
الجمعية السعودية للتربية الخاصة 
املــنطقه الشـرقـية 2018

  بــقيادة  : خـالـد نـاصـر الجــميعه.  سـميه عـبدالـعزيـز الـربـيع

٢٧ يـولـيو، ٢٠١٨ -   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 ١- حفل شواء لفئه ضعاف البصر واملكفوفني١٥-١١-٢٠١٧ "

٢- فعاليه أالوان 
الهمم " امللتقى 

الرياضي 
الشبابي"2018-1-1
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٣- أجتماع جستر ملناقشه الخط السابقة والحالية 

٤- برنامج ask me كل يوم أثنني ألستقبال األستشارات 
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٥- فعالية أنا أستطيع بطولة كره الهدف لذوي األعاقة البصرية على 
مستوى أنديه اململكه ٢٤-٢-٢٠١٨ 

https://www.youtube.com/ : ١- ملشاهده الفيديو على اليوتيوب شاهد على الرابط التالي

watch?v=dkUvldAkb5A

(فعاليه انا استطيع ٢٠١٨.. الجمعيه السعوديه للتربيه الخاصه ( املنطقه الشرقيه )
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https://www.youtube.com/watch?v=dkUvldAkb5A


٦- اليوم العاملي للسعادة في ارض الحضارات باألحساء ٢٠-٣-٢٠١٨ 
٢- لـمشاهـدة الـفيديـو : الجــــمعيه الــسعوديــه لــلتربــيه الــخاصــه" أنـــماط الـــتعلم "والــذكــاءات الــــمتعدده فـي 

الـــيوم الــعالــمي لــــلسعاده 

 https://www.youtube.com/watch?v=srgW-3FMb-U&t=1s
 

�   

�   

�
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https://www.youtube.com/watch?v=srgW-3FMb-U&t=1s


 ٧-  تنمية املمارسات التعليمية ملعلمات التربية الخاصة وفقاً للدراسات

 املستندة على الدليل٢٨-٣-٢٠١٨
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٨- مشاركه في اليوم العاملي للتوحد ١٦-٤-٢٠١٨

   أعداد: سميه الربيع
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٩- ترشيح سفراء جستر باملنطقة الشرقية  ١٨-٤-٢٠١٨

 اختيار املرشحني : خالد الجميعه - سميه الربيع.  تقرير الفيديو  : سميه الربيع

  

 ٣- ملشاهده الفيديو : سفراء الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر املنطقة
الشرقيه ٢٠١٨"

https://www.youtube.com/watch?v=iSAkaYY46SU
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https://www.youtube.com/watch?v=iSAkaYY46SU


١٠ - البطوله الصيفية لألوملبياد الخاص السعودي ٢٣-٤-٢٠١٨
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 ١١- لقاء توعوي وتعريفي بالجمعية السعودية للتربية الخاصة
٥-٥-٢٠١٨
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 ١٢- العضويه الفخرية " لصاحب السمو امللكي األمير / سعود بن نايف
  بن عبدالعزيز أمير املنطقة  الشرقية. ٣٠-٤-٢٠١٨

١٣- صيف جستر لألشخاص ذوي األعاقة في شرقية الخير ١٥-٧-٢٠١٨
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١٤- نادي قرائي اثرائي ملده شهر كامل بقياده الجمعية السعودية 
للتربية الخاصة ٢٩-٦-٢٠١٨
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٤- ملشاهدة الفيديو على اليوتيوب  : نادي صيفي قرائي إثرائي بقيادة الجمعيه السعوديه للتربيه الخاصه 
https://www.youtube.com/watch?v=5PhXlwhy8fw&t=10s .في نادي األحساء األدبي

https://www.youtube.com/watch?v=5PhXlwhy8fw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=5PhXlwhy8fw&t=10s


جانب من تسليط الصحافه الضوء على النادي القرائي . 
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١٥- فعالية أنامل تتحدث حيث سيتحدق الجميع في هذا اليوم ولكن 
بلغة األشارة ١٠-٧–٢٠١٨

https://twitter.com/
gester_alhasa/status/
1017615687072837632

٥- ملشاهده تغطيه كاملة لفعالية أنامل تتحدث بقياده #الجمعية_السعودية_للتربية_الخاصة 
في نادي األحساء األدبي

https://youtu.be/vsgU5FJHadU
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الهدف من البرنامج" 
١- دمج العادين بالصم وخلق 

بيئه تفعاليه عن طريق لغة 
األشاره 

٢- توعيه املجتمع بأهميه لغة 
األشارة وتعليمهم جزء بسيط 

منها بالفعالية 

https://twitter.com/gester_alhasa/status/1017615687072837632
https://youtu.be/vsgU5FJHadU


جانب من تسليط الصحافه على الفعاليه 
http://www.almoterfy.com/site/index.php? 

… act=showNews&module=news&id=10289#.Wz26lQ0owVg.twitter

http://ekhbaryamubsher.com/9073464/ 
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http://www.almoterfy.com/site/index.php?
http://ekhbaryamubsher.com/9073464/


١٦- ورشه عمل لغه األشاره  ثالث ايام بحضور مترجمني معتمدين للغة 
األشاره. ٦-٦-٢٠١٨
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١٧- أجتماع فريق عمل جستر األحساء ملناقشه الخطه الحاليه و 
املستقبليه 2018-7-12 

18- ورشه عمل لتنميه الفهم القرائي ملده أسبوع 
2018-6-24
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٤- ملشاهدة الفيديو على اليوتيوب  : نادي صيفي قرائي إثرائي بقيادة الجمعيه السعوديه للتربيه الخاصه في 
https://www.youtube.com/watch?v=5PhXlwhy8fw&t=10s .نادي األحساء األدبي

١٩- فلم قصير بأهميه لغة األشاره ١٣ ٧— ٢٠١٨  فكره واخراج : سميه 
الربيع

٦- ملشاهده الفيديو : على اليوتيوب  

٢٠- فلم قصير عن التنمر الهدف منه التوعيه بمضار التنمر على 
األطفال 2018  بقياده #الجمعية_السعودية_للتربية_الخاصة 

 -٢٤-٧-٢٠١٨٧
https://www.youtube.com/watch? : ٧- لـمشاهـده الـفيديـو

 v=jQbQWyitz7s
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https://www.youtube.com/watch?v=5PhXlwhy8fw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=jQbQWyitz7s
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عدد جميع الفعاليات : 20 
عدد التقارير عن طريق الفيديو واإلفالم القصيره : 7 

عدد الفعاليات وورش العمل التي أقامها الفرع بدون شركات مع جهات إخرى :17
عدد الفعاليات التي أقامها الفرع باملشاركه مع جهات أخرى : 1

عدد الشهادات والدروع التي تم الحصول عليها :7
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