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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يف العام الثالث للجمعية أود أن أوجه خالص الشكر والتقدير من مجلس إدارة الجمعية ورسالة حب من أبناء 

الجمعية ومنسوبيها ملؤسسني الجمعية ،أعضائها ، والداعمني ورشكاؤنا اإلسرتاتيجيني.

لقد إستطاعت الجمعية بعون من الله وتوفيقه ومن ثم دعمكم ترسيخ منهجها ومبادئها املنفردة واملتميزة يف 

خدمة ذوي متالزمة داون وأرسهم والقامئني عىل العمل معهم.

وقد بدأت الجمعية يف تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية يف التوسع وذلك بالبدء يف إنشاء مرشوع أول مدارس 

منوذجية ملتالزمة داون يف مدينة الرياض والتي ستقدم خدماتها لـ 300 طالب وطالبة من ذوي متالزمة داون. 

وبدعمكم لنا ومساندتكم املستمرة يف مسرية العطاء لهذه الفئة الغالية من مجتمعنا سنحقق أهدافنا السامية 

تجاه أبنائنا من ذوي متالزمة داون عىل أرض الواقع يف كافة مناطق اململكة ليحصلوا عىل حياه كرمية يف 

مجتمعهم.

سائلني املوىل عز وجل التوفيق لنا يف إنجاز مرشوعنا الخريي األول.

 والله ويل التوفيق.

                

نوال بابقي             

رئيسة الجمعية كلمة رئيسة مجلس ا?دارة             
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مع  يتوافق  مبا  السعودية  العربية  اململكة  يف  داون  متالزمة  ذو  طفل  كل  متطلبات  تلبية 

. الفردية  وقدراته  الحتياجاته  وفقاً  الدولية  املعايري 

املجتمع  صفوف  يف  داون  متالزمة  ذوي  من  والبالغني  األطفال  فيها  ينخرط  بيئة  بناء  و 

. كرمية  حياة  ليحيوا  مستقلني  و  منتجني   ، فعالني  كأعضاء 

وأسـرهم  داون  متـالزمة  ذوي  احتيـاجـات  لتلبية  واملـوارد  الفـرص  مـن  القصـوى  االستفادة 

الخدمـات  تـقـديم   ، املجتمع  يف  الـوعـي  زيادة  خـالل  مـن  السعـودية  العـربية  اململـكـة  يف 

األبحاث  ونرش  االنتشار   ، األمور  وأولياء  املختصني  تدريب   ، والتأهـيلية  والتـربوية  التعليمية 

داون. مبتالزمة  املتعلقة 

الرؤيا

الرسالة

2012التقرير السنوي12
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الجمعية أهداف 

: خالل  من  وأرسهم  داون   متالزمة  ذوي  الجمعية  تخدم 

املتخصصة  والتأهيلية  والرتبوية  التعليمية  الخدمات  تقديم   : الخدمات 
عاما.  والعرشين  الحادي  وحتى  امليالد  عمر  من  داون  متالزمة  لذوي 

خالل  من  داون  مبتالزمة  الخاصة  املعلومات  الجمعية  تقدم   : التوعية 
توعوية،  عمل  وورش   ، االجتامعي  التواصل  مواقع  و  االلكرتوين  املوقع 

ومنشورات.
 

وفرق  للمختصني  الالزمني  والتدريب  التعليم  صوت  تقدم   : التدريب 
صوت  مدارس  برامج  جميع  يف  الدعم  وفريق  املساندة  الخدمات  عمل 

االبتدايئ  الدراسة،  قبل  ما  مرحلة  املبكر،  التدخل  وهي:  النموذجية 
ذوي  الطالب  رعاية  عىل  القامئني  ولألفراد  واملهني،  والثانوي  واملتوسط 

واألهلية.  الحكومية  الجهات  من  داون  متالزمة 

التعليم  تقديم  يف  واالنتشار  للتوسع  األجل  طويلة  خطط  «صوت»  لدى   : التوسعة 
العربية  اململكة  أنحاء  جميع  يف  داون  متالزمة  ذوي  لألطفال  والنوعي  املتخصص 
وفتح  الحاجة،  حسب  املدن  يف  مامثلة  مدارس   (5) تأسيس  طريق  عن  السعودية 

مجال  يف  واملختصني  لألهل  التدريب  تقديم  شأنها  من  فرعي  تدريبي  مكتب   (11)

يف  واألهلية  الحكومية  واملراكز  املدارس  يف  داون  متالزمة  ذوي  األطفال  تعليم 
السعودية. العربية  اململكة  مناطق  مختلف 

والطب.  التعليم  مجاالت  يف  بحثية  مشاريع  بإطالق  صوت  جمعية  ستبدأ   : األبحاث 
تحليل  وسيتم  التعليمية.  الربامج  فعالية  مدى  يوضح  التعليم  مجال  يف  فالبحث 

الوالدة  من  داون  متالزمة  ذوي  األطفال  تطور  مجاالت  من  مجال  كل  يف  البيانات 
تحليل  فسيتم  السادسة،  عمر  بعد  لألطفال  وبالنسبة  العمر،  من  سنوات   6 إىل 

االجتامعية،  املهارات  العلوم،  الرياضيات،  الكتابة،  القراءة،  بجانب  الخاصة  البيانات 
النتائج  تقرير  يتم  وسوف  البدنية.  واللياقة  الذاتية،  املساعدة  جانب  التواصل، 
األبحاث  يف  صوت  جمعية  ستشارك  كام  للجمعية.  اإللكرتوين  املوقع  يف  وعرضها 

أنشتز  مجمع  يف  داون  ملتالزمة  كرنك  ليندا  معهد  مع  بالتعاون  داون  ملتالزمة  الطبية 
. األمريكية  املتحدة  بالواليات  كولورادو  يف  كولورادو،  لجامعة  التابع  دنفر  يف  الطبي 

15
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مظلتها   تحـت  لتضم  2010م  عـام  يف  داون  متالزمة  صوت  جـمعية  تأسست 
التي  الخـريية  النسـائية  النهضة  لجمعية  التابعة  داون  ملتالزمة  النهضة  مـدارس 
مرحلة  يف  داون  متالزمة  ذوي  لألطفال  خدماتها  لتقدم  1987م  عام  تأسيسها  تم 

. الدراسة  قبل  ما 

التعليمية  املتخصصة  خدماتها  وأصبحت  املدارس  توسعت  1997م  عام  وبحلول 
. سنة   21 وحتى  امليالد  من  الدراسية  املراحل  جميع  تشمل  والتأهيلية  والرتبوية 

النشأة
16
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اإلدارة مجلس  صندوق  أمينة 
سعود. آل  عبدالعزيز  بن  املحسن  عبد  بن  بدر  بنت  بسمة   / األمرية  املليك  السمو  صاحبة 
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الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مهنا اليابس.
الشيخ/ محمد بن حسني عيل العمودي . 

الشيخ/ عبدالعزيز بن مبارك الحساوي .
الشيخ/ عبدالله سامل سعيد باحمدان .

عائلة الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ .
الشيخ/عبدالله أحمد سعيد بقشان .

الشيخ/صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد .
صاحبة السمو املليك األمرية/ لولوه بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود .

صاحبة السمو األمرية/ طرفة بنت عبدالعزيز بن معمر .
الشيخ/ فهد بن عبدالعزيز الرشود.

السيدة / أم مازن العنقري.
الشيخ / منصور عبدالرحمن الطاسان. 

الداعمون
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العمومية الجمعية 

االدارة مجلس 

التنفيذية املديرة 

التدريب برامج  مديرة  املدارس مديرة 

اإلدارة مجلس  سكرترية 

و  املالية  املوارد  تنمية  م. 
األعالم و  العامة  العالقات 

إدارية سكرترية 

املحاسبة قسم  مديرة  البرشية املوارد  قسم  مديرة 

3 تربوية  3مرشفة  تدريب  مسؤولة  تربوي مرشف 
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والتدريب للتعليم  صوت  مدارس 

منظم   - ومتخصص  منوذجي  تعليم   تقديم  أساس  عىل  النموذجية  صوت  برامج  تعتمد 
والتدريب  التطبيقيـــــــة  لألبحاث  هريــج  ودوريث  نوريس  مركز  يف  تطويره  تم  والذي 
األمريكية  املتحدة  الواليات   - سياتل   - واشنــــطن  جامعــــة   - التعلـــــيم  مجـــال  يف 
الطبيعي  والعالج  والتواصل  والتعليم  املبكر  التدخل  مجال  يف  االستشاريون  يقوم  حيث 
والوظيفي بتقديم التدريب املستمر وأحدث املستجدات يف األبحاث يف مجال تخصصهم.

-: وهام  برنامجان  عىل  والتدريب  للتعليم  صوت  مدارس  تشمل 
عمرية.. 1 فئات  ثالث  ويشمل  سنوات   6 إىل  الوالدة  من  املبكر  التدخل  برنامج 
6 سنوات إىل 21 سنة و يشمل خمس فئات عمرية.. 2 الربنامج األكادميي التطبيقي الوظيفي من 

24
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عمرية:. 1 فئات  ثالث  ويشمل  سنوات   6 إىل  الوالدة  من  املبكر  التدخل  برنامج 

العمريةالربنامج الفئه 

املبكر شهرالتدخل   18 وحتى  الوالدة  من 
املبكرة سنواتالطفولة   3 وحتى  شهر   18

الدراسة قبل  سنواتما   6 وحتى  سنوات   3

متالزمة  ذو  طفل  لكل  الخاصة  التطورية  االحتياجات  تلبية  أساس  عىل  الربنامج  يعتمد 
الهيلب  تقييم  املرحلة  هذه  يف  ويستخدم  سنوات.   6 سن  وحتى  امليالد  سن  من  داون 
وذلك  سنوات،   6 حتى  و  امليالد  سن  من  التطوري  التقييم  عىل  املستند  املنهج  سرتاند 
لتقييم تطور كل طفل يف كل جانب من الجوانب التطورية واملتضمنة:- جانب املهارات 
جانب  الكبرية،  الحركية  املهارات  جانب  التعبريية،  اللغوية  املهارات  جانب  املعرفية، 
الذاتية. املساعدة  مهارات  جانب  االجتامعية،  املهارات  جانب  الدقيقة،  الحركية  املهارات 

ويتم تصميم الخطة الرتبوية الفردية والتي تشمل األهداف العامة والخاصة لكل جانب 
من الجوانب التطورية من قبل فريق العمل الرتبوي والذي يشمل :- مسئولة التدريب، 
أو  الطفل  والدي  أحد  الطبيعي،  العالج  أخصائية  متخصصة،  مدّرسة  تربوية،  مرشفة 

والنطق. اللغة  أخصائية  الحاجة،  عند  الوظيفي  العالج  أخصائية   – رعايته  عىل  القائم 

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 

خمس  يشمل  و  سنة   21 إىل  سنوات   6 من  الوظيفي  التطبيقي  األكادميي  الربنامج   .2
عمرية:- فئات 

العمريةالربنامج الفئه 

ئيــة البتــدا سنواتا  9 وحتى  سنوات   6 من 
ملتوســطــة سـنـةا  11 وحـتى  سنوات   9 من 
يــة نـــو لثــــا من 12 سـنـة وحـتى 18 سـنــةا
املهني من 17 ســنـة وحـتى 18 سـنــةالتدريب 

املجتمع يف  العاملون  سـنــةتوظيف   21 وحـتى  سـنـة   18 من 

التطبيقية)  والوظيفية  االكادميية  للمهارات  صوت  (تقييم  املراحل  هذه  يف  ويستخدم 
الطفولة  من  اليومية  الحياة  يف  وعميل  مبارش  واستخدام  معنى  لها  التى  املهارات  لجميع 
العلوم  الرتفيهى،   ، التواصل   ، االجتامعي  الذات،  مساعدة  واملتضمنة  الرشد  سن  وحتى 
الدين)  االجتامعية،  والعلوم  العلوم،  الرياضيات،  التهجئه،  الكتابة،  (القراءة،  التطبيقية 
الجوانب  هذه  تتضمن  والتى  الفردية  الرتبوية  الخطة  تصميم  يتم  ثم   ومن   . واملهني 
 ، التدريب  مسئولة   : يشمل  والذي  الرتبوي  العمل  فريق  قبل  من  التقييم  عىل  بناء 
او  الطالب   والدى  احد   ، والنطق  اللغه  اخصائية  متخصصة،  مدرسة   ، تربوية  مرشفة 
منظم  التعليم  أن  حيث  الربامج  جميع  ىف  املنهجية  ىف  إتساق  وهناك  رعايته  عىل  القائم 

كالتايل:

جمع  وتطبيقها،  الربامج  تصميم  والخاصة،  العامة  األهداف  تصميم   ، الطالب  تقييم 
تعديله. أو  تغيريه  أو  الربنامج  تطبيق  يف  باالستمرار  إما  القرار  اتخاذ  ثم  املعلومات 
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لدى  القوة  نقاط  لتطوير  التدريس  وأساليب  وطرق  التعليمية  الوسائل  تصميم  يتم 
مبادئ  أن  علامً  لديهم.  الضعف  نقاط  مستوى  من  للرفع  داون،  متالزمة  ذوي  األطفال 

الدراسية. الربامج  مراحل  جميع  يف  مطبقه  اإليجايب  السلوك  ودعم  التعليم 

املهني: التدريب  برنامج 
الجانب  مهارات  عىل  وتدريبهم  الطالب  تعليم  الثانوية  للمرحلة  الدرايس  املنهج  يتضمن 
للتعليم  صوت  مدارس  مدريب  إرشاف  تحت  الطالب  تدريب  ذلك  بعد  ويتم  املهني، 
بعد  مستقبالً  فيها  للعمل  تعيينهم  سيتم  والتي  الفعلية  العمل  مواقع  يف  والتدريب 

العمل.  جهة  نفس  مع  باالتفاق  التدريب  فرتة  امتامهم 
   

موقع  يف  مختلفة  وظائف  أداء  عىل  الطالب  تدريب  يتم  املهني  التدريب  فرتة  خالل  ويف 
بعد  لهم  املتاحة  الوظائف  تلك  مابني  الختيار  الفرصة  لهم  تتاح  ثم  الفعيل،  العمل 

سنة.  18 سن  يف  املدرسة  من  تخرجهم 

: سنة   21 وحتى   18 سن  من  التوظيف  مرحلة 
التي  الوظائف  عىل  سنة   20/21 عمر  يف  املجتمع  يف  توظيفهم  يتم  الذين  الطالب  يحصل 

عليها. تدريبهم  تم 

 (11) م   2011 عام  حتى  املجتمع  يف  توظيفهم  تم  الذين  والطالبات  الطالب  عدد  وبلغ 
موظف. و  موظفة 

املدارس طالب  عدد 

التعليمية الطالباملرحلة  عدد 

الرضع   : املبكره  13الطفولة 

الحضانة املبكرة:   8الطفولة 

الدراسة 21ماقبل 

26االبتدائية

بنات ثانوي    / 36متوسط 

بنني  ثانوي    / 13متوسط 

املدارس خارج  من  األطفال  لدعم  املبكر  التدخل  7برامج 

املنزلية 3الربامج 

املخدومني الطالب  عدد 

لبيان الطالبا عدد 

املخدومني الطالب  عدد  127إجاميل 

الدراسية الفصول  12عدد 

التعليمي الكادر  موظفات  34عدد 

الطبيعي العالج  اخصائيات  3عدد 

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 



3031 2012التقرير السنوي

الطبيعي العالج  جلسات 

السنة :720 ويف    80  : الشهر  يف  الطبيعي  العالج  جلسات  عدد 

الطالباملهارات عدد 
: املعرفية  املهارات  جانب 

اللعب بلعبة ملدة ( 5 ) دقائق .
يجد شيئاً مخباً تحت( 3 ) أغطية ملدة ( 3 ) دقائق.

يدخل حلقات يف عمود .
يضع ( 3 ) علب داخل بعضها البعض .

16

11

10

5

: التعبريية  اللغوية  املهارات  جانب 
. املزدوجة   / املتصلة  الساكنة  املقاطع 

اسمه. سامع  عند  أصوات  إصدار 
.  ( السالمة  مع   ) لكلمة  يستجيب  أو  بيده  يودع 

. بالتمييز   ( بابا   ، ماما   ) كلمتي  يقول 

23/19

23

14

7

املهارات الحركية الكبرية:
الجلوس باستقالليه عند وضعه للعب معه

الوقوف باستقالل ملدة (10) ثوان
الجلوس بدون مساعده (من خالل الجانبني ، استخدام 

اليدين و الركبتني)
امليش باملساعدة (مستنداً عىل األثاث ، مستنداً عىل 

األثاث ممسكاً كلتا  يديه أو واحدة فقط)
امليش باستقاللية (من 5 اىل 10) خطوات

امليش بدون مساعدة (عرب الغرفة و ميكنه التوقف ، 
البدء ، الدوران)

16

7

9

6

4

4

الطالباملهارات عدد 
جانب املهارات الحركية الدقيقة :
يصل اىل االشياء وميسك بها .

يرضب مكعبني ببعضها البعض .
يضع ( 6 ) أغراض صغرية داخل حاوية .

رسم عالمات عىل الورقة / خربشة عىل الورق .
وضع وتر دائري  قطره ( 1 بوصة ) عىل لوح االوتاد .

نظم خرزة مقاس ( 1.25) بوصة .
بناء برج مكون من مكعبني .

16

15

5

9/5

5

1

3

جانب املهارات االجتامعية :
يشارك يف لعبة ( بيك بو ) .

يتجاوب باللعب أمام املرآة .
يلعب بالكره مع اآلخرين .

اللعب البسيط .

15

11

9

5

جانب مهارات املساعدة الذاتية:
حمل و قضم و مضغ البسكويت.

استخدام األصابع أو اليد لتناول الطعام.
مسك امللعقة و قلبها بالعكس لتناول الطعام.

الرشب من كأس بيدين مع إراقة بعض السوائل.

14

10

2

3

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 
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املبكر التدخل  برنامج 
سنوات)  6 إىل  شهر   18 الدراسة (من  ماقبل  و  املبكره  الطفولة  مرحلة   

عدد الطالباملهارات
: املعرفية  املهارات  جانب 

مطابقة االغراض اىل مجموعات متامثلة
وضع ( مربع ، مثلث ، دائرة ) عىل لوح االشكال . 

مطابقة وفرز االشكال الهندسية ( مربع ، مثلث ، دائرة ) .
مييز افعااللحركة ( من 6 اىل 14 فعل ) .

مييز بعض الصفات ( كبري و صغري ، ممتيلء و فارغ ، طويل و قصري ) .
اللصق عىل الجهة الصحيحه .

مطابقة وفرز االلوان االولية ( أحمر ، أصفر ، أزرق ) .
تركيب لغز مكون من ( 4 ) أجزاء كبرية .

اإلشارة إىل أعضاء الجسم من ( 3 – 12 ) .
متييز صور الحيوانات واملالبس من  ( 4 – 20 ) .

25

25

18/5

16

19

17

17/9

14

21

18

: التعبريية  اللغوية  املهارات  جانب 
لفظية  بإمياءات  يحيي 

التواصل بإستخدام اإلشارات من  ( 6 – 50 ) .
تسمية األغراض من  (2 - 20 ) .

والعائلة  األول  اإلسم  إستخدام 
إستخدام جمل مكونة من: كلمتني،ثالثة،أربع  كلامت.

استخدام أسئلة إجابتها (نعم ، ال)، و أسئلة  تبدأ مباذا، أين، متى.

22

21

13

10

9

1

عدد الطالباملهارات
جانب املهارات الحركية الكبرية :

الجري حول الفناء مسافة ( 100 ) قدم يف مدة زمنية أقصاها (25 / 15) 
ثانية .

القفز عىل النطاطة/ األرض/  لألمام / الخلف/ الجانبني. 
صعود/نزول الدرج بالتبادل.

ركوب دراجة بثالث عجالت عىل سطح منحنى / مستقيم  .
امليش عىل ألواح توازن مختلفة األحجام (10، 8 ، 5.5 ،4) بوصات

7 / 20

 3/ 3 / 9 / 15 / 18

0/15

3 / 14

5 / 18 / 21 / 22

جانب املهارات الحركية الدقيقة:
وضع ( 6 ) أوتار دائرية / مربعة قطرها 1/2 بوصة .

نضم خرز مقاس 1/2 بوصة .
خط عامودي/ خربشة دائرة / خط افقي / إشارة ( + ) / تصميامت اولية

القص عىل الحواف / خط مستقيم / منحنى .
نضم ( 3 ) خرزات دائرية / مربعة من منوذج بسيط .

بناء برج من مكعبات من ( 3 اىل 10 ) .

23/25

20

7/4/12/15/20/26

4/11/9

6/6

21

جانب املهارات االجتامعية:
اللعب املتوازي .

األلعاب الدائرية .
متييز الجنس ( بنت / ولد ) .

االلعاب الدائرية. .
اتباع ثالث اىل مثانية من قوانني الفصل .  

اتباع روتني الفصل اليومي 

25

15

8

2

7

11

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 
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عدد الطالباملهارات
جانب مهارات املساعدة الذاتية :
مسك امللعقةوقلبها بالعكس .

الرشب من كأس بيدين مع اراقة بعض السوائل .
مسك امللعقة / الشوكة / الكأس بالطريقة الصحيحة .

نزع الغالف من األطعمة / صب السوائل .
إتباع بعض /جميع خطوات الدخول للحامم . 

إتباع بعض /جميع خطوات تفريش األسنان.
إتباع بعض/جميع خطوات غسل اليدين .

إتباع بعض/ جميع خطوات وضع السائل املرطب .
ارتداء الحذاء.

ارتداء القميص.

24

23

13/18/17

9/11

16

16

16

4

4

4

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 

الربنامج األكادميي التطبيقي الوظيفي للمراحل الدراسية
(اإلبتدايئ – املتوسط – الثانوي من 6 سنوات وحتى 21 سنة)

عدد الطالباملهارات
جانب مساعدة الذات:

األكل:
42خطوات األكل باستقاللية

النظافة الشخصية:
إتباع خطوات الحامم واألسنان

إتباع خطوات غسل الوجه ووضع الكريم املرطب
إتباع خطوات تنظيف األنف

إتباع خطوات تعديل درجة الحرارة وقص األظافر
برنامج الدورة الشهرية

41/45

44

42

24/35

11

إرتداء وخلع املالبس :
43القميص القطني، القميص، البنطلون و الجاكيت

التعريف الشخيص :
إعطاء اسمه وعنوانه ورقم هاتفه .

استخدام البطاقة الشخصية .
41/47

43

الصحـة والسالمـة :
إخبار البالغني يف حالة املرض واإلصابة

الحذر عند التعامل مع الغرباء
إدراك العادات الصحية
قوانني االعتداء الجنيس

استعامل الهاتف لإلبالغ عن حاالت الطوارئ

43

37

28

27

9

التخطيط :
التخطيط لوجبة الفطور

التخطيط لألنشطة والرحالت التعليمية
13 

7
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عدد الطالباملهارات
الطبخ :

15تحضري وجبات خفيفة

النظافة :
9/4خطوات نظافة الفصل/ نظافة املطبخ

التسوق :
15التخطيط للتسوق/ مهارات التسوق

جانب املهارات اإلجتامعية :
التفاعـل:

املبادرة والتجاوب مع البالغني واألصدقاء
إدراك مفهوم الصداقة وحقوق األصدقاء

47

43

إتباع القوانني :
29/47إتباع قوانني الفصل وقوانني اللعب

تحديد أنواع الجنس :
ولد ، بنت، رجل ، امرأة

ذكر، أنثى
هيكل األرسة

هيكل عائلة ( األم، األب)

51

20

42

22/24

برنامج البلوغ :
مراحل النمو و التغريات التي تحدث للجسم وقت البلوغ

أجزاء الجسم العامة والخاصة ومن يستطيع رؤيتها
األماكن العامة والخاصة والسلوكيات الخاصة بهام

19/30

36

29

عدد الطالباملهارات
جانب مهارات التواصل :

التواصل باستخدام جملة مكونة من كلمة مفردة إىل كلمتني.
التواصل باستخدام جمل مكونة من جمل بسيطة .

التواصل باستخدام جمل مكونة من ( 4  إىل 8) أظرف مكان .
التواصل باستخدام جمل مكونة من ( 2 إىل 8) أظرف زمان .

نقل التجربة الشخصية .
اإلجابة والسؤال باستخدام أدوات االستفهام .

التواصل باستخدام جمل تتضمن املفرد والجمع واملثنى .
التواصل باستخدام جمل تتضمن األفعال 

(املايض،الحارض،املستقبل،األمر ).
التواصل باستخدام جمل تتضمن األفعال ( التذكري، التأنيث ) .

التواصل باستخدام ضمريين إىل خمسة ضامئر امللكية .
التواصل باستخدام من ضمريين إىل أربعة منفصلة .

التواصل باستخدام الصفات.

49

37

55

36

50

26/30

26/33

20/29

28

23/39

26/36

15

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 
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عدد الطالباملهارات
جانب القراءة :

قراءة ( 20 ) كلمة .
قراءة ( من 30 إىل 100 ) كلمة .

قراءة ( من 1 إىل 5) كتب دراسية .
قراءة حرف أبجدي يف بداية ووسط ونهاية الكلمة .

قراءة حرف من أربعة أحرف .
قراءة (من 5  إىل20 ) أحرف أبجدية يف بداية ووسط ونهاية الكلمة .

قراءة جميع األحرف األبجدية يف بداية ووسط ونهاية الكلمة.
تهجئة (من 5 إىل 10) كلامت .

تهجئة كلامت مكونة من ثالث وأربع وخمس أحرف .
تهجئة بعض قطع كتب القراءة .

قراءة كتابني من كتب القراءة .
قراءة كتب املرحلة االبتدائية للصف األول إبتدايئ.

15

36/45

18/40

15

23

30

18

21

10

8

4

3

جانب الكتابة :
كتابة أحرف اسمه كامالً .

كتابة األعداد من ( 1 - 20 ) .
كتابة رسائل قصرية .

استخدام الحاسب اآليل لطباعة اسمه كامالً .
استخدام الحاسب اآليل لطباعة بياناته الشخصية .

استخدام الحاسب اآليل لطباعة قوائم التسوق  .
استخدام الحاسب اآليل لطباعة نقل تجربته الشخصية .

32

37

3

28

10

10

2

عدد الطالباملهارات
جانب الرياضيات :

تحديد املفاهيم الحسابية .
إتباع برنامج الرياضيات لألعداد ( 1 – 10 )

إتباع برنامج الرياضيات لألعداد ( 10 – 20 )
العد بالعرشات والخمسات .

العمليات الحسابية الجمع والطرح : لألعداد نتاجهم أكرث من (100)
العمليات الحسابية الرضب والقسمة باستخدام اآللة الحاسبة .

تسمية األعداد الرتتيبية .
مطابقة األعداد العربية واإلنجليزية إىل ( 20 ).

57

36

29

27/35

2/10

3

10

18

الوقت :
تحديد الوقت ساعة متاماً ونصف ساعة وربع ساعة.

تحديد الوقت  بـ و (خمسة، عرشة، ثلث) و بـ إال (خمسة، عرشة، 
ثلث).

تحديد الوقت بالدقيقة.

6/8/21

8

6

املال والنقود :
عد وتبادل األموال من ( 1 – 20)

عد وتبادل األموال ألكرث من ( 100 )
31

3

مقدار النقود لرشاء األغراض :
تحديد وجود كمية املال املناسبة للرشاء و إعطاء املبلغ الصحيح.

استخدام اآللة الحاسبة لحساب مبلغ املشرتيات.
3

6

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 



4041 2012التقرير السنوي

عدد الطالباملهارات
جانب العلوم :

الطقس :
9تحديد فصول السنة.

علم الترشيح :
7/13تحديد أعضاء الجسم الخارجية / الداخلية

علم األحياء :
8/11تصنيف الحيوانات والنباتات.

اإلصابات واألمراض :
تحديد األمراض املعدية و الغري معدية. 

تحديد أمراض وإصابات تسبب التسمم و الوفاة
12

6

التغذية وسالمة الجسم :
تحديد مجموعات األطعمة والكمية التي يحتاجها الجسم.

تحديد الهدف من الغذاء.
32

8

املادة :
6غازات وسوائل ومواد صلبة .

دراجات الحرارة :
3تحديد درجات الحرارة وتأثريها يف الطبخ.

جانب الجغرافيا :
تحديد موقع مدينته ودولته . 

تحديد أهم معامل مدن اململكة العربية السعودية.
تحديد االتجاهات األربعة.

تحديد حدود دولته .
تحديد القارات السبع وبعض من دولها وأهم معاملها.

تحديد املسطحات املائية والتضاريس.

32

24

22

18

12

10/6

عدد الطالباملهارات
جانب التاريخ :

تاريخ امللك عبد العزيز .
سرية الرسول صىل الله عليه وسلم .

3

5

جانب الدين :
اإلجابة عن األسئلة الدينية وصفات املسلم.

تحديد أركان اإلسالم.
تسمية الصلوات الخمسة ومواعيدها.

تحديد املناسبات الدينية و العبادات الخاصة بها.
إتباع خطوات الوضوء.
إتباع خطوات الصالة.

25/36

32

18

9

21

13

الجانب املهني :
إدراك أنواع العمل ( داخل، خارج املنزل ).

إدراك أن العمل رضوري للحياة.
إدراك الهيكل التنظيمي للعاملني يف املدارس.

إدراك الهيكل التنظيمي لألماكن التي يتم زيارتها يف الرحالت 
التعليمية.

إدراك أسامء األعامل واملهن املتعلقة بالعاملني الذين يراهم.
إدراك نظام األموال.

إدراك القيمة النسبية لألموال.
إدراك قوانني العمل األساسية.

إدراك قوانني السلوك االجتامعي.

6

5

5

4

4

ـ
3

ـ
ـ

والتدريب للتعليم  صوت  برامج 
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تهـدف األنشطــة و الزيارات و الرحـالت التعليمية إىل تعــميم ودمــج جميع املهـارات 
الطـالب  تدريب  إىل  باإلضافة   ، الدرايس  العام  خـــالل  عـليها  التدريب  تم  التي  املختلفة 
قدراته). حسب  طالب  (كل  والرحـالت  لألنشطــــة  املنظـم  التخطيط  مـهـــارات  عـىل 

ا7نشطة والزيارات والرحالت التعليمية و المحاضرات

43
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عدد الطالبالتاريخاملكاناسم النشاطنوع املشاركة
املشاركة يف توزيع 
جوائز رشكة زين

ZAIN Wishes12 طالب2012/2/9مركز غرناطة التجاري

18 طالبة

مهرجان الجنادرية 
للثقافة والفنون

مهرجان الجنادرية 
للثقافة والفنون

الجنادرية

2012/2/15

2012/2/21

2012/2/22

11 طالبة

10 طالبات                

3 طالب

11 طالب

يوم مفتوح
نشاط اليوم املفتوح 
لطالب جمعية صوت 

متالزمة دازن
2012/5/7جامعة األمرية نورة

جميع طالب 
املدارس

يوم مفتوح لطالب 
الجمعية ومعظم 
أطفال الجمعيات 
الخريية األخرى

جمعية النهضة النسائية ألعب حتى تتعب
الخريية

جميع طالب 2012/5/9
الجمعية

نشاط األحتفال باليوم 
الوطني

مقر مدارس صوت-اليوم الوطني
املرحلة املتوسطة 
والثانوية - بنات

36 طالب2012/9/24

27 طالبة

يوم مفتوح ألطفال 
مرحلة الطفولة املبكرة 

وماقبل الدراسة 
واملرحلة اإلبتدائية 

بالتعاون مع طالبات 
السنة التحضريية يف 
جامعة امللك سعود

التعريف مبتالزمة 
داون

51 طالب وطالبة2012/10/13مقر الجمعية

عدد الطالبالتاريخاملكاناسم النشاطنوع املشاركة
نشاط شوي للمرحلة 
اإلبتدائية بالتعاون مع 

مدارس املدرسة

التعرف عىل متالزمة 
2012/12/12مقر الجمعيةداون

30 طالب وطالب

يوم مفتوح لطالب 
املرحلتني اإلبتدائية 
واملتوسطة – بنات

التعريف مبتالزمة 
2012/12/15الكليات العاملية األهليةداون

4 طالب

7 طالبات

ركن تعريفي عن 
جمعية صوت

فعاليات اليوم 
العاملي لإلعاقة

3 طالبات2012/12/16جامعة امللك سعود

زيارة إىل مدارس 
الرياض للبنني

يوم ريايض ترفيهي 
لطالب  البنني

مدارس الرياض الثانوية 
12 طالب2012/12/19– الدبلوم األمرييك

يوم مفتوح بالتعاون 
مع مدارس واحة العلم

يوم ريايض ترفيهي 
لطالب املرحلة 

املتوسطة وأركان بيع 
ورشاء

مقر مدارس صوت 
املرحلة املتوسطة 
والثانوية – بنات

40 طالب وطالبة2012/12/26

بازار مجموعة
 Initiative Saul

Group

بازار متالزمة داون
مجمع النخيل – 

مستشفى امللك فيصل 
التخصيص

2012/12/27

جميع طالب 
الجمعية
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التاريخاملكانالفئة املستهدفةاسم  املحارضة
مخاطر السمنة عىل األطفال 

ذوي متالزمة داون 
مدارس صوتأولياء األمور

( املرحلة املتوسطة –املرحلة الثانوية)
2012/1/5

ورشة عمل يف امللتقى العاملي 
السابع لتطوير أداء األرس 
و العاملني يف مجال الرتبية 

الخاصة ( األنشطة التعليمية )

مختصني و أولياء 
أمور

2012/2/16جمعية أم القرى مبكة املكرمة

برنامج توعوي وترفيهي عن 
النظافة

طالب وطالبات 
املرحلة املتوسطة 

بنات 

مدارس صوت
2012/5/20( املرحلة املتوسطة –املرحلة الثانوية)

محارضة تعريفية عن الربامج 
املقدمة يف جمعية صوت

محارضة تعريفية 
ألولياء أمور طالب 

الجمعية

2012/12/3مقر الجمعية

محارضة عن كيفية تنمية 
مهارات التواصل لذوي متالزمة 

داون

فريق عمل مدارس 
صوت للتعليم و 

التدريب
2012/12/30مقر الجمعية

محارضات

االجتامعية الخدمات 

تقدم  كام   ، داون  متالزمة  ذوي  ألرس  املعنوي  الدعم  تأمني  إىل  االجتامعية  الخدمات  تهدف 

خالل  من  الدراسية،  الرسوم  دفع  عىل  القادرين  غري  للطالب  الدراسية  املنح  برنامج  الجمعية 

عىل  والعمل  وأسبابها  داون  متالزمة  بطبيعة  املجتمع  بتوعية  والقيام  اجتامعية.  ودراسات  بحوث 

الخاصة. االحتياجات  لذوي  املجتمع  تقبل 

47 2012التقرير السنوي

عدد الطالبالبيان#
19طالب التخفيض1

25طالب اإلعفاء2

864املسجلني عىل قوائم االنتظار3

14املسجلني لهذا العام4

5طي قيد ملفاتهم لهذا العام5

الطبية الخدمات 
وذلك  املدارس  طالب  لجميع  املستمرة  الصحية  والعناية  الرعاية  تأمني  إىل  الطبية  الخدمات  تهدف 

من خالل توثيق العالقة مع املستشفيات وخاصة مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث. 

كام تقوم بتقديم اإلرشاد والنصح ألرس ذوي متالزمة داون فيام يتعلق باملشاكل الصحية، التنسيق 

وطبية. صحية  توعوية  محارضات  إلقامة  املختصة  الجهات  مع 

عدد الطالبالرعاية والعناية الصحية
13فحص العظام ( عيادة املدارس ) 

36تطعيم االنفلونزا املوسمية ( عيادة املدارس )

5 تطعيم حمى شوكية ( عيادة املدارس )

18فحص األسنان بكلية طب االسنان

27تطعيم االنفلونزا املوسمية

78فحص األسنان ( عيادة املدارس )

4موعد بعيادات كريس السمنة مبستشفى امللك خالد الجامعي
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العـددالتاريخالغرض من الزيارةالعيادات الطبية
د/ زايد الزايد رئيس قسم جراحة العظام 

لألطفال مبستشفى امللك فيصل التخصيص 
ومركز االبحاث

د/ هدى قطان استشارية طب االطفال            

1433/3/13هـفحص الطالب

2012/2/5م

13

د/ هدى قطان  استشارية طب ا ألطفال  
مبستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث

تطعيم الطالب :

لقاح األنفلونزا املوسمية

لقاح الحمى الشوكية

1433/11/30هـ

2012/10/16م

36

5

( 5 ) مجموعات من كلية التمريض والعلوم 

الطبية املساعدة - جامعة امللك سعود 
يرافقهن عضو هيئة التدريس د/ عفاف 

إبراهيم

التدريب وتنويع الخربة 

العملية

التزويد مبعلومات عن 

الجمعية وعن متالزمة 

داون

2012/4/23م

212/4/24م

2012/4/25م

2012/12/4م

2012/12/10م

15

4

9

14

14

د/ محمد كريم طالب املاجستري يف 
تخصص تقويم االسنان ـ كلية طب 

االسنان جامعة امللك سعود

بحث علمي بعنوان مقارنة 

الخواص االشعاعية القحفية 

والوجهية لذوي متالزمة 

داون باالشخاص العاديني 

الفئة العمرية ( 12-24) 

عام
فحص الطالب وتزويد 

أولياء أمورهم باالرشادات 
والتوجيهات الخاصة بصحة 

الفم واالسنان وتوزيع 
االدوات املساعدة عىل ذلك

تم الفحص 

يف كلية طب 

االسنالن 

18

العـددالتاريخالغرض من الزيارةالعيادات الطبية

د/ أروى الحديثي أخصائية أسنان 

أطفال بعيادات سنايا لطب األسنان
د/ وائل حوين طبيب أخصايئ تركيب 

وحشوات

فحص مبديئ ألسنان طالب 
املدارس يتضمن حالة 
األسنان ، حالة اللثة ، 

ودرجة اإلهتامم باألسنان .
منح كل طالب كوبون 
مجاين ملراجعة عيادات 

سنايا لألسنان

2012/11/1478م

د / البندري بنت حسن الجميل مبتعثة 
من قسم صحة أسنان املجتمع ، كلية طب 

األسنان جامعة امللك سعود ، وكلية لندن 
الجامعية يف اململكة املتحدة

دراسة ميدانية تهدف 
إىل تطوير واختبار أداة/ 

استبانة لقياس جودة 
الحياة املتعلقة بصحة 
الفم واألسنان ألطفال 
متالزمة داون وزويهم.
 إجراء مقابالت فردية 

مع مجموعة من أمهات 
األطفال ذوي متالزمة 

داون من الجنسني (١٨-
١٢سنة)

من 

2012/12/22م 

اىل 

2012/12/31م 

10
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املجموعتربعزكاةاللقب
011000001100000صاحبة السمو املليك األمرية لولوه بنت فهد بن عبد العزيز  اَل سعود

010000001000000صاحبة السمو املليك األمرية مويض  بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

0600000600000الشيخ محمد بن حسني عيل العمودي      

0500000500000الشيخ عبد العزيز مبارك الحساوي

136005290530426536فاعلني خري

0400000400000الشيخ فهد بن عبد العزيز الرشود

100000200000300000 الشيخ عبد الله بن سامل بن سعيد باحمدان

0233006233006السادة البنك األهيل التجاري

0200000200000الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مهنا اليابس

0200000200000املهندس راشد بن سعد بن عبد الرحمن الراشد

صاحب السمو املليك األمري محمد بن خالد بن عبد الله الفيصل بن عبد 
العزيز آل سعود

0200000200000

0200000200000  الشيخ صالح بن راشد بن عبد الرحمن الراشد

0200000200000الشيخ  عبد الله بن أحمد سعيد بقشان     

0200000200000   الشيخ  عبد العزيز عمر الشويعر 

5000099000149000 السيدة نوال محمد عمر بابقي

0120000120000السيدة أم مازن العنقري

1000000100000صاحبة السمو املليك األمرية البندري بنت خالد بن عبد العزيز  آل سعود   

0100000100000السيدة بثينة السيف

1000000100000السيدة شام الشنيفى

1000000100000الشيخ سعد التويجرى

0100000100000السيدة محاسن عيىس سعسع

( زكاة - تربعات  نقدية )

للفرتة من 2011/12/31م إىل املوافق 2012/12/30م

املجموعتربعزكاةاللقب
 sms  0196276196276السادة املتربعني من خالل الرسائل القصرية

06000060000رشكة سابك

05000050000الشيخ  محمد عمر العيسايئ

05000050000الشيخ نارص زيد نارص املليحى

50000050000مؤسسة عبد املحسن  السلطان الخريية

01877218772السادة رشكة العثيم القابضة

01800018000رشكة عطية محمد الزهراين وأوالده للتجارة

01500015000الشيخ منصور عبد الرحمن الطاسان

10000010000 الشيخ صالح عبدالله عمر العمرى 

01000010000السيدة لينا بابان

079027902الرشكة السعودية لتدوير الورق

050005000 السيدة أمل راشد العرادى

050005000األمرية سارة آل سعود   

صاحبة السمو املليك األمرية البندري بنت عبد الرحمن  الفيصل بن عبد 
العزيز آل سعود

040004000

300003000األستاذ عبدالله الهبدان 

015001500السادة إستوديو صورىن

649,0056,383,9877,032,993اإلجاميل
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الميزانية التقديرية

تعالى:- قال 

يخلفه  فهو  شيء  من  أنفقتم  وما 
الرازقين خير  وهو 

سبا سورة   ،٣٩ آية 
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املوازنة التقديرية لعام 2013م

: املوازنة التقديرية للزكاة و املساعدات (ريال سعودي) أوالً
االيراداتاملرصوفات                                                                                                                   

                   مدفوعات الزكاة                                                                                                                                 متحصالت الزكاة

2013                                                                                                                               2013

552،000                           التأهيل االجتامعي (رواتب زكاة)                                                                  552،000    متحصالت الزكاة

552،000       إجاميل مدفوعات الزكاة

552،000       إجاميل مدفوعات الزكاة                                                                                    552،000   إجاميل متحصالت الزكاة

ثانياً: املوازنة التقديرية للجمعية و اشرتاكات العضوية (ريال سعودي)
                     املرصوفات                                                                                                                   االيرادات

 2013                                                                                                              2013

8,924,966           جمعية صوت متالزمة داون                                                             1,710,000    جمعية صوت متالزمة داون

                                                                                                                                                إيرادات اشرتاكات العضوية

                                                                                                                  30,000        اشرتاكات العضوية

8,924,966   إجاميل مرصوفات الجمعية                                                               1,740,000     إجاميل إيرادات الجمعية واشرتاكات العضوية  

ثالثاً : املوازنة التقديرية للتربعات واإلعانات الحكومية واألصول (ريال سعودي)
اإليراداتاملرصوفات                                                                                                                   

                         اإلضافات عىل األصول                                                                                                                          التربعات
2013                                                                                                              2013

29,254,887     مباين تحت التنفيذ 

1,500              شبكات الكرتونية و متديدات                                                                 

150,000          برامج الحساب اآليل                                                                    800,000                               التربعات النقدية

12,000            أجهزة وآالت وعدد                                                                      36,250,000                          التربعات النقدية املرشوطة

14,500            أثاث                                                                                        24,000                                 التربعات العينية

29,432,887                      إجاميل املرصوفات الرأساملية                                         37,074,000                  إجاميل التربعات

                                                                                                                                                         إيرادات أخرى
150,000                           إهالكات األصول الثابتة                                                                           اإلعانات الحكومية

                                                                                                                      200,000         اإلعانة الحكومية من وزارة الشئون االجتامعية

                                                                                                                      243,216         اإلعانة الفنية من وزارة الصحة

                                                                                                                      4,000,000       إيجار مبنى وقف صوت وأخرى

29,582,887                      إجاميل املرصوفات الرأساملية و اإلهالكات                        4.443.216     إجاميل اإلعانات الحكومية و أخرى                       

                                                                                                                   41,517,216    إجاميل إيرادات التربعات و اإلعانات الحكومية وأخرى

                                                                    

39,059,853                    إجاميل املرصوفات التقديرية                                          43,809,216                إجاميل اإليرادات التقديرية           

(13,649,200)                                                          العجز التقديري لإليرادات عن املرصوفات

            4,749,363                                         الفائض  الـــتــقديـري لإليـــــــرادات عــــن الــمــصـــروفــــات
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إنجازاتنا
 

تسعى الجمعية إىل تغيري مفهوم الجمعية من جمعية خريية إىل جمعية تنموية مستدمية 
بذات  خدماتها  تقديم  يف  والتوسع  ذاتيا  برامجها  وتشغيل  الذايت  لإلكتفاء  للوصول 
عقـد  خالل  من  متميزة  إنسانية  كمؤسسة  بخدماتها  املجتمع  لثقة  ترتقي  والتي  الجودة 
وتوفيقه  الله  من  وبفضل   ، الخريية  األوقـاف  ومشاريع  مختلفة  قطاعات  مع  رشاكات 
أول  وهو  الرياض  مدينة  يف   (  1 صوت  برج   ) للجمعية  األول  الخريي  الوقف  إنشاء  تم 
الخريية  املشاريع  من  العديد  تشمل  والتي  لألوقاف  الجمعية  إسرتاتيجية  لتفعيل  مرشوع 

إنشاؤه. يتم  تدريبي  مكتب  أو  مدرسة  لكل  املستقبلية 

 1,238 مساحة  عىل   ( سابقاً  الستني   ) الدين  صالح  شارع  يف    1 صوت  برج  مرشوع  يقع 
العاملية  املواصفات  بأعىل  تنفيذه  تم  وتجارى  إداري  مبنى  عن  عبارة  هو  و  مربع.  مرت 

. األبراج  من  غريه  عن  بها  ينفرد  والتي  املقدمة  والخدمات  البناء  حيث  من 



يصل صوتنا  بدعمكم 
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(  SMS  ) خدمة الرسائل النصية القصرية

 إرسال ( 1 ) للرقم ( 5053 ) من أي شبكة إتصاالت لتساهم معنا يف دعم تعليم أطفال متالزمة داون 
بـ ( 12 ) ريال فقط 

منح السعادة للغير أفضل طريق 
لعمل الخير

لدعم املشاريع الخريية للجمعية من خالل :
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البنكية: التحويالت 

نوع الحسابرقم الحسابIBANاسم البنكالتسلسل
 SA42100000

SA79100000

 249-4919-7000-101

249-4919-7000-308

تربعات 
زكاة

 SA7580000

SA7780000

 203-6080-1414-1415

203-6080-1313-1318

تربعات
 زكاة

 SA672000000

SA402000000

 209-855-5519-940

209-855-5519-941

تربعات
زكاة

 SA20 6000 00000

SA90 6000 00000

 0162-8761-3001

0162-8761-3002

تربعات
زكاة

 SA56 5500 00000

SA56 5500 00000

 967546-001-85

967546-002-82

تربعات
 زكاة

 SA89 45 000 000

SA62 45 000 000

 077009975-001

077009975-002

تربعات
 زكاة

قبل  من   ، سنوية  ربع  دقيقة  ومراجعة  لرقابة  تخضع  الجمعية  وميزانيات  حسابات  بأن  علام 
االجتامعية. الشؤون  وزارة  قبل  من  ومنتدب  معتمد  قانونيون  ومراجعون  محاسبون  مكتب 

البنك االهيل التجاري

مرصف الراجحي

بنك الرياض

بنك الجزيرة

البنك الفرنيس

 بنك ساب

1

2

3

4

5

6



الجمعية مع  للتواصل 

: التايل  العنوان  عىل  للجمعية  الرئييس  املقر 

داون  متالزمة  صوت  جمعية 

569 برقم  االجتامعية  الشؤون  بوزارة  مسجلة 

الرياض  السفارات-  حي 

السعودية   العربية  اململكة    -  11693 الربيدي   الرمز   9443 ص.ب 

هاتف:   

فاكس:  

www.saut.org.sa     : املوقع األلكرتوين

sautsociety.sa@gmail.com      : االلكرتوين   الربيد 

                                                                                  info@saut.org.sa    

@sautsociety         : حساب تويرت

+966 1  482 9057 / +966 1 488 7494

+966 1 482 3755

بنا اتــصل 
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