و يــقدمــها مــختخصصني فــي اجملــال و أعــضاء هــيئة الــتدريــس فــي مــقر اجلــمعية 

السعودية للتربية اخلاصة .

و - االستشارات العلمية التي قدمتها اجلمعية



أولــى خــدمــات جســتر االســتشاريــة يــوم  اخلــميس  بــتاريــخ  ۱۲/ ٥ / ۱٤۳۸هـ حــول الســياســات الــتعليمية 

لــذوي اإلعــاقــة فــي الــتعليم الــعالــي و الــتي قــدمــها أ.د نــاصــر بــن ســعد العجــمي أســتاذ الــتربــية اخلــاصــة 

بجامعة امللك سعود و رئيس مجلس إدارة اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة .  



يوم  األربعاء  بتاريخ  ۱۸/ ٥ / ۱٤۳۸هـ  قدم أ.د إبراهيم بن عبدالله العثمان 

 أســتاذ الــتربــية اخلــاصــة بــجامــعة املــلك ســعود و نــائــب رئــيس مجــلس إدارة اجلــمعية الــسعوديــة لــلتربــية 

اخلاصة  االستشارات حول اضطرابات طيف التوحد .



يـوم  اخلـميس   بـتاريـخ  ۲٦/ ٥ / ۱٤۳۸هـ قـدم  د. محـمد بـن عـلي القحـطانـي أسـتاذ الـتربـية اخلـاصـة  املـساعـد 

بــجامــعة املــلك ســعود و عــضو  مجــلس إدارة اجلــمعية الــسعوديــة لــلتربــية اخلــاصــة حــول الــبرنــامــج الــتربــوي الــفردي 

املمارسه و املأمول.  



يوم  اخلميس   بتاريخ     ۳ / ٦ / ۱٤۳۸هـ  

قـدم  أ.د زيـد بـن محـمد الـبتال أسـتاذ الـتربـية اخلـاصـة  بـجامـعة املـلك سـعود حـول صـعوبـات الـتعليم بـني 

طالب املدارس، التشخيص  و العالج .  



يــوم  اخلــميس   بــتاريــخ   ۱۰/ ٦ / ۱٤۳۸هـ قــدم  د. بــدر بــن نــاصــر القحــطانــي أســتاذ الــتربــية اخلــاصــة  

املــساعــد بــجامــعة املــلك ســعود و عــضو  مجــلس إدارة اجلــمعية الــسعوديــة لــلتربــية اخلــاصــة حــول اإلعــاقــة 

السمعية بني طالب املدارس ، التشخيص و العالج. 



يـــوم  اخلـــميس   بـــتاريـــخ  ۱۰/ ٦ / ۱٤۳۸هـ قـــدم  د. نـــبيل بـــن شـــرف املـــالـــكي أســـتاذ الـــتربـــية اخلـــاصـــة  

املــساعــد بــجامــعة املــلك ســعود و عــضو  مجــلس إدارة اجلــمعية الــسعوديــة لــلتربــية اخلــاصــة حــول الــتدخــل 

املبكر املفاهيم و اإلجراءات . 



يــوم  اخلــميس   بــتاريــخ  ۱۰/ ٦ / ۱٤۳۸هـ قــدم  أ.د نــاصــر بــن ســعد العجــمي أســتاذ الــتربــية اخلــاصــة 

بـجامـعة املـلك سـعود و رئـيس مجـلس إدارة اجلـمعية الـسعوديـة لـلتربـية اخلـاصـة مبـناسـبة الـيوم الـعاملـي 

ملتالزمة داون االستشارات حول متالزمة داون و جودة احلياة. 



قــدم فــي يــوم اخلــميس املــوافــق ۲/ ۷ / ۱٤۳۸هـ  د.فهــد بــن محــمد الــشمري أســتاذ الــتربــية الــفنية لــلفئات 

اخلاصة املساعد حول جتربته كأستاذ جامعي في التعليم العالي مع ذوي اإلعاقة .



يــوم  اخلــميس   بــتاريــخ  ۹ / ۷ / ۱٤۳۸هـ قــدم أ.د نــاصــر بــن ســعد العجــمي أســتاذ الــتربــية اخلــاصــة بــجامــعة 

املـلك سـعود و رئـيس مجـلس إدارة اجلـمعية الـسعوديـة لـلتربـية اخلـاصـة االسـتشارات حـول مـهارات الـتدريـس فـي 

التربية اخلاصة - مهارات القرن احلادي و العشرون. 



يــوم  اخلــميس   بــتاريــخ ۱٦ / ۷ / ۱٤۳۸هـ قــدم د. خــالــد بــن محــمد احملــرج أســتاذ الــتربــية اخلــاصــة املــساعــد 

االستشارات حول عسر القراءة ( الدسلكسيا ) في مقر اجلمعية. 



٥- األعضاء



٦- املوقع اإللكتروني 

رابط  املوقع الرسمي للجمعية : 

www.gester-sa.com 

http://www.gester-sa.com
http://www.gester-sa.com




۷- اتفاقيات التعاون املشترك و عضويات االحتاد

۱. إتفاقية اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة مع برنامج الوصول الشامل



۲. إتفاقية اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة مع مركز البراقة الطبي



۳. إتفاقية اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة مع برنامج التعليم العالي للطالب و الطالبات الصم و 

ضعاف السمع 



٤. إتفاقية اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة مع مؤسسة و مجلة التربية و التأهيل 



٥- اتفاقية تعاون بني مجموعة Clince 1 و جستر.



۷- املعايير األخرى 

أ- وجود شعار اجلامعة اجلديد على األوراق الرسمية للجمعية



ب- وجود ميزانية معتمدة من محاسب قانوني



د- فروع اجلمعية في اململكة 

فرع املنطقة الوسطى . -

فرع املنطقة الشرقية .  -

فرع املنطقة الغربية.  -

فرع املنطقة اجلنوبية. -

فرع احلدود الشمالية. -



هـ - املشاركة في املعارض الدولية و احمللية 

املشاركة رقم ( ۱) 







املشاركة رقم ( ۲ ) 





املشاركة رقم ( ۳ ) 





املشاركة رقم ( ٤ ) 



املشاركة رقم ( ٥ ) 





املشاركة رقم ( ٦ ) 



املشاركة رقم ( ۷ ) 







املشاركة رقم ( ۸ ) 



املشاركة رقم ( ۹ ) 

املشاركة في مارثون جدة يوم السبت بتاريخ ٥ / ٦/ ۱٤۳۸هـ



املشاركة رقم ( ۱۰ ) 





جسـتر فـرع املـنطقة الشـرقـية تـفعل الـيوم الـعاملـي ملـتالزمـة داون بـالشـراكـة مـع نـادي املـنطقة الشـرقـية لـريـاضـة 

ذوي االحتياجات اخلاصة و مجمع شموع األمل للتربية اخلاصة و ذلك يوم الثالثاء بتاريخ ۲٤/ ٦/ ۱٤۳۸هـ .

املشاركة رقم ( ۱۱ ) 



املشاركة رقم ( ۱۲ ) 





املشاركة رقم ( ۱۳ ) 



املشاركة رقم ( ۱٤ ) 







املشاركة رقم ( ۱٥ ) 





املشاركة رقم ( ۱٦ ) 







املشاركة رقم ( ۱۷ ) 







اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة 

The Saudi Association for Special Education


