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دعم خادم الحرمين الشريفين للمركز ورعاية أنشطته

دعم خادم الحرمين  الشريفين للمركز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قدم منحة سخية للمركز بمبلغ (عشرة 
ماليين ريال) كأول نواة للوقف الخيري 

للمركز

تخصيص قطعة أرض ودعمًا ماليًا بقيمة (20 مليون 
ريال) �قامة مشروع استثماري يتم تخصيص العائد 

منه لدعم وتمويل المشاريع والبرامج البحثية للمركز

إعالن الرياض أول مدينة صديقة ل¢شخاص 
ذوي ا�عاقة من خالل تطبيق برنامج 

"الوصول الشامل".

رعاية المؤتمرات الدولية ل»عاقة والتأهيل التي 
نظمها مركز الملك سلمان °بحاث ا�عاقة

رعاية اللقاءات التأسيسية للمركز

اعتماد دمج برنامج الوقف الخيري مع صندوق المنح 
البحثية تحت مسمى "برنامج الوقف الخيري وصندوق 

المنح البحثية"

رعاية وتكريم اللجنة التوجيهية 
لتفعيل توصيات المؤتمر ا°ول ل»عاقة 

والتأهيل. 

رعاية "جائزة الملك سلمان °بحاث ا�عاقة" 
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رؤيتنا
التميز العالمي في مجال أبحاث اإلعاقة   

رسالتنا 

تحســين جــودة حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأســرهم مــن خــال أبحاثنــا العلميــة 
التــي تســاهم فــي االكتشــاف المبكــر لإلعاقــة، ووســائل تفاديهــا وعاجهــا، وتســخير 
نتائــج البحــوث ومخرجاتهــا ألغــراض التخطيــط والتقييــم فــي مختلــف مجــاالت الوقايــة 

ــل. ــة والتأهي والرعاي

اتخذ المركز من عبارة »علٌم ينفع الناس« 
شعارًا له. كداللة على ما يهدف إليه من 
أعمال تصب أساسًا ومباشرًة في منفعة 

اإلنسان.
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مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

 التعريف بمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة:
 يعــد مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة مركــز األبحــاث الوحيــد بالمنطقــة والمتخصــص فــي أبحــاث اإلعاقــة، 
وذلــك باســتخدام أســس علميــة تتواكــب مــع المعاييــر العالميــة ســواء علــى مســتوى إعــداد األبحــاث والدراســات 
ــن،  ــة للمختصي ــد مــن البرامــج التدريبي ــم العدي ــع مجــاالت اإلعاقــة.  وبتقدي ــة فــي جمي ــة، والبرامــج الوطني العلمي

ومقدمــي الخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأســرهم

نشأة المركز:
بدعــم مــادي ومعنــوي مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــزـ  يحفظــه اللــهـ  وباقتــراح 
مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر / ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة األطفــال 

ذوي اإلعاقــة ـ تأســس مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة فــي 1411/5/11هـــ.
نشــأت فكــرة تأســيس مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث االعاقــة لمواجهــة اإلعاقــة المتزايــدة فــي بالدنــا. وســد 
الفــراغ الكبيــر فــي مجــال البحــث العلمــي حــول اإلعاقــة ومســبباتها ووســائل تفاديهــا. ولقــد اخــذ المركــز علــى 
عاتقــه مهمــة التعــرف علــى أســباب اإلعاقــات علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية ومــن ثــم التعــاون مــع 
أفضــل المراكــز العالميــة المتخصصــة والجامعــات والمستشــفيات فــي ايجــاد الوســائل والطــرق الكفيلــة بالحــد 
مــن اإلعاقــة وتخفيــف أثارهــا علــى االشــخاص ذوي اإلعاقــة وذويهــم والمســاهمة فــي تقديــم خدمــات مســاندة 
أكثــر فاعليــة تتيــح لهــم تســيير أمورهــم الحياتيــة واإلســهام فــي بنــاء مجتمعهــم. ومــن المؤكــد أن رســالة المركــز ال 
يمكــن لهــا أن تتحقــق دون تفاعــل ومســاندة المؤسســات الوطنيــة والمبــادرات الفرديــة الداعمــة والمشــاركة فــي 
البرامــج البحثيــة التــي يتبناهــا والتــي ســتنعكس ايجابــًا بمشــيئة اللــه علــى المجتمــع بأســره. ويتطلــع المركــز خــالل 
الســنوات القليلــة القادمــة إلــى االســتفادة مــن التراكمــات العلميــة التــي يمــر بهــا العالــم فــي مجــاالت البحــوث 
العلميــة والمعلومــات ووســائل العــالج الوقايــة. ونتطلــع بــإذن اللــه تعالــى إلــى تحقيــق الكثيــر لمــا فيــه الخيــر 

ــا ولإلنســانية جمعــاء. لمجتمعن
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أهم الفعاليات لعام 2019م

اللقاء الثالث عشر لمؤسسي المركز 
برعاية صاحب السمو الملكي األمير/  خالد الفيصل بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة 

حفل افتتاح المشروع االستثماري للمركز »بحي السفارات«
فندق راديسون بلو

برعاية صاحب السمو الملكي األمير/  سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ـ  رئيس مجلس األمناء 
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مشاركة المركز ضمن وفد المملكة لدى 
لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة »باألمم المتحدة« 

بناء الشراكة االستراتيجية بين المركز، وهيئة حقوق اإلنسان بالمملكة 
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بناء الشراكة االستراتيجية بين المركز، وهيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  

بناء الشراكة االستراتيجية بين المركز، ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
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تنظيم الملتقى العلمي ألولويات البحوث لعام 2020م،
برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان ب سلمان بن عبدالعزيز، و بالتعاون مع هيئة حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة بفندق راديسون بلو »حي السفارات« 

تنظيم الملتقى التشاوري للتوحد، بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث  
برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس األمناء، بفندق هيلتون الرياض  
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تدشين اإلطار المرجعي لوصول التالميذ إلى المنهج العام 
برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، 

ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم العالي   

الشراكة مع شركة بوينج السعودية 
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مجاالت االهتمام للمركز:
يهتــم مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة بتشــجيع األبحــاث العلميــة فــي مجــال اإلعاقــة وتطبيــق نتائجهــا فــي حقــول 

الوقايــة مــن اإلعاقــات والكشــف والتدخــل المبكــر مــن جهــة والرعايــة والتأهيــل مــن جهــة أخــرى.
يقوم المركز بدعم وإجراء األبحاث، والدراسات التطبيقية، والبرامج الوطنية في جميع مجاالت اإلعاقة. 

اســتطاع المركــز وبمــا عقــده مــن شــراكات مــع المؤسســات محليــة وإقليميــة ودوليــة، مــن توســيع نشــاطاته البحثيــة 
وبنــاء فــرق العمــل التــي تضمــن اســتخدام النتائــج البحثيــة بشــكل فعــال. كمــا أهتــم ببلــورة األولويــات البحثيــة مــن خــالل 
إجــراء الدراســات األوليــة التــي تحــدد االحتياجــات، بالتشــاور مــع الشــركاء االســتراتيجيين للمركــز علــى الصعيــد المحلــي 

ــة ورســالة المركــز. واإلقليمــي والدولــي، لتوجيههــا حســب رؤي
 ولزيــادة الوعــي بقضايــا اإلعاقــة قــام المركــز بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المتخصصــة، مثــل المؤتمــرات العلميــة، 
والشــبكة  المرئــي  البــث  عبــر  والتواصــل  والمحاضــرات  العمــل  وورش  العلميــة،  والملتقيــات  المتخصصــة،  والنــدوات 

العنكبوتيــة. 

مجاالت االهتمام الرئيسية األربعة لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة:
وفقــا للخطــة االســتراتيجية المعتمــدة للمركــز فــإن مجــاالت االهتمــام الرئيســية للمركــز تتضــح معالمهــا فــي أربعــة 

مجــاالت رئيســية، وهــي:
إنشــاء قاعــدة بيانــات موثوقــة عــن اإلعاقــة: وذلــك ببنــاء قاعــدة بيانــات شــاملة مبنيــة علــى أســس علميــة؛ . 1

لتوفيــر معلومــات دقيقــة عــن نســبة ذوي اإلعاقــة فــي المملكــة، وتوزيعهــم، إضافــًة إلــى مســببات اإلعاقــات 
المختلفــة.

تطويــر أســاليب تشــخيصية: باســتهداف اإلعاقــات ذات النســب العاليــة فــي الحــدوث، مثــل: صعوبــات التعّلــم، . 2
واضطرابــات التواصــل، والصحــة النفســية.

دعــم البحــث المتقــدم.: بإجــراء األبحــاث المتقدمــة؛ كتكنولوجيــا النانــو، والروبوتــات، والعــالج بالخاليــا، وهــو مــا . 	
يعنــي حــدوث تحــّول كبيــر فــي المســتقبل.

إطــالق مبــادرات خاصــة منتقــاة بعنايــة: باســتمرار المركــز فــي تشــجيع المبــادرات البحثيــة التــي تتبــع رؤيــة . 4
المركــز، وتنطلــق مــن رســالته.

األهداف االستراتيجية للمركز:
مــن خــالل جهــود بحثيــة موّجهــة ومقّننــة تخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المقــام األول )علــم ينفــع النــاس(، قامــت 

لجنــة االســتراتيجيات بصياغــة األهــداف االســتراتيجية للمركــز لتشــمل أربعــة أهــداف أساســية، هــي:
تحسين عملية اتخاذ القرار، والتخطيط، وتحديد أولويات البحث.. 1
تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل دقيق، ووضع إجراءات وقائية وآلية مناسبة للتدخل المبكر.. 2
استخدام أحدث التقنيات لتحسين فهم أنواع اإلعاقة، والقدرات التشخيصية والعالجية.. 	
تطوير مساهمات ملموسة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.. 4
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أهداف المركز: 
تنبثــق أهــداف مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة مــن األهــداف االســتراتيجية للمركــز الســابق ذكرهــا، ويســعى المركــز 

إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة: 
إجــراء األبحــاث العلميــة الرصينــة مــن خــالل فــرق بحثيــة علــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة وتعميــم نتائجهــا لتحقيق . 1

االســتفادة المرجــوة منها
دعـــم وتمويــل األبحــاث العلميــة فــي مجــاالت اإلعاقـــة وتقديــم جميــع أشــكال الدعــم للباحثيــن المتميزيــن . 2

واســتقطاب مســاهمات خيــرة الباحثيــن فــي هــذا المجــال. 
تفعيل نشر وتطبيق نتائج األبحاث التطبيقية المتميزة والممارسات الفعالة في مجاالت اإلعاقة.. 	
ــزة الملــك ســلمان العالميــة ألبحــاث اإلعاقــة، ومنحهــا ألفضــل . 4 تشــجيع البحــث العلمــي مــن خــالل إقامــة جائ

ــا اإلعاقــة. ــد العالمــي لجهودهــم فــي خدمــة قضاي ــن علــى الصعي العلمــاء المتميزي
تنفيــذ البرامــج الوطنيــة النوعيــة والمتميــزة فــي مختلــف مجــاالت اإلعاقــة بمــا يســهم فــي تحســين جــودة حيــاة . 5

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأســرهم، بالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين للمركــز. 
إثــراء المعرفــة مــن خــالل إعــداد وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل والمحاضــرات وحلقــات البحث . 	

فــي مجــاالت اإلعاقة.
تصميــم وتقنيــن أدوات التشــخيص والتقييــم علــى البيئــة الســعودية للفئــات المختلفــة مــن األشــخاص مــن ذوي . 	

اإلعاقة.
تنظيــم المؤتمــرات الدوليــة بالتعــاون مــع الــوزارات والهيئــات والجهــات المتخصصــة، ودعــوة أفضــل العلمــاء . 	

والخبــراء والمتميزيــن، لتطبيــق أحــدث المســتجدات فــي مجــال اإلعاقــة.
إعــداد وتصميــم قواعــد معلومــات عــن أبحــاث اإلعاقــة وعــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المملكــة وتزويــد . 	

الباحثيــن والمختصيــن بهــا وتشــجيع تبــادل المعلومــات والخبــرات فــي هــذا المجــال 
التعــاون والتنســيق وعقــد الشــركات مــع المؤسســات والجهــات الحكوميــة واألهليــة والمراكــز المتخصصــة . 10

التعــاون والعمــل المشــترك لخدمــة  والجامعــات علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي والدولــي لتشــجيع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورعايتهــم.

إيجــاد قنــوات تخطيــط مركزيــة لتطويــر الرعايــة الطبيــة والتعليميــة للجهــات التــي تقــدم خدمــات لألشــخاص ذوي . 11
اإلعاقــة، وتحديــث برامجهــا بصفــة مســتمرة وتقديــم خدمــات علميــة متطــورة لمختلــف القطاعــات.
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التنظيم اإلداري لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

أواًل: جمعية المؤسسين لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة:
تتشــكل جمعيــة المؤسســين مــن األعضــاء المؤسســين للمركــز ســوءًا كانــوا مــن األشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن 

الذيــن يقدمــون منحــة نقديــة أو عينيــة للمركــز، وعضويــة المؤســس قائمــة مــدى الحيــاة، وألبنــاؤه مــن بعــده.
اختصاصات جمعية المؤسسين:

جمعيــة المؤسســين هــي الســلطة العليــا فــي المركــز، وتتولــى وضــع السياســات العامــة لهــا واإلشــراف علــى تنفيذهــا 
والقيــام بــكل مــا مــن شــأنه تحقيــق أهــداف المركــز، ولهــا فــي ســبيل ذلــك ممارســة االختصاصــات التاليــة:

اعتماد استراتيجية وخطط المركز والتأكد من اتساقها مع أهداف المركز.  .1
اعتماد الموازنة السنوية للمركز.  .2

اختيار أعضاء مجلس األمناء باالنتخاب من أعضاء جمعية المؤسسين.   .	
اعتماد تشكيل واختصاصات وصالحيات اللجان المنبثقة من الجمعية واختيار أعضاءها.  .4

اعتماد إنشاء فروع للمركز داخل وخارج المملكة بناءًا على اقتراح   مجلس األمناء.  .5
اعتماد الالئحة التنفيذية للنظام األساسي للمركز.  .	

اعتماد السياسات العامة الستثمار أموال المركز.  .	
اعتماد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.  .	

مراجعة التقرير السنوي للمركز واعتماده.  .	
تعيين أمين عام الجمعية بناء على توصية من رئيس مجلس األمناء.  .10

تفويض بعض صالحياتها لرئيس الجمعية.  .11
تفويض بعض صالحيتها لمجلس األمناء.  .12
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االجتماع العاشر للجمعية العمومية
اللقاء الثالث عشر لمؤسسي »مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة«

برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيــز مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة 
المكرمــة وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، رئيــس مجلــس أمنــاء »مركــز الملــك 

ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة«
برعاية شركة البيك لألنظمة الغذائية الثالثاء 	/1441/2هـ ) الموافق 11/2/	201م(- فندق حياة بارك، جدة
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فعاليات االجتماع العاشر للجمعية العمومية
حيــث أن األعضــاء المؤسســين لمركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة )110( مؤســس يمثلــون مختلــف القطاعــات 
بالمملكــة، وكذلــك مختلــف المناطــق، وبتوجيــه مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
رئيــس مجلــس األمنــاء، ينعقــد اللقــاء الســنوي لألعضــاء المؤسســين للمركــز كل عــام فــي إحــدى مناطــق المملكــة 

بالتنــاوب )الوســطى، الغربيــة، الشــرقية( وينعقــد اللقــاء بضيافــة أحــد األعضــاء المؤسســين للمركــز
وقد انعقد االجتماع العاشر للجمعية العمومية لهذا العام 	201م بمدينة جدة، وقد شهد االجتماع العاشر انتخاب 
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أعضاء مجلس أمناء مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة »للدورة الخامسة«، 
وبــدأ اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بكلمــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، رئيــس 
الجمعيــة العموميــة، رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة »للــدورة الرابعــة«، وأقــر المجتمعــون 

القــرارات التاليــة: 

وأقر المجتمعون القرارات التالية: 
1اعتمــاد مــا تضمنــه تقريــر مجلــس األمنــاء مــن نشــاطات وإنجــازات المركــز خــالل الــدورة المنتهيــة »الرابعــة« . 1

وأثنــوا علــى التوجهــات المســتقبلية لبرامــج وأبحــاث المركــز وأنشــطته العلميــة المختلفــة.
اعتماد ما جاء في التقرير اإلداري وتقرير لجنة االستثمار للمركز »للدورة الرابعة«.. 2
اعتماد التقرير السنوي للمركز لعام 	201م.. 	
اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 	201م.. 4
إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 1	/12/ 	201م.. 5
إقرار الالئحة األساسية الجديدة لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة.. 	
اعتماد العرض إداري، ووعلمي عن مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة  لعام 	201م.. 	
إعــالن نتائــج انتخــاب مجلــس األمنــاء »للــدورة الخامســة« واختيــار )	1( عضــو باالنتخــاب حســب األصــوات، . 	

الخامســة   للــدورة  المنتخــب  البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، ومجلــس األمنــاء  المــوارد  وبحضــور مندوبــي وزارة 

ثانيًا: مجلس األمناء: 
يكــون للمركــز مجلــس أمنــاء يتكــون مــن ثالثــة عشــر عضــوًا يتــم انتخابهــم مــن األعضــاء المؤسســين للجمعيــة، ومــدة 

العضويــة )أربــع ســنوات( 

رئيس مجلس األمناء:
يكــون رئيــس مجلــس األمنــاء أحــد األعضــاء المؤسســين المنتخبيــن، ويتــم اختيــاره مــن قبــل أعضــاء مجلــس األمنــاء 

بينهــم. باالنتخــاب فيمــا 

اختصاصات مجلس األمناء:
يتولــى المجلــس المســؤولية أمــام الجمعيــة عــن تحقيــق المركــز ألهدافــه وتنفيــذ أنشــطته بفاعليــة وكفــاءة، ولــه علــى 

وجــه الخصــوص مــا يلــي:
مراجعــة اســتراتيجية وخطــط المركــز ورفعهــا إلــى الجمعيــة العتمادهــا واإلشــراف علــى متابعــة تنفيذهــا بعــد . 1

اعتمادهــا.
مراجعة الموازنة السنوية للمركز واعتماد السياسات الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.. 2
المحافظة على أمالك المركز المنقول منها وغير المنقول. . 	
قبول الهبات و اإلعانات و التبرعات والوصايا.. 4
اعتماد التنظيم اإلداري للمركز وتعديله عند اقتضاء حاجة العمل.. 5
إعداد الالئحة التنفيذية للنظام، تمهيدًا للرفع لجمعية المؤسسين لالعتماد.. 	
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اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية وغيرها من اللوائح الالزمة لسير العمل.. 	
التوصية بمنح عضوية الشرف والرفع للجمعية للموافقة.. 	
اعتماد قيام المركز بمشاريع لها عالقة باإلعاقة.. 	

تعيين المدير التنفيذي ومديري اإلدارات في المركز.. 10
ترشيح مراجع الحسابات الخارجي واقتراح أتعابه.. 11
اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه إلى الجمعية العتماده.. 12
إنشــاء لجــان أو مجموعــات عمــل دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائــه لتولــي مهــام موضــوع محــدد بعينــه، ويصــدر . 	1

المجلــس قــرارًا بتشــكيل تلــك اللجــان وأعضائهــا وتحديــد الصالحيــات المناســبة لهــا.
أو . 14 األعمــال  بعــض  بخبــراء ومستشــارين متفرغيــن وغيــر متفرغيــن إلنجــاز  االســتعانة  األمنــاء  لرئيــس مجلــس 

ــة للمركــز طريقــة االســتعانة  الخدمــات وتقديــم المشــورة وإجــراء البحــوث والدراســات، وتحــدد الالئحــة التنفيذي
بهــم وحقوقهــم وواجباتهــم، ويشــمل ذلــك مــن تتــم االســتعانة بهــم عــن طريــق اإلعــارة مــن الجهــات الحكوميــة 

والمؤسســات العامــة والخاصــة.
تنفيذ ما تكلفه به الجمعية.. 15
للمجلس تفويض بعض صالحياته لرئيس المجلس بما يحقق تسيير أعمال المركز اإلدارية والمالية. . 	1
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بلغ عدد األعضاء المؤسسين لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، حتى نهاية عام 	201م )110( مؤسس.
موزعين على النحو التالي:

التوزيع حسب الفئات

المؤسسون

ا�فرادأصحاب السمو ا�مراء 8%

9 أمراء

47%

51 مؤسس

 البنوك
6%

7 بنوك

%8مؤسسات خيرية

9 مؤسسات

%6ا�جهزة الحكومية

7 أجهزة 

الشركات
25%

27 شركة 

مؤسس11

المنطقة الشرقية

10%

المنطقة الوسطى

%60مؤسس67

المنطقة الغربية

مؤسس30

28
%

خارج المملكة

%2مؤسس2

110 مؤسس

التوزيع حسب المناطق
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صاحب السمو امللكي األمير 
بندر بن عــبدالعــزيز

صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز »يرحمه اهلل«

مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخليرية

خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز وأبناؤه

1

4

7

101112

2

5

8

3

6

9

صاحب السمو األمير 
خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

صاحب السمو امللكي األمير
عبداملجيد بن عبدالعزيز

 »يرحمه اهلل«
صاحب السمو األمير

سلطان بن محمد بن سعود الكبير

صاحب السمو امللكي األمير
تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

صاحب السمو امللكي األمير
الوليد بن طالل بن عبدالعزيز

صاحب السمو امللكي األمير/ 
سعود بن نايف بن عبد العزيز

صاحب السمو امللكي األمير/ 
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

معالي الدكتور/ 
ناصر بن إبراهيم الرشيد

أبنـــــــاء 
مساعد بن سيف السيف

األعضاء المؤسسون لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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دولة الرئيس
رفيق احلريري »يرحمه اهلل«

 فاعل خير

أحمد ناصر البنعلي وأوداله
 »يرحمه اهلل«

عبداملقصود بن محمد سعيد خوجه

املهنــــدس
زهير حامد فايز

محمد بن إبراهيم العيسى

خالد بن سالم بن محفوظ
 »يرحمه اهلل« 

عبدالرحمن بن علي 
اجلريسي

إسماعيل علي أبو داود
»يرحمه اهلل«

عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه

فواز بن فهد بن 
عبدالرحمن القصيبي

مؤسسة 
سليمان الصالح العليان اخليرية

أبنـــاءخالد بن علي التركي
محمد بن سعيدان

معالـــي األستـــاذ
محمد بن صالح العذل

»يرحمه اهلل«

13

16

19

22

25

14

17

20

23

26

15

18

21

24

27

األعضاء المؤسسون لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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علي بن مسلم
»يرحمه اهلل«

عبدالرحمن بن علي التركي
»يرحمه اهلل«

سعد محمد املعجل
 »يرحمه اهلل«

عبد العزيز بن عبداهلل املوسى
»يرحمه اهلل«

املهنـــدس
ناصر بن محمد بن حمود املطوع

صبيح بن طاهر درويش 
املصري

أبنـــــاء
أحمد اجلفالي

 »يرحمه اهلل«

شكور أبو غزالة
 »يرحمه اهلل«

املهندس
عبداهلل بن أحمد سعيد بقشان

الدكتـــور
عاكف أمني مغربي

املهندس 
مازن بن خليفة الالحق النعيمي

سليمان بن عبد القادر املهيدب

مرعي بن مبارك بن محفوظ

حسني بكرى قــزاز

الدكتـــور
حمزه بهي الدين اخلولي

28

31

34

37

29

32

35

38

30

33

36

39

404142
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هيف بن محمد بن عبود القحطاني

حسن بن محمد خليل عناني

محمد بن إبراهيم السبيعي
»يرحمه اهلل«

الدكتـــور 
محمد بن عيسى اجلابر

عبداهلل بن سعد الراشد

علي بن سليمان الشهري

محمد بن يوسف ناغي

محمد بن عبد العزيز الدغيثر 
وعائلته »يرحمه اهلل« 

محمد بن حسني العمودي

عبداخلالق بن محمد سعيد

إبراهيم بن عبداحملسن السلطان

الدكتــــور
هالل بن حسني الطويرقي

عبداحملسن بن عبدالعزيز احلكير

عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
بن صالح الراجحي وأبنـاؤه

عبدالرحمن بن صالح الراجحي 
وأبنـاؤه

55

43

46

49

52

56

44

47

50

53

57

45

48

51

54

األعضاء المؤسسون لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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خالد بن عمر البلطانعبداهلل بن عامر النهديعمران بن محمد العمران

إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز اجلميح

مجموعة بغلف الظافر القابضة

جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده

مؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز 
بن مساعد بن جلوي آل سعود اخليرية 

الدكتور علي بن حسن ناقور عبد اهلل بن عبد اللطيف الفوزان

مؤسسة امللك خالد اخليرية

مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز 
آل إبراهيم اخليرية

مجموعة عمر قاسم العيسائي مجموعة بن الدن السعودية

املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق مجموعة آل طاهرمؤسسة آل اجلميح اخليرية

58

6163

66

69

72

64

67

70

73

65

68

71

74

62

5960
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الهيئة العـامـة لألوقـاف

شركة الصايف دانون احملدودة

مدينة امللك عبد العزيز مجموعة سامبا املالية
للعلوم والتقنية

بنك الرياض

مجموعة العبيكان لإلستثمار املـالي

وزارة التعليموزارة الصحة

مستشفى امللك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث

شركة االتصاالت السعوديةشركة العثيم التجارية

البنك السعودي البريطاني )ساب(

البنك األهلي التجاري

البنك السعودي الفرنسي

مؤسسة حسن عباس شربتلي شركة أبناء عبد اهلل العلي املنجممجموعة الزامل القابضة
اخليرية

مبـادرات عبد اللطيف جميل اإلجتماعية

75

78

81

84

87

90

85

88

91

86

89

92

8283

7980

7677

األعضاء المؤسسون لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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سيرا القابضة

مجموعة دلة البركة

مجموعة سعودي نورجيه

شركة احتاد االتصاالت »موبايلي«

شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة إكسون موبيل السعودية العربية

مجموعة يوسف بن أحمد كانومصرف الراجحي

شركة محمد عبد العزيز الراجحي 
وأوالده القابضة 

مجموعة إتش إيه إم جي 
)HAMG(

شركة أبراج كابيتال

شركة عبداللطيف سعود البابطني 
وإخوانه احملدودة للتجارة واملقاوالت

شركة سهيل بن عبداحملسن الشعيبي بنك اجلزيرة
القابضة

شركة التصنيع الوطنية

دار الدراسات العمرانية وشركائهم 
)مهندسون استشاريون(

املؤسسة العامة للتدريب 
التقني واملهني

الهيئة امللكية ملدينة الرياض.

93

96

99100101

102103104

105106107

108109110

94

97

95

98
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مجلس األمناء »للدورة الخامسة«

صاحب السمو الملكي 
األمير/ سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

رئيس مجلس أمناء 
مركز الملك سلمان البحاث اإلعاقة

صاحب السمو الملكي األمير/
محمد بن خالد العبداهلل الفيصل آل سعود 

نائب رئيس مجلس األمناء ورئيس اللجنة التنفيذية 
رئيس مجموعة الفيصلية القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة اإلتصاالت السعودية 
ممثل المجموعة  بعضوية مؤسسي المركز

معالي الدكتور

توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة 

 وزير الصحة
ممثل وزارة الصحة بعضوية مؤسسي المركز.
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معالي الدكتور/ أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد 
محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

ممثل المؤسسة بعضوية مؤسسي المركز. 

معالي األستاذ/ 
فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد. 

)الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض(.

معالي الدكتور/ 
ماجـــد بن إبراهيم بن محمد الفــيَّاض

المشرف العـــام التنفيذي للمؤسسة العامة 
لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

ممثل المؤسسة بعضوية مؤسسي المركز

عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن الجريسي 
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي

العضو المؤسس للمركز.
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مجلس األمناء »للدورة الخامسة«

خالد بن علي بن عبدالرحمن التركي 
رئيس مجلس إدارة مجموعة التركي القابضة  

المهندس/ مبارك بن عبداهلل بن محمد الخفرة. 
رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية.

ممثل الشركة بعضوية مؤسسي المركز

عمرو محمد عبداهلل كامل 
مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة السعودية. 

ممثل المجموعة بعضوية مؤسسي المركز 

األستاذ الدكتور/ 

تهاني بنت عبدالعزيز محمد البيز
وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية 
ممثل الوزارة بعضوية مؤسسي المركز
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طارق بن عبدالرحمن بن صالح السدحان 
الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.

ممثل البنك بعضوية مؤسسي المركز

فهد بن عبد اهلل بن صالح العثيم 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداهلل العثيم لالستثمار.

ممثل الشركة بعضوية مؤسسي المركز.



عــــــلم ينفـــــع الــــــــناس 32

ملخص ألهم قرارات مجلس األمناء خال عام 2019م.
هنا صور اجتماعات مجلس األمناء 

بوزارة الصحة. 1
بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث. 2
بفندق راديسون بلو . 	

أواًل: رئاسة مجلس األمناء، واللجان الفرعية »للدورة الخامسة« )2019-2023م( 
اختيار صاحب السمو الملكي األمير/ سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيسًا لمجلس األمناء.. 1
اختيار صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن خالد العبدالله الفيصل، نائبًا لرئيس مجلس األمناء.. 2
اختيار معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة، رئيسًا لهيئة جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة.  . 	
اختيار معالي الدكتور/ ماجد بن إبراهيم الفياض، رئيسًا للجنة التنفيذية.. 4
اختيــار األســتاذ/ ناصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســبيعي، العضــو المؤســس لمركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، . 5

رئيســًا للجنــة االســتثمار والمــوارد الماليــة ».
اختيار األستاذة الدكتورة/ تهاني بنت عبدالعزيز بن محمد البيز، رئيسًا للجنة العلمية.. 	

ثانيًا: االعتمادات: 
اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020م.. 1
اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 	201م.. 2
اعتماد التقرير السنوي للمركز لعام 	201م. 	
اعتمــاد إضافــة الهيئــة االستشــارية العالميــة وبعــض اللجــان إلــى الهيــكل التنظيمــي لمركــز الملــك ســلمان ألبحــاث . 4

اإلعاقة.
ــة صاحــب . 5 ــات البحــوث للمركــز، علــى أن ينعقــد الملتقــى ســنويًا برعاي اعتمــاد الملتقــى العلمــي الســنوي، وأولوي

ــاء، أو مــن يفوضــه ســموه الكريــم.  ــز، رئيــس مجلــس األمن الســمو الملكــي األميــر/ ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزي
اعتماد تنظيم الملتقى العلمي في شهر/ سبتمبر	201م. . 	
ــة عــن مســارات . 	 ــر دوري ــر العــام التنفيــذي للمركــز، برفــع تقاري ــادرات المركــز لعــام 2020م، ويقــوم المدي اعتمــاد مب

ــاء.  التنفيــذ لســمو رئيــس مجلــس األمن
اعتمــاد خطــة األنشــطة األكاديميــة والتدريــب للمركــز لعــام 2020م، ويقــوم المديــر العــام التنفيــذي للمركــز، برفــع . 	

تقاريــر دوريــة عــن مســارات التنفيــذ لســمو رئيــس مجلــس األمنــاء. 

ثالثًا: الجوانب التنفيذية: 
تأكيــد المجلــس علــى توصيــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن خالــد بــن عبداللــه الفيصــل، نائــب رئيــس . 1

مجلــس األمنــاء،  بتقديــم كامــل الدعــم للجنــة التنفيذيــة، وتفويضهــا بالصالحيــات الالزمــة للقيام بممارســة مهامها 
واختصاصاتهــا، ومــن تلــك الصالحيــات:  

ــذ 	  ــل الخطــة االســتراتيجية والهيــكل التنظيمــي اعتمــاد تنفي ــة المركــز مــن خــالل تفعي العمــل علــى تحقيــق رؤي
المرحلــة الثانيــة مــن التطويــر اإلداري للمركــز.

تفويــض اللجنــة التنفيذيــة باإلشــراف علــى تطبيــق وتفعيــل الهيــكل التنظيمــي لتحقيــق رؤيــة المركــز ضمــن 	 
االســتراتيجية.  الخطــة 

تفويــض اللجنــة التنفيذيــة بمراجعــة مهــام واختصاصــات اللجــان المقترحــة بالهيــكل التنظيمــي، ومراجعــة مهــام 	 
واختصاصــات جميــع اللجــان. 

تفويض صالحيات مجلس األمناء إلى سمو رئيس المجلس في اعتماد ما تتوصل إليه اللجنة التنفيذية.  	 
متابعــة برنامــج المســارات االســتراتيجية للمركــز، وتقديــم تقريــر إلــى مجلــس األمنــاء فــي كل اجتمــاع يتضمــن 	 

ــًا حيالهــا.  عرضــًا تنفيذي
تفويض اللجنة التنفيذية، ولجنة االستثمار والموارد المالية بمراجعة األمور المالية للمركز. 	 
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رابعًا: الشراكات االستراتيجية  
يتولــى المركــز تحديــث األدلــة اإلرشــادية للوصــول الشــامل فــي البيئــة العمرانيــة ووســائط النقــل البــري، ووســائط . 1

النقــل البحــري، والمرافــق الســياحية وقطاعــات اإليــواء بالتعــاون مــع األجهــزة الحكوميــة ذات العالقــة.
تكليف المدير العام التنفيذي بتفعيل الشراكات االستراتيجية بين المركز والشركاء االستراتيجيين. . 2
إعــداد شــراكة علميــة اســتراتيجية بيــن المركــز وهيئــة رعايــة الشــخاص ذوي اإلعاقــة ليكــون المركــز الــذراع العلمــي . 	

للهيئــة.
تكليــف المديــر العــام التنفيــذي بزيــارة جميــع أعضــاء مجلــس األمنــاء، بهــدف تقديم تصور عن االســتراتيجية العلمية . 4

والبحثية للمركز، وبحث أوجه التعاون وتفعيل الشــراكات االســتراتيجية واالســتفادة من اآلراء والتوجيهات.
تفعيــل خطــة التواصــل مــع األعضــاء المؤسســين فيمــا يخــص أعمــال الجمعيــة العموميــة ومجلــس األمنــاء. وفــق . 5

 THREE I’s PLAN خطــة
االســتفادة مــن مركــز االتصــال الحكومــي لالرتقــاء بالمســتوى اإلعالمــي للمركــز وبمــا يســاهم فــي تحقيــق رســالته . 	

وأهدافه.
تقديــم الشــكر لمســتضيف االجتمــاع العاشــر للجمعيــة العموميــة واللقــاء الثالــث عشــر للمؤسســين، المهنــدس/ . 	

إحســان شــكور أبــو غزالــة، علــى مــا أبــداه مــن تعــاون ودعــم إلنجــاح اللقــاء.

خامسًا: الجوانب العلمية: 
مراجعة شعار وهوية جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة تمهيدًا إلقرارها.. 1
التأكيد على أن يكون المركز الذراع العلمي لجمعية األطفال ذوي اإلعاقة.. 2
التأكيــد علــى أن يقــوم المركــز بإحــداث نقلــة نوعيــة فــي النواحــي اإلعالميــة تواكــب الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز . 	

للمستفيدين. 
تكليــف المديــر العــام التنفيــذي للمركــز، بتقديــم تقريــر لألعضــاء المؤسســين وأعضــاء مجلــس األمنــاء عــن تنفيــذ . 4

البرامــج والبحــوث التــي يعمــل عليهــا المركــز. 
يتكليــف المديــر العــام التنفيــذي للمركــز باعــداد تقريــر عــن مســارات تنفيــذ البرامــج التــي ســبق أن قدمهــا المركــز . 5

لصالــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة مثــل: الدليــل اإلرشــادي للوصــول الشــامل، والفحــص المبكــر لحديثــي الــوالدة، 
والبرنامــج الوطنــي لصعوبــات التعلــم.

تكليــف المديــر العــام التنفيــذي بإعــداد تقريــر عــن برنامــج صعوبــات التعلــم، وبرنامــج االبتعــاث وزيــارة معالــي وزيــر . 	
التعليــم لتقديــم عــرض لتفعيــل الشــراكات مــع الــوزارة فــي هــذا البرنامــج، وتطبيــق برنامــج التدريــب قبــل االبتعــاث 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
إعــداد تصــور مــن قبــل المركــز عــن البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية وضغــوط الحيــاة، وطــرق نشــر نتائــج البحــث . 	

لينتفــع بــه المجتمــع، تمهيــدًا العتمــاده مــن اللجنــة العلميــة والتنفيذيــة، وتقديــم التقريــر لمجلــس األمنــاء. 
إعــداد تصــور لبرنامــج تدريبــي لتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمنطقــة الشــرقية، بالتنســيق مــع األســتاذ/ خالــد . 	

بــن علــي التركــي، عضــو مجلــس األمنــاء. 
االســتعانة بأفضــل الخبــرات العالميــة كمستشــارين للمركــز لتحقيــق طموحــات المركــز فــي المجــال العلمــي وتطويــر . 	

البحــوث العلميــة مــع التركيــز علــى االنطالقــات العلميــة الحديثــة Breakthrough Research ليكــون المركــز 
ســباقًا ورائــدًا فــي إعــداد األبحــاث النوعيــة المتميــزة فــي مجــال اإلعاقــة، والتــي تخــدم شــعار المركــز )علــم ينفــع 

النــاس(. 
العمــل علــى أن يكــون المركــز جــزءًا مــن منظومــة البحــث العلمــي التقنــي العالميــة، وفــق مــا يشــهده العالــم مــن . 10

تطــور طبــي وتقنــي.
 التأكيد على تفعيل توصيات »ندوة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة- الشمول والمساواة«. . 11
تفويض اللجنة العلمية بالصالحيات التالية:. 12

دراسة البرامج التي يقوم بها المركز 	 
وضــع تصــور حــول بنــاء الشــراكات االســتراتيجية بيــن المركــز ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، 	 

ومستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث، ليكــون المركــز رائــدًا فــي مجــال األبحــاث الطبية 
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والتقنيــة المتعلقــة باإلعاقةتفويــض اللجنــة العلميــة باإلعــداد والتحضيــر للمؤتمــر الدولــي الســادس 
لإلعاقــة والتأهيــل، بالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين، ووضــع التصــور العــام حــول المؤتمــر.

وضــع التصــور العــام عــن تنظيــم المؤتمــر الدولــي الســادس لإلعاقــة والتأهيــل، واإلعــداد والتحضيــر 	 
للمؤتمــر، بالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين، واقتــراح الموعــد المناســب إلقامــة وتنظيــم المؤتمــر 

الدولــي الســادس لإلعاقــة والتأهيــل.
تحديد الموعد المناسب لتسليم جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة في دورتها الثالثة.	 
اعتماد التصور الخاص بإقامة الملتقى العلمي السنوي ألبحاث اإلعاقة، وتحديد الموعد المناسب.	 

سادسًا: االستثمار وتنمية الموارد المالية: 
تقديــم الشــكر لصاحــب الســمو الملكــي األميــر/ فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، رئيــس لجنــة االســتثمار والمــوارد . 1

الماليــة، وأعضــاء اللجنــة، والترحيــب باألســتاذ ناصــر بــن محمــد الســبيعي رئيســًا للجنــة االســتثمار والمــوارد الماليــة 
للــدورة الحاليــة.

إقرار تخصيص )50%( من عوائد االستثمار لدعم ميزانية المركز.. 2
تنظيــم اجتمــاع برئاســة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس مجلــس األمنــاء مــع لجنــة االســتثمار والمــوارد الماليــة ومــن . 	

يرغــب مــن أعضــاء المجلــس.
العمل مع فريق جمعية األطفال ذوي اإلعاقة لدراسة أفضل الفرص االستثمارية للمركز.. 4
تفويض اللجنة التنفيذية، ولجنة االستثمار والموارد المالية بمراجعة األمور المالية للمركز. . 5
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نبذه عن برنامج الكشف المبكر لحديثي الوالدة للحد من اإلعاقة: 

يعــد فحــص حديثــي الــوالدة مــن احــدى البرامــج الرئيســية للمركــز  واحــدى برامــج صحــة العامــة و التــي تهــدف 

للوقايــة و الحــد مــن الوفيــات واإلعاقــات الناتجــة مــن األمــراض اإلســتقالبية وامــراض الغــدد الصمــاء و ذلــك مــن 

خــالل الكشــف عــن هــذه االضطرابــات و عالجهــا فــي قــت مبكــر وقبــل ظهــور األعــراض.  حاليــًا البرنامــج يشــمل 

الكشــف عــن 	1مرضــا وراثيــا. آخــر اإلحصــاءات تشــير ان نســبة انتشــار هــذه األمــراض فــي المملكــة يصــل الــى مــا 

يقــارب اصابــة  مولــود واحــد  لــكل الــف مــن المواليــد  الذيــن تــم فحصهــم وهــو اعلــى بكثيــر مــن المعــدالت 

العالميــة .

يتــم الفحــص عــن هــذه األمــراض مــن خــالل تحليــل عينــات دم مأخــوذة مــن حديثــى الــوالده بعــد مــرور 24- 2	 

ســاعة مــن والدتهــم.  وفــي حــال كانــت النتائــج المخبريــة ايجابيــة فإنــه يتــم طلــب عينــات تاكيديــة اضافيــة )بــول و 

دم( مــن المريــض للتأكــد مــن وجــود اإلصابــة ) الشــكل 1 يفصــل ســير العمــل المخبــري(.

برنامج الكشف المبكر لحديثي الوالدة للحد من اإلعاقة



مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
التقـــــرير العلـــمي 2019

39التقـــــرير الســـــنوي 2019

اإلنجازات لعام ٢٠١٩:

 	 1٧ شــملت  العــام  لهــذا  المخبريــه  الفحوصــات 
.)1 )الجــدول  راثيــًا  و  مرضــًا 

تــم إضافــة  أربعــة مستشــفيات جديــدة لقائمــة 	 
المستشــفيات المشــاركة فــي البرنامــج ليصبــح 
تطبــق  التــي  للمستشــفيات  الكلــي  العــدد 

مستشــفى.  200 مــن  اكثــر  البرنامــج 

الــوالدة 	  حديثــي  لمواليــد  اإلجمالــي  العــدد 
  ٧٦913 بلــغ   العــام   هــذا  خــال  المفحوصيــن 
العينــات  نســب  توضــح   2 )الشــكل  مولــود 
المملكــة(. مناطــق  مختلــف  مــن  المســتلمة 

المكتشــفة 	  المرضيــة  للحــاالت  الكلــي  العــدد 
خــال عــام 2019  هــو 46 حالــة. الشــكل 3 يوضــح 

توزيــع الحــاالت المكتشــفة لــكل منطقــة.

ثــم 	  مــن  و  الدرقيــة   الغــدة  قصــور  امــراض 
تضخــم الغــدة الكظريــة الخلقــي و يليــه حموضــة 
البروبيونــك تعــد مــن اكثــر األمــراض المكتشــفة 

شــيوعا. 

العــدد الكلــي لعــدد عينــات حديثي الــوالدة الذين 	 
تــم فحصهــم منــذ بدايــة البرنامــج كان 2٤2,1,2٧٦ 

مولودًا.
إلنتشــار 	  التراكميــة  النســبة    ٤ الشــكل  يظهــر 

مــن  الفتــرة  فــي  المكتشــفة  الوراثيــة  األمــراض 
.2019 إلــى   200٥

للمواليــد 	  والمتابعــة  التشــخيص  عينــات  عــدد 
هــذا  تحليلهــا  و  اســتامها  تــم  التــي  المرضــى 

.  ٦320 هــو  العــام 

مــن 	  للفحــص  المســتلمة  العينــات  عــدد 
المستشــفيات المشــاركة بالبرنامــج لهــذا العــام  

.٥ بالشــكل  موضحــه 

منــذ بدايــة البرنامــج تــم الكشــف المبكــر عن 110٧  	 
حالــة مصابة )الشــكل ٦(.

	 The Prevalence of Phenylketonuria 
in Arab Countries, Turkey, and Iran: 
A Systematic Review. El-Metwally A, 
Yousef Al-Ahaidib L, Ayman Sunqurah 
A, Al-Surimi K, Househ M, Alshehri A, 
Da›ar OB, Abdul Razzak H, AlOdaib AN. 
Biomed Res Int. 2018 Apr 18; 2018. 
PMID: 29850564
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اإلتجاهات المستقبلية

 البـرنامج الوطني لفحص حديثي الوالدة
NATIONAL PROGRAM FOR NEWBORN SCREENING

تتمثــل إحــدى رؤى المملكــة لعــام 2030 فــي تحقيــق رؤيــة »مجتمــع نابــض بالحيــاة وذو أســس قويــة« حيــث 
ــة الصحيــة كســهولة الوصــول  ــة للمواطنيــن مــن خــال تحســين خدمــات الرعاي ــاة صحي ــر حي يهــدف إلــى توفي
إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة وتعزيــز الوقايــة مــن المخاطــر الصحيــة. وبنــاًء علــى ذلــك ، ستســتمر الجهــود 

المســتقبلية لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال مــا يلــي:

زيــادة عــدد حديثــي الــوالده المفحوصييــن مــن خــال التعاقــد مــع  المزيــد مــن المستشــفيات 
الحكوميــة والخاصة.

العمل على ضم امراض وراثية اخرى للبرنامج.

إجــراء المزيــد مــن البحــوث البيانيــة والبحــوث المتعلقــة بتطويــر الفحوصــات والتــي ســوف 
تســهم فــي نهايــة المطــاف فــي تقييــم و تحســين فعاليــة عمليــة الفحــص.

العمــل علــى اعــداد نظــام شــامل لبيانــات فحــص حديثــي الــوالدة والــذي ســيمثل البوابــة 
المســتقبلية  لتســريع البحــث وتقييــم النتائــج.
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Day 1

Day 2 
Morning

Day 2
Mid Day

RESULT PROCESSING

RESULT PROCESSING

SPECIMEN PROCESSING

NEWBORN SCREENING SPECIMEN WORKFLOW

Punch recall DBS Punch initial DBS

Result workflow

Prepare recall sample for 
test for the positive assay

Accespt results for all 
assays

Write comments on the results of 
Abnormal, Positive, and Recalls

Prepare samples 
for analysis

NOTE: REPEAT/REMEMBER LETTERS 
UNSAT LETTERS FOR REJECTED SAMPLES 
ARE PRINTED AND SENT TO CLIENTS 
BASED ON IDENTIFIED TIME LIMITAITON

Legend:

DBS         : Dry Blood Spot
Initial sample     : 1st received sample
Recall        : The 2nd received sample

Approve and Sign results of all assays

Recall
Positive

Yes

Initial Not Remarkable

NOT
Remarkable”

Reports

Now NOT 
Remarkable”

Reports

No

No

ABNORMAL
RESULTS

Send Report to
client by fax and
convey result by
SMS messages

Initial Positive

Reset initial
DBS positive

Case Closed

ABNORMAL
cases for
medical

management

Yes

Request a recall
sample & other

matrix sample as
applicable

الشكل 1
سير عمل فحص حديثي الوالدة
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إختصاراتاألمراض المشمولةالتصنيف

CHقصور الغدة الدرقيةCongenital HypothyroidismCH

CAHتضخم الغدة الكظرية الخلقيCongenital Adrenal HyperplasiaCAH

PKUبيلة الفينايلكيتونPhenylketonuriaPKU

MSUDمرض داء البول القيقبيMaple Syrup Urine DiseaseMSUD

PAحموضة البروبيونكPropionic AcidemiaPA

MMAحموضة ميثايلمالونيكMethylmalonic AcidemiaMMA

3-MCC3 نقص إنزيمMCC3-Methylcrotonyl CoA Carboxylase -Deficiency3-MCC

BTDنقص إنزيم البيوتينيديزBiotinidase DeficiencyBTD

GA-1حموضة جلوتاِرك – النوع األولGlutaric Acidemia type-1GA-1

IVAحموضة آيزوفاِلِركIsovalericAcidemiaIVA

HMGنقص إنزيم HMG كو أي الييزHMG-Co Lyase DeficiencyHMG

BKTنقص إنزيم بيتا – كيتوثايوليزBeta-Ketothiolase DeficiencyBKT

ASAحموضة أرجنينوَسْكِسِنكArgininosuccinic AcidemiaASA

CITسترولينيمياCitrullinemiaCIT

MCADنقص إنزيم إم كادMedium-chain Acyl CoA dehydrogenase deficiencyMCAD

VLCADنقص إنزيم في إل كادVery long-chain AcylCoA dehydrogenase 
deficiencyVLCAD

GALTمرض سكر اللبن في الدمGalactosemaiaGALT

الجدول )1( - األمراض المشمولة بالبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الوالدة



مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
التقـــــرير العلـــمي 2019

43التقـــــرير الســـــنوي 2019

الشكل )٢( - نسب العينات المفحوصة لكل منطقة  خالل عام ٢٠1٩

الشكل )٣( -العدد اإلجمالي للحاالت المكتشفة لكل منطقة خالل عام ٢٠1٩

(٪10)

(٪17)

(٪21)

(٪23)

(٪29)

نسبة العينات
المفحوصة لكل

 منطقة

الغربية
قية

شر
ال

الوسطى
الجنوبية

ية
مال

ش
ال
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الشكل )٤( - نسبة اإلنتشار التراكمي لألمراض  لكل  1٠٠٠٠٠ مولود والذين تم 
         فحصهم خالل  الفتره من اغسطس ٢٠٠٥ الى ديسمبر ٢٠1٩

الشكل )٥( : عدد عينات حديثي الوالدة المستلمة من المستشفيات الرئيسية 
         المشاركة بالبرنامج خالل عام ٢٠1٩
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الشكل )6( - يبين عدد اإلضطرابات المكتشفة منذ بداية البرنامج الوطني للكشف 
المبكر )أغسطس ٢٠٠٥- ديسمبر ٢٠1٩(. 
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يقوم البرنامج الوطني السعودي لفحص حديثي الوالدة بفحص 17 من اضطرابات التمثيل الغذائي 1.
والغدد الصماء

تشير التقديرات إلى أن إنتشار هذه الحاالت في المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي طفل مصاب 2.
واحد لكل  1000مولود تم فحصة ويعتبر واحد من أعلى المعدالت انتشار في جميع أنحاء العالم

دراسة تحليلية للناحية الفنية بالبرنامج:

ــى  ــكل إجمال ــات التــى حققهــا البرنامــج والتــى يمكــن تلخيصهــا ب ــر مــن اإليجابي ــاك الكثي ال شــك أن هن
منــذ بــدءه عــام 2005 وحتــى عــام  كمــا وردت فــى تقريــر الباحــث الرئيــس د. علــى العضيــب لعــام 2019 

والتــى تظهــر كالتالــي:

     إنجازات البرنامج حتى عام 2019م
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يتم الفحص عن هذه األمراض من خال تحليل عينات دم مأخوذة من حديثي الوالدة بعد مرور3.
48-24 ساعة من والدتهم

إجمالي المواليد الذين تم فحصهم منذ انطاق برنامج الفحص المبكر 1,202,468 مولود4.

عدد المستشفيات المشاركة في برنامج الفحص المبكر أكثر من 200 مستشفى5.

الحاالت المصابة من المواليد لبرنامج الفحص المبكر 1046 حالة6.

أكثر األمراض شيوعًا لعام 2018 كانت امراض قصور الغدة الدرقية الخلقي ومن ثم تضخم الغدة 7.
الكظرية الخلقي يليه مرض حموضة مالونيك
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الباحث الرئيسي:
 إيمان عبد العزيز الصالح

مختصر الدراسة 

أن التعــرض للمــواد الكيميائيــة التــي تســبب اختــالل فــي الغــدد الصمــاء أثنــاء الحمــل قــد يؤثــر علــى تــوازن هرمونــات 
الغــدة الدرقيــة وبالتالــي يؤثــر علــى تطــور نمــو الدمــاغ للجنيــن. ونظــرًا للــدور الهــام لهرمــون الغــدة الدرقيــة ) 
الثايرويــد( فــي نمــو وتطــور الجهــاز العصبــي لــدى الجنيــن، فقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة لوجــود عالقــة مــا بيــن 
نقــص هرمــون الثايــرود عنــد الحوامــل وخطــر أصابــه الذريــة باضطرابــات طيــف التوحــد فيمــا بعــد. وقــد كشــفت 
الباحثــون أن التعــرض لهــذه المــواد قــد يغيــر هرمونــات الغــدة الدرقيــة خــالل فتــرة الحمــل وبالتالــي قــد تشــكل 

خطــرًا يهــدد نمــو الدمــاغ للجنيــن.

ــوا  ــاالت وثنائــي البســفنول أ قــد يكون علــى الرغــم مــن عــدد قليــل مــن الدارســات أشــارت إلــى أن التعــرض لللفث
عوامــل الخطــر فــي األصابــة باضطرابــات طيــف التوحــد، األ ان األدلــة التــزال غيــر مؤكــدة. علــى حــد علمنــا، ال 
توجــد دراســات طوليــة منشــورة درســت آثــار التعــرض للفثــاالت و / أو ثنائــي البســفنول أ أثنــاء الحمــل علــى النمــو 

العصبــي للرضــع.

 ولقــد لوحــظ مــن النتائــج األوليــة لدراســة جاريــة لدينــا أرتفــاع فــي ثمانيــة مســتقلبات لمركبــات الفثاليــت فــي		2 
عينــة بــول مــن األزواج الذيــن يخضعــون للعــالج عــن طريــق أطفــال األنابيــب فــي مستشــفى الملــك فيصــل 

التخصصــي ومركــز األبحــاث.

كمــا أفــاد باحثــون آخــرون بأرتفــاع معــدل أنتشــار قصــور الغــدة الدرقيــة بيــن النســاء الحوامــل فــي الســعودية. وهــذه 
المالحظــات شــجعتنا علــى تصميــم هــذه الدراســة الحشــدية األســتطالعية 

تعرض األمهات للمواد البالستيكية ) الفثاالت وثنائي الفينول أ( 
وعالقته باضطرابات طيف التوحد - دراسة حشديه استطالعية
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 اهداف البحث:

تقييم ألول مرة، تعرض الجنين والمواليد الجدد السعوديين للفثاالت وثنائي البسفنول أ أثناء الحمل. 	

 التحقــق فيمــا إذا كان التعــرض قبــل الــوالدة للفثــاالت وثنائــي البســفنول أ قــد يســبب خلــل فــي وظيفــة . 	
الغــدد الصمــاء لــألم واألطفــال حديثــي الــوالدة. 

تقييــم العالقــة بيــن تعــرض الجنيــن قبــل الــوالدة للفثــاالت وثنائــي البســفنول أ وخطــر األصابــة بأضطرابــات . 	
طيــف التوحــد. 

 
ولتحقيــق هــذه األهــداف، فــإن الباحثيــن قامــوا بأشــراك 	105 امــرأة حامــل, تعيــش فــي مدينــة الريــاض، وتتبــع 
مواليدهــن فــي ســن 	 و 12 و 	1 شــهرًا بعــد الــوالدة. كمــا أن مــن ضمــن إطارهــذا المشــروع، ســيتم إجــراء دراســة 
حالــة للســيطرة متداخلــة لتقييــم فيمــا أذا خلــل الغــدة الصمــاء أثنــاء الحمــل لــه ارتبــاط فــي خطــر األصابــة باضطرابــات 
طيــف التوحــد و / أو غيرهــا مــن المشــاكل النمائيــة العصبيــة عنــد المواليــد، وأستكشــاف فــي مــا إذا كان التعــرض 

للفثــاالت وثنائــي البســفنول أ خــالل فتــرة الحمــل قــد لعبــت دورًا فــي قصورعملهــا.

سير الدراسة:

منذ مارس 	۲۰1 ، تم أشراك 	۲4 من النساء الحوامل الذين أستوفوا معايير الدخول في الدراسة	 

كما تم تحليل ثمانية مستقلبات مركبات الفثاليت في 1۰۰ عينتين بول لكل امرأة. 	 

ولقــد كانــت معظــم مســتقلبات مركبــات الفثــاالت أعلــى مــن حــد الكشــف لطريقــة الفحــص فــي أكثــر مــن 		 	 
% مــن العينــات ، بأســتثناء ميثيــل بوتيــل فثــاالت ) 4.5 % مــن النســاء( كمــا أن القيــم المتوســطة لمســتقلبات 

الفثــاالت الثمانيــة لــدى النســاء

 تتناقص حسب الترتيب التالي:	 

 	 .MEP > MnBP > MiBP > MECPP > MEOHP > MEHP > MEHHP > MBzP

علــى الرغــم مــن أننــا لــم نكمــل تحليــل جميــع العينــات نظــرًا لتعقيــد وطــول طريقــة تحليلهــا، إال أن قيمنــا تبــدو 	 
أعلــى مــن تلــك الــواردة فــي البلــدان األخــرى. 

أن مــن الســابق ألوانــه مناقشــة النتائــج المذكــورة أعــاله ألننــا جمعنــا فقــط ≈ 21 % مــن حجــم العينــة المقتــرح 	 
 .
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الباحث الرئيسي:

  د. فايقة أمتياز أحمد

المقدمة 

يصنــف الصمــم وضعــف الســمع مــن اإلعاقــات األكثــر إنتشــاًرا بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تشــير التقديــرات 
إلــى أن معــدل اإلصابــة يبلــغ ثالثــة أضعــاف المعــدل العالمــي نظــرًا لعوامــل وراثيــة أو بيئيــة. ان الصمــم وضعــف 

الســمع يعــد مــن االمــراض المتغايــرة إكلينيكيــا ووراثيــًا. 

يمكــن أن تكــون الوظيفــة الســمعية الضعيفــة هــي المظاهــر الســريرية الوحيــدة )أشــكال الصمــم الالمتالزمــي( أو 
يمكــن أن ترتبــط بأعــراض أو حــاالت شــاذة أخــرى )أشــكال متالزمــة للصمــم(. فخــالل العقــد الماضــي، تــم تحديــد 

العديــد مــن المســببات الوراثيــة للصمــم الوراثــي.

أهداف البحث: 

 إجــراء مزيــد مــن الجمــع )باســتخدام الموافقــة المعتمــدة مــن IRB( ، التحليــل الســريري والجينــي لألســر 	 
والالمتالزمــي. المتالزمــي  الوراثــي  الصمــم  مــن  المتضــررة 

تحديــد الطفــرة المرضيــة فــي األســر المســتقطبة حديًثــا وفــي 150 عائلــة متبقيــة تــم تســجيلها بالفعــل وتــم 	 
جمــع الحمــض النــووي مســبًقا.

ســيتم تنفيــذ الهدفيــن المذكوريــن أعــاله باســتخدام تحليــل االرتباطــات و مقارنــات اللزوجــة - القائميــن بالفعــل 	 
- فــي األســر التــي تضــم فرديــن أو أكثــر مــن األفــراد المتأثريــن وباســتخدام تقنيــة التسلســل مــن الجيــل التالــي 
 SNP لتحديــد الجينــات الجديــدة وللحــاالت الفرديــة حيــث تكــون مناهــج رســم الخرائــط / الربــط بيــن قواعــد

غيــر قابلــه للتعديــل.

 	Ion Am-  تصميــم لوحــة جيــن وراثيــة مخصصــة للصمــم الوراثــي وتطويرهــا والتحقــق منهــا باســتخدام تقنيــة
pliSeq ™ للتحليــل الســريع لعــدد كبيــر مــن الجينــات المعروفــة التــي تســبب الصمــم الوراثــي.

التوصيف الوراثي ألمراض الصمم وضعف السمع في المملكة العربية 
السعودية
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التقدم والنتائج التي تم الحصول عليها:

اســتكمل فريــق البحــث تحليــل العائــالت المســجلة ســابًقا والعائــالت الحاليــة وفًقــا لألهــداف المعتمــدة 	 
للمشــروع. ســبق وتــم تســجيل 1011 مريًضا/فــرًدا مــن العائلــة. فــي الجهــود المســتمرة لتحديــد األســاس 
الوراثــي للصمــم الجســدي المتنحــي لــدى الســكان الســعوديين، قــام فريــق البحــث بــإدراج 15 عائلــة إضافيــة 
تضــم 77 عينــة فــي المشــروع. تمــت مراجعــة جميــع هــؤالء المرضــى المســجلين حديًثــا مــن قبــل عيــادة علــم 

الوراثــة مــع تســجيل التاريــخ الســريري والعائلــي الكامــل. تــم أخــذ نمــاذج الموافقــة المســبقة وتوثيقهــا.

 تــم اســتخدام نهــج مشــترك بيــن رســم خرائــط الزيجــوت المتماثــل والتسلســل الجينــي المســتهدف مــن 	 
مناطــق الزيجــوت )ROH( ومناطــق الربــط )المحســوبة فــي العوائــل التــي تضــم ثالثــة أفــراد متأثريــن أو أكثــر(. 
تــم االنتهــاء مــن التحقــق األولــي علــى لوحــة جينــات الصمــم. وتــم تســريع عمليــة تحديــد الطفــرات المســببة 
للمــرض فــي المرضــى باســتخدام لوحــة الجيــن الصــم حســب الطلــب )Ion Torrent( والمنهجيــات المعتمــدة 
الســابقة. تــم تحديــد جينــات جديــدة تســبب الصمــم المحتملــة باســتخدام تقنيــة تسلســل اإلكســوم الكامــل.

تــم تحديــد مجموعــه مــن 85 طفــرة فــي 		 جينــة مختلفــة مســببة لألمــراض مــن هــذه المجموعــة. نتائــج 	 
هــذا العمــل قــد ســاهمت فــي الفحــص االســتقرائي واختبــار الناقــل والتشــخيص قبــل الــزواج واختبــار مــا قبــل 

الــوالدة.

واجــة فريــق البحــث عــدد قليــل مــن التحديــات البســيطة )المختبريــة ومــن المرضــى(. خــالل فتــرة المشــروع، 	 
ــم تحديدهــا،  ــدة التــي ت ــن أفــراد أســرة إضافييــن إلكمــال فصــل الطفــرات الجدي ــًة فــي تعًيي ــر بداي حصــل تأخي
مــن أجــل تأكيــد القــدرة المرضيــة. تــم التغلــب علــى هــذا مــن خــالل التواصــل الممتــد بيــن الفريــق والعائــالت 

المعنيــة لترتيــب التعًييــن وأخــذ العينــة.

بصــورة عامــة، ألتــزم هــذا المشــروع باألهــداف والمــواد واألســاليب األصليــة والجــدول الزمنــي المقتــرح الــذي 	 
تمــت الموافقــة عليــه.

المنشورات

	 Evidence for an autosomal recessive pattern of inheritance in Keratitis-ichthyosis-deaf-
ness )KID( syndrome: Exome sequencing reveals a novel homozygous GJB2 muta-
tion. Khushnooda Ramzan,  RozeenaHuma, Nouf S.Al-Numair, FaiqaImtiaz, Moeenal-
deenAl-Sayed. Meta Gene Volume 19, February 2019, Pages 15-22.

	 Utility of whole exome sequencing in the diagnosis of Usher syndrome: Report of 
novel compound heterozygous MYO7A mutations. Khushnooda Ramzana, Moham-
med Al-Owainb, Rozeena Humab, Selwa A.F. Al-Hazzaa, Sarah Al-Ageele, Faiqa Imtia-
za, Moeenaldeen Al-Sayedb. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 May;108:17-21. doi: 
10.1016/j.ijporl.2018.02.016. PMID: 29605349
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الباحث الرئيسي:

أ. د. فوزان الكريع

ملخص المشروع:

بعــد نجــاح مشــروع فقــدان الرؤيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بفضــل الدعــم المقــدم مــن مركــز الملــك 
ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، تمــت الموافقــة علــى طلبنــا بالتمديــد لعاميــن، وســوف يلخــص هــذا التقريــر التقــدم 
الــذي أحرزنــاه خــالل العاميــن فقــط. كمــا هــو موضــح فــي قائمــة المنشــورات المرفقــة، أثبــت هــذا التمديــد نجاًحــا 
ــًرا حيــث ســمح لنــا بتحديــد ونشــر العديــد مــن الجينــات الجديــدة التــي تســبب أمــراض العيــون إمــا معزولــة أو  كبي

كجــزء مــن متالزمــات متعــددة األنظمــة. 

تــم التمكــن مــن وصــف تقريبــًا كل طفــرة مؤسســية شــائعة مشــتركة فــي أمــراض العيــون فــي الســعودية، 
باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن المتغيــرات المســببة لألمــراض الجديــدة فــي جينــات األمــراض المثبتــة بالفعــل. البحــث 
ســمح أيًضــا بتحديــد آليــة جديــدة للتعبيــر المتغيــر فــي األمــراض المندليــة. كل هــذه االكتشــافات كانــت واســعه 
فــي تأثيرهــا بحيــث ســمحت لعــدد كبيــر مــن العائــالت باتخــاذ خيــارات إنجابيــة بعــد اإلطــالع. األهــم مــن ذلــك، تــم 
وضــع جميــع المتغيــرات المكتشــفة فــي قاعــدة بيانــات للمتغيــرات المســببة لألمــراض الســعودية التــي ســتكون 

األســاس لمبــادرة واســعة النطــاق لفحــص الناقــل.

أهداف المشروع 

تحديد المورثات والطفـرات الوراثيـة المسـببة لإلعاقات البصريـة في المملكـة العربيـة السـعودية.	 

دراسة دور هذه المورثات وفهـم طبيعتهـا وآلية عملها.	 

إنشــاء قاعــدة بيانــات لهــذه الطفــرات مــن أجــل تســهيل تطبيــق الفحوصــات التشــخيصية وفحوصــات مــا قبــل 	 
الوالدة.

علم وراثة فقد البصر في المملكة العربية السعودية
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اإلنجازات:

علــى مــر الســنوات، ســاهم هــذا المشــروع فــي عصــر علــم الوراثــة البشــري من خالل اكتشــاف العديد مــن الطفرات 
الجينيــة الجديــدة، والتــي تســبب المــرض بيــن الســكان. فيمــا يلي بعض اإلنجــازات التي تحققت

المخرجات العلمية للبرنامج:

االحصائيات :  

عدد االشخاص )المرضى( المشاركين بالمشروع هو 		1		 

عدد االمراض المشمولة بالمشروع هو 500 مرض	 

بالمملكــة يمكــن اســتنباطه مــن معــدل األشــخاص األصحــاء 	  معــدالت االصابــة لهــذه االمــراض 
الناقليــن لهــذه الطفــرات والتــي توصيلنــا إلــى أنهــا 0	% لطفــرة واحــدة و10% لطفرتيــن و 2% لثــالث 
طفــرات و أقــل مــن 1% ألربــع طفــرات ممــا يعنــي أنــه ال يقــل عــن 1% مــن األطفــال المولوديــن فــي 

المملكــة مصابــون بأحــد هــذه األمــراض

عدد الطفرات الوراثية المكتشفة 	152 طفرة مستقلة	 

نسبة زواج االقارب في هذه الحاالت هو 0	%	 

النشرات العلمية للبرنامج :  

تمويــل الطاقــم الفنــي مــن قبــل مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة ســمح لنــا باألقــرار علــى 	 
األوراق بمشــاركة ومســاهمة المركــز، مــن خــالل هــؤالء الموظفيــن حتــى عندمــا لــم يكــن هنــاك أي 

مــرض فــي العيــن. وتشــمل هــذه:

	 Homozygous Loss-of-Function Mutations in AP1B1, Encoding Beta1- Subunit of 
Adaptor-Related Protein Complex 1, Cause MEDNIK-like Syndrome.

	 Biallelic mutations in TTC2	 )IFT5	( cause severe biliary ciliopathy in humans.
	 MDH1 deficiency is a metabolic disorder of the malate-aspartate shuttle 

associated with early onset severe encephalopathy
	  A de novo mutation in FMR1 in a patient with intellectual disability.
	 Recessive Truncating Mutations in ALKBH	 Cause Intellectual Disability and 

Severe Impairment of Wobble Uridine Modification.
	 NUP214 deficiency causes severe encephalopathy and microcephaly in humans.
	 Identification of novel loci for pediatric cholestatic liver disease defined by KIF12, 

PPM1F, USP5	, LSR, and WDR		OS pathogenic variants.
	 A mendelian form of neural tube defect caused by a de novo null variant in 

SMARCC1 in an identical twin.
	 A null mutation in MICU2 causes abnormal mitochondrial calcium homeostasis 

and a severe neurodevelopmental disorder.
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تــم تحديــد الجينــات المرضيــة الجديــدة للحــاالت التــي تنطــوي علــى العين تمييــز عدًدا من الكيانــات األكلينيكية 	 
علــى النحــو التالي:

 
	 Biallelic variants in CTU2 cause DREAM-PL syndrome and impair thiolation of tRNA 

wobble U34.
	 Formation of tRNA Wobble Inosine in Humans Is Disrupted by a Millennia-Old Muta-

tion Causing Intellectual Disability.
	 Bi-allelic Mutations in FAM149B1 Cause Abnormal Primary Cilium and a Range of 

Ciliopathy Phenotypes in Humans.
	 De Novo Variants Disrupting the HX Repeat Motif of ATN1 Cause a Recognizable 

Non-Progressive Neurocognitive Syndrome.
	 PUS7 mutations impair pseudouridylation in humans and cause intellectual disabil-

ity and microcephaly.
	 The many faces of peroxisomal disorders: Lessons from a large Arab cohort.
	 Bi-allelic TMEM94 Truncating Variants Are Associated with Neurodevelopmental 

Delay, Congenital Heart Defects, and Distinct Facial Dysmorphism.
	 A novel ISLR2-linked autosomal recessive syndrome of congenital hydrocephalus, 

arthrogryposis and abdominal distension.
	 ARL3 Mutations Cause Joubert Syndrome by Disrupting Ciliary Protein Composition.
	 Autozygome and high throughput confirmation of disease genes candidacy.
	 Genomic and phenotypic delineation of congenital microcephaly.
	 Mutations in known disease genes account for the majority of autosomal recessive 

retinal dystrophies.
	 De novo truncating variants in WHSC1 recapitulate the Wolf-Hirschhorn )4p16.3 mi-

crodeletion( syndrome phenotype.
	 Biallelic UFM1 and UFC1 mutations expand the essential role of ufmylation in brain 

development.
	 Expanding the phenome and variome of skeletal dysplasia.
	 Congenital glaucoma and CYP1B1: an old story revisited.
	 Genetic investigation of 93 families with microphthalmia or posterior microphthal-

mos
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	 Further delineation of Temtamy syndrome of corpus callosum and ocular abnor-
malities

	 Elsahy-Waters syndrome is caused by biallelic mutations in CDH11.
	 A novel mechanism for variable phenotypic expressivity in Mendelian diseases
	 Mutations in NKX6-2 Cause Progressive Spastic Ataxia and Hypomyelination
	 GZF1 Mutations Expand the Genetic Heterogeneity of Larsen Syndrome. 
	 Mutations in DONSON disrupt replication fork stability and cause microcephalic 

dwarfism.
	 Discovery of mutations for Mendelian disorders.
	 Mutations in SMG9, Encoding an Essential Component of Nonsense-Mediated Decay 

Machinery, Cause a Multiple Congenital Anomaly Syndrome in Humans and Mice.
	 Increasing the sensitivity of clinical exome sequencing through improved filtration 

strategy
	 Mutation in WDR4 impairs tRNA m)7(G46 methylation and causes a distinct form of 

microcephalic primordial dwarfism..
	 Accelerating matchmaking of novel dysmorphology syndromes through clinical and 

genomic characterization of a large cohort. 
	 Phenotypes of Recessive Pediatric Cataract in a Cohort of Children with Identified 

Homozygous Gene 
	 RTTN Mutations Cause Primary Microcephaly and Primordial Dwarfism in Humans. 
	 Identification of a Recognizable Progressive Skeletal Dysplasia Caused by RSPRY1 
	 Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. 
	 Identification of a novel MKS locus defined by TMEM107 mutation. 
	 ARL6IP6, a susceptibility locus for ischemic stroke, is mutated in a patient with syn-

dromic Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita 
	 Comprehensive gene panels provide advantages over clinical exome sequencing for 

Mendelian diseases
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الباحث الرئيسي:

احمد حبتر 

مقدمة:

يهــدف المشــروع الــى دراســة اإلعاقــة لــدى كبــار الســن ويشــمل ذلــك مســبباتها والعوامــل التــي قــد تســاعد علــى 
التحســين منهــا. كمــا يهــدف المشــروع الــى معرفــة مســببات زيــادة اســتهالك الخدمــات الصحيــة بســبب إعاقــات 
ــار الســن ممــا سيســهم فــي تحســين التخطيــط االســتراتيجي وتوزيــع المــوارد بشــكل علمــي. ينفــذ المشــروع  كب
بالتعــاون مــع مشــروع كونكــورد لصحــة كبــار الســن بســيدني، أســتراليا. حيــث يتــم تقييــم أكثــر مــن 00	1 رجــل مــن 
كبــار الســن ممــن اعمارهــم أكثــر مــن 5	 ســنة ومتابعتهــم علــى مــدى ســنتين لدراســة العالقــة بيــن الكثيــر مــن 

العوامــل التــي مــن المتوقــع تأثيرهــا ســلبا او ايجابــا علــى القــدرة علــى اداء الوظائــف اليوميــة.

أهداف البحث:

 معرفة االسباب التي قد تؤدي الى زيادة شيوع اإلعاقة لدى كبار السن.	 
 معرفــة مــا إذا كان بعــض مــا ذكــر ســابقا حــول بعــض المســببات صحيــح ام خاطــئ مثــل تأثيــر مســتوى التعليــم 	 

أو مــدى الرضــى عــن الرعايــة االجتماعيــة علــى االعاقــة.
 دراسة العوامل التي قد تؤثر ايجابا على االعاقة.	 
 يمكــن اســتخدام نتائــج هــذه الدراســة فــي الممارســة االكلينيكيــة وذلــك بتطبيــق بعــض التوصيــات مثــل 	 

الفحــص الســريري الــذي قــد يســاعد فــي التنبــؤ باإلصابــة باإلعاقــة خــالل فتــرة ســنتين او اقــل.
 المساعدة على التخطيط االستراتيجي للخدمات الصحية وتوزيع الموارد بشكل صحيح.	 
 قد تكون نتائج بحثي نواة لدراسات اقتصادية مستقبال.	 
 يمكن تطبيق هذه الدراسة على عينة سعودية مستقبال.	 

التنبؤ باإلعاقة الحركية لدى كبار السن من الذكور في أستراليا
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طريقة البحث

 هــذا البحــث مــن األبحــاث التطلعيــة أو المســتقبلية والــذي اســتهدف شــريحة مــن كبــار الســن مــن الذكــور يســكنون 
فــي منطقــة كونكــورد فــي ســيدني بأســتراليا. مــن ينايــر عــام 2005  الــى يونيــو 	200 تــم التواصــل مــع 15	2 شــخص 
ــادر 4	1 شــخصا بالمشــاركة بعــد ســماعهم عــن  ــر. إضافــة الــى مــن تــم التواصــل معهــم ب أعمارهــم 0	 ســنة وأكث
ــة.  تمــت معاينــة  الدراســة عــن طريــق اإلعــالم المحلــي.  تــم اســتبعاد األشــخاص الذيــن يســكنون فــي دور الرعاي

وفحــص األشــخاص فــي البدايــة ثــم بعــد عاميــن.

النتائج

 			1 شــخصا اتمــوا الدراســة. أغلبهــم كانــت أعمارهــم 5	 ســنة او اقــل  )2.	4%(، نشــيطين اجتماعيــا )	.	%5( 
وقدراتهــم الذهنيــة طبيعيــة )5.		%(. عانــى عــدد ال بــأس بــه مــن  نــوع مــن محدوديــة األنشــطة ســواء كان في أداء 
مهامهــم اليوميــة )	.	%( أو القيــام والجلــوس المتكــرر )1.4	%( أو المشــي الســريع )	.2	%(. أظهــرت التحليــالت 
التفصيليــة ان التقــدم فــي الســن والمســتوى التعليمــي وعــدد األدويــة التــي يســتخدمها  الشــخص وســرعته فــي 
المشــي وقدرتــه الذهنيــة مرتبطــة ارتباطــا شــديدا مــع محدوديــة األنشــطة فــي أداء المهــام اليوميــة. إضافــة إلــى 
مــا تــم ذكــره فــان نوعيــة األدويــة المســتخدمة وليــس عددهــا فقــط إضافــة إلــى قــوة القبضــة اليــد  لديهمــا ارتبــاط 
وثيــق مــع محدوديــة النشــاط فيمــا يخــص القيــام المتكــرر مــن وضعيــة الجلــوس والســرعة فــي المشــي. - فيمــا 

يلــي جــدول ألهــم النتائــج.

العناية الشخصيةسرعة المشيالجلوس المتكررالعامل المحتمل للتسبب أو التنبؤ بمحدودية النشاط

التقدم في العمر

المستوى التعليمي

معدل تكرار السقوط خال ال 12 شهر الماضية

اللغة المحكية

استخدام أدوية متعددة

استخدام أدوية تؤثر على نشاط الجهاز العصبي المركزي

قوة قبضة اليد

سرعة المشي

القدرة االدراكية

وصف الشخص قدراته الحركية

وصف الشخص قدراته االدراكية والنفسية

االستنتاج

أهــم 	  مــن  الفيزيائيــة والحركيــة  لحالتــه  المريــض  ادويــة متعــددة ووصــف  الســن واســتخدام  فــي   التقــدم 
العوامــل التــي تحــدد وترتبــط بحــدوث محدوديــة فــي النشــاط أو نــوع مــن اإلعاقــة فــي المســتقبل. وصــف 
المريــض لحالتــه الصحيــة قــد تكــون مــن األدوات المهمــة والتــي ال تســتخدم بشــكل فعــال فــي الممارســات 

االكلينيكيــة ويمكنهــا المســاهمة فــي التنبــؤ بــل والوقايــة مــن محدوديــة النشــاط. 

بنــاء علــى نتائــج هــذه الدراســة يمكــن أيضــا اســتنتاج ان نســبة مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الخــرف قــد 	 
يملكــون القــدرة علــى أداء بعــض المهــام اليوميــة األساســية مثــل العنايــة الشــخصية. 

بشكل عام كانت نتائجنا متوافقة مع األبحاث السابقة والمنشورة في هذا المجال. 	 

النشر 

ال يزال البحث تحت المراجعة من قبل مشرف الباحث لنشرة في أحد المجالت العلمية 
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الباحث الرئيسي:

د. نامق كايا 

الباحثين المشاركين

فهد بشيري  .5 محمد المهيزع    .1
مصطفى صالح  .	 هشام الضلعان     .2
البندري البخيت  .	 ديليك كوالك    .	

ميسون الصعقوب  .	 أمل هاشم    .4

المقدمة:

اضطــراب القنــاة الجينيــة هــو مجموعــة غيــر متجانســة مــن اإلعاقــات واالضطرابــات الناجمــة عــن مختلــف مــن 
القنــوات األيونيــة أو الجهــد الكهربائــي. ال توجــد إحصــاءات متاحــة عــن عــدد األشــخاص المصابيــن بهــذه المجموعــة 
مــن األمــراض ، ممــا يعيــق التحقــق مــن المعــدالت الحقيقيــة للعــدوى بأضطــراب القنــاة الوراثيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. مــن المتوقــع أن يكــون المعــدل مرتفعــا حيــث أن اضطــراب القنــاة الجينيــة يشــمل أمــراض 
الجهــاز العصبــي، ونظــام الغــدد الصمــاء، وأمــراض القلــب، واألوعيــة الدمويــة، والجهــاز المناعــي، وجهــاز التنفــس، 

والجهــاز البولــي، وهــو مــا يمثــل عبئــًا ماليــًا علــى النظــام الصحــي.

يوفــر البرنامــج الشــامل للكشــف والتشــخيص المبكــر لهــذه األمــراض فعاليــة أكبــر للتدخــل العالجــي وبالتالــي 
ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى الجوانــب الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة. يعمــل الباحثــون علــى االســتفادة مــن 
التقنيــات الحديثــة للدراســات الجينيــة مثــل تقنيــات التسلســل للجيــل القــادم، والنهــج الجزيئــي الشــمولي مــن أجــل 
تحديــد الجينــات الوراثيــة الجديــدة والطفــرات ألمــراض اضطــراب القنــاة الجينيــة. إلــى جانــب تصــور شــبكات التفاعــل 
الجينــي، والمســارات المتعلقــة بهــذه األمــراض وعلــم األحيــاء الَمَرّضــي. وأخيــًرا تطويــر لوحــة جينيــة شــاملة ســيتم 

اســتخدامها - بمشــيئة اللــه - للتشــخيص واالختبــار الحامــل والتشــخيص قبــل الــوالدة والتشــخيص قبــل الــزرع.

البرنامج البحثي الشامل للدراسات الجزيئية لالضطرابات القنوية 
الوراثية في المملكة العربية السعودية
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أهداف البحث:

جمــع عينــات بيولوجيــة مــن العائــالت التــي لديهــا مرضــى مصابيــن بـــ HCPs فــي المملكــة العربيــة الســعودية 	 
وإجــراء تحليــل ســريري للمرضــى.

تحديــد العوامــل الوراثيــة )الطفــرات فــي الجينــات المعروفــة وكذلــك الجينــات الجديــدة( التــي تــؤدي إلــى 	 
األمــراض فــي المرضــى  )ســتعطى األولويــة إلــى اعتــالل القنــاة AR ، ولكــن لــن يتــم اســتبعاد نمــط آخــر مــن 

الوراثــة مــن الدراســة(.

إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة، إنشــاء لوحــة جينيــة محدثــة للفحــص الســريع للمرضــى والناقليــن المحتمليــن 	 
لطفــرات CP للتشــخيص فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، وتســهيل التشــخيص قبــل الــوالدة 

ــزرع للعائــالت واألقــارب المهتميــن. ــل ال والتشــخيص الوراثــي قب

إنشاء لوحة شاملة محدثة لجين HCP للفحص السريع والتشخيص للمرضى.	 

دراســة شــبكات التفاعــالت الجينيــة والمســارات المتعلقــة بالعالجــات الجينيــة باســتخدام التحليــالت الجينيــة 	 
التكامليــة الشــاملة القائمــة علــى المتغيــرات الجينوميــة، mRNA، ومالمــح miRNA مــن المرضــى وضوابــط 

مطابقــة العمر/الجنــس عــن طريــق تقنيــات التسلســل مــن الجيــل التالــي.

إنجازات عام ٢٠1٩

خــالل فتــرة التقــدم األخيــرة، ركــز فريــق الباحثيــن علــى عــدة نقــاط فــي نفــس الوقــت مــع القــوة العاملــة المحدودة: 
1( المحاولــة باســتمرار التحقــق مــن المرضــى والعائــالت الجديــدة للمشــروع ، وجمــع العينــات وتاريــخ العائلة، ورســم 
النســب، وتحليــل التفاصيــل الســريرية مــن المرضــى المشــاركين. 2( القيــام بتحليــل العينــات التــي تــم جمعهــا مــن 
قبــل الباحثيــن بشــكل مكثــف والقيــام بالعمــل المختبــري المركــز علــى هــذه العينــات. بالتالــي، تــم اآلن بنجــاح القيــام 
بتسلســل العديــد مــن العينــات التــي تــم جمعهــا مــع أحــدث تقنيــات الجيــل التالــي وتحليــل البيانــات التــي تــم كشــفها 

عــن أي متغيــر أو متغيــرات مســببة لألمــراض قــد تكــون الســبب المحتمــل للمــرض المكتشــف فــي المرضــى.

 GLRB كمــا أكــد الباحثيــن فــي التقريــر المرحلــي الســابق، أنهــم المجموعــة األولــى فــي العالــم التــي تصــف طفــرة 
الســعودية )			T> G c( و أول العلمــاء الذيــن أبلغــوا عــن طفــرة ثانيــة لمتالزمــة نقــص جلوكــوز الــدم المرتبــط 
GLRB. اآلن، تــم األنتهــاء مــن إجــراء التجــارب الوظيفيــة والفســيولوجية لوصــف الطفــرة الســعودية. عــالوة علــى 
ذلــك، تــم تحديــد أيًضــا بعــض المتغيــرات الجديــدة فــي GLRB و GLRA1 و A1	SLC. علمــًا بــأن هــذه هــي 
أول المتغيــرات الســعودية المحــددة فــي الســكان. وبالتالــي، فــإن الباحثيــن يهدفــون إلــى إجــراء تجــارب وظيفيــة 

ــاًرا و إمراضيــة. وفســيولوجية للمتغيــرات فــي هــذه الجينــات وإظهــار مرضهــا الــذي يســبب آث

 تــم تنفيــذ األعمــال الوظيفيــة للجينــات المذكــورة أعــاله بنجــاح كبيــر مــن قبــل األســتاذة غــادة أبــو محمــد، واحــدة 
مــن طالبــي للدكتــوراه. كمــا لوحــظ ســابًقا، غــادة اكتســبت خبــرة كبيــرة للقيام بمثل هذا التحليل باســتخدام المتغير 
الســعودي األول فــي GLRB. ومنــذ ذلــك الحيــن، صقلــت مهاراتهــا وهــي بصــدد االنتهــاء مــن كتابــة أطروحتهــا 
وإكمــال العمــل البحثــي. ســيكون هدفهــا التالــي إنشــاء نفــس البروتوكــوالت للمتغيرات/الجينــات المذكــورة أعــاله.

 كمــا ذكــر الباحثيــن فــي التقريــر المرحلــي الســابق، اكتشــفت طالبــة الدكتــوراه األخــرى، األســتاذة البنــدري البخيــت، 
قنــاة جديــدة لــم ترتبــط بعــد بــأي مــرض بشــري. وأكــدت النتائــج التــي توصلــت إليهــا والمتغيــر مفصــول بالكامــل فــي 
األســرة. فريــق الباحثيــن يؤمنــون بشــدة أن هــذا الجيــن الجديــد يســبب اعتــالل لقنــاة جديــدة. بمجــرد إجــراء التجــارب 
الفســيولوجية المخطــط لهاعلــى الخاليــا الليفيــة اليافعــة، ســيقتربون مــن إثبــات وفهــم اإلمراضيــة لهــذا البديــل 

الجديــد فــي الجيــن الجديــد.
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األهداف المتوقعة:

ســيقوم فريــق البحــث بإضافــة المزيــد مــن المرضــى عائالتهــم بالتنســيق مــع العيــادات ذات الصلــة ومواصلــة 
العمــل وفًقــا ألهــداف وخطــة المشــروع. يقــوم فريــق البحــث بإعــداد أوراق علميــة للنشــر فــي المجــالت العلميــة 

المتخصصــة.

كتوجهــات مســتقبلية، سيســتمر الفريــق فــي أســتقطاب المرضــى، وجمــع العينــات، وتحليــل البيانــات، ومواصلــة 
العمــل فــي المشــروع كالمعتــاد مــع التركيــز علــى تحقيــق األهــداف، و ينــوي فريــق الباحثيــن أيًضــا الحفــاظ علــى 

تقديــم أوراق جديــدة لنتائــج البرنامــج. وبالتالــي، نتوقــع جيــل مــن األوراق العلميــة الجديــدة.

المنشورات:

 UGP2 و YIF1B ،نشــر الباحثيــن مؤخــًرا ثــالث ورقــات إضافيــة. تركــز اثنتــان مــن هــذه األوراق علــى جينيــن جديديــن  
تــم اكتشــافهما ألول مــرة فــي مختبــرات فريــق البحــث ومرتبطيــن بمــرض بشــري وراثــي. كال الجينيــن ال يعتبــران 
قنــوات ولكنهمــا يشــاركان فــي تهريــب الغشــاء الــذي لــه تأثيــرات مماثلــة علــى النمــط الظاهــري للمرضــى المتأثريــن. 

تمكــن الباحثيــن مــن نشــر بعــض نتائجهــم علــى النحــو التالــي:

	 Perenthaler E, Nikoncuk A, Yousefi S, Berdowski WM, Alsagob M, Capo I, van 
der Linde HC, van den Berg P, Jacobs EH, Putar D, Ghazvini M, Aronica E, van 
IJcken WFJ, de Valk WG, Medici-van den Herik E, van Slegtenhorst M, Brick L, 
Kozenko M, Kohler JN, Bernstein JA, Monaghan KG, Begtrup A, Torene R, Al Fu-
taisi A, Al Murshedi F, Mani R, Al Azri F, Kamsteeg EJ, Mojarrad M, Eslahi A, 
Khazaei Z, Darmiyan FM, Doosti M, Karimiani EG, Vandrovcova J, Zafar F, Rana 
N, Kandaswamy KK, Hertecant J, Bauer P, AlMuhaizea MA, Salih MA, Aldosary 
M, Almass R, Al-Quait L, Qubbaj W, Coskun S, Alahmadi KO, Hamad MHA, Alwa-
daee S, Awartani K, Dababo AM, Almohanna F, Colak D, Dehghani M, Mehrjardi 
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MYV, Gunel M, Ercan-Sencicek AG, Passi GR, Cheema HA, Efthymiou S, Houlden 
H, Bertoli-Avella AM, Brooks AS, Retterer K, Maroofian R, Kaya N, van Ham TJ, 
Barakat TS. Loss of UGP2 in brain leads to a severe epileptic encephalopathy, 
emphasizing that bi-allelic isoform-specific start-loss mutations of essential 
genes can cause genetic diseases. Acta Neuropathol. 2020 Mar;139)3(:415-442. 
doi: 10.1007/s00401-019-02109-6. Epub 2019 Dec 9. PMID:31820119

	 AlMuhaizea M, AlMass R, AlHargan A, AlBader A, Medico Salsench E, Howaidi 
J, Ihinger J, Karachunski P, Begtrup A, Segura Castell M, Bauer P, Bertoli-Avella 
A, Kaya IH, AlSufayan J, AlQuait L, Chedrawi A, Arold ST, Colak D, Barakat TS, 
Kaya N*. Truncating mutations in YIF1B cause a progressive encephalopathy 
with various degrees of mixed movement disorder, microcephaly, and epilepsy. 
Acta Neuropathol. 2020 Jan 31. doi: 10.1007/s00401-020-02128-8. [Epub ahead 
of print] No abstract available. PMID: 32006098 

	 Aldosary M, Al-Bakheet A, Al-Dhalaan H, Almass R, Alsagob M, Al-Younes B, Al-
Quait L, Mustafa OM, Bulbul M, Rahbeeni Z, Alfadhel M, Chedrawi A, Al-Hassnan 
Z, AlDosari M, Al-Zaidan H, Al-Muhaizea MA, AlSayed MD, Salih MA, AlSham-
mari M, Faizal-Ul-Haque M, Chishti MA, Al-Harazi O, Al-Odaib A, Kaya N*, Colak 
D*. Rett Syndrome, a Neurodevelopmental Disorder, Whole-Transcriptome, and 
Mitochondrial Genome Multiomics Analyses Identify Novel Variations and Dis-
ease Pathways. OMICS. 2020 Feb 27. doi: 10.1089/omi.2019.0192. [Epub ahead 
of print] PMID:32105570
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ملخص تنفيذي:

فــي  رئيســية  عامــة  صحيــة  مشــكلة  العقليــة  الصحــة  أضطرابــات  ُتعــد 
العالــم أجمــع، وتؤثــر علــى النــاس مــن جميــع األعمــار والثقافــات والحــاالت 
االجتماعيــة واالقتصاديــة )بومســيتر و مارتــن,	200(. تشــير التقديــرات إلــى أن 
450 مليــون شــخص علــى مســتوى العالــم يعانــون مــن اضطرابــات نفســية. و 

مــن منطلــق القلــق بشــأن التفــاوت بيــن العــرض والطلــب علــى خدمــات الصحــة النفســية قامــت منظمــة الصحــة 
العالميــة )WHO(  ببــدء »مبــادرة المســح العالمــي للصحــة العقليــة » )WMH( بالتعــاون مــع جامعــة هارفــارد 
)كيســلر وأوســتون ،2004(. تــم إجــراء »مبــادرة المســح العالمــي للصحــة العقليــة » )WMH( فــي أكثــر مــن 0	 دولــة 

ــج العــالج. ــات النفســية, وعوامــل الخطــر, والتشــخيص, ونتائ ــد مــدى أنتشــار االضطراب لتحدي

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية »المســح الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية« )SNMHS( وفًقــا لمســح 
WMH. الهــدف مــن الدراســة هــو تقديــر نســبة أنتشــار األمــراض النفســية فــي مناطــق مختلفــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ومقــدار حجــم اإلعاقــة الناجــم عنهــا. أهميــة هــذه الدراســة تكمــن فــي توفيــر الرؤيــة لألطبــاء 
وصانعــي السياســات الصحيــة لتأســيس الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة فــي المملكــة. وبالنظــر إلــى 

ذلــك ، فــإن مشــروعنا البحثــي يتفــق مــع أهــداف مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث األعاقــة.

وفــي الوقــت نفســه ، نواصــل العمــل علــى منشــورات متعلقــة بأنجــازات منهجيــة المســح فــي المســح الوطنــي 
الســعودي للصحــة النفســية، والتــي تعــد واحــدة مــن األوائــل مــن نوعهــم فــي منطقــة الخليــج. ال تــزال البحــوث 
فــي منهجيــات وتقنيــات المســح نــادرة فــي الخليــج. مشــروعنا ُيعــد مــن الــرواد فــي الخليــج لمشــاركة منهجيــة 
المســح العالــي الجــودة مــع المجتمــع العلمــي. حتــى اآلن ، قمنــا بنشــر خمــس مقــاالت حــول هــذا الموضــوع فــي 

مجــالت علميــة رفيعــة المســتوى باإلضافــة إلــى كتابــة فصــل مــن كتــاب. 
ٌأجــرى المســح مــن قبــل مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، مــع العديــد مــن المؤسســات الشــريكة، وهــي 
مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث، وزارة الصحــة، الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي وزارة االقتصــاد 
والتخطيــط، وجامعــة الملــك ســعود بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة ، جامعــة هارفــارد - كليــة الطــب، 

ــور.  وجامعــة ميشــيغان ، آن أرب

برنامج الصحة وضغوط الحياة
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اإلنجازات خالل عام ٢٠1۹:

تحليل البيانات  .1

تــم االنتهــاء مــن تحليــل البيانــات للنتائــج المتعلقــة بأهــداف المســح الرئيســية مــن قبــل »مركــز تحليــل بيانــات 
الصحــة النفســية العالميــة« فــي كليــة هارفــارد للطــب، جامعــة هارفــارد. عمــل فريقهــم مــن محللــي المســح 
المتقــدم المتخصصيــن, وعلمــاء األوبئــة, واإلحصائييــن علــى مــدار العــام مــع الباحــث الرئيســي لضمــان تحقيــق 
جميــع أهــداف المشــروع وإنجازهــا، مــن خــالل تنفيــذ خطــة تفصيليــة و خارطــة طريــق لتحليــل البيانــات, بنــاًء علــى 

احتياجاتنــا وأهدافنــا. 

بالنســبة لبعــض النتائــج ، فــي نهايــة عــام 	201 تــم أقــرار تحقــق أضافــي، والــذي تــم إنجــازه وإكمالــه فــي أوائــل عــام 
	201 مــن خــالل إجــراء مقابــالت إضافيــة مــع المشــاركين الســعوديين باســتخدام مقابلــة قياســية ذهبيــة تعــرف 
ــم إصــدار نتائــج SCIDs هــذه واســتخدامها لتحليــل  ــم ت ــة الســريرية المنظمــة لـــ DSM-5(. ث باســم SCID )المقابل

البيانــات والتأكــد مــن أن التقديــرات ألهــداف المســح األساســي كانــت قويــة.

المنشورات  .2

فــي محاولــة لتســليط الضــوء علــى الجهــود التــي يبذلهــا مركــز 	 
الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، والمؤسســات الشــريكة لــه، 
وفريــق البحــث ، حــول هــذا المشــروع الوطنــي الهــام. فــي عــام 
	201 بدأنــا النقــاش مــع أول مجلــة عاليــة المســتوى للطــب 
المســح  عــن  خــاص  لنشــر »عــدد  األول  الربــع  فــي  النفســي 
الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية ». سيشــمل العديــد مــن 
المخطوطــات العلميــة الناتجــة عــن المشــروع ، التــي كتبهــا 
الباحثــون الرئيســيون وفريــق البحــث المســحي. ســنبقي مكتــب 
علــى  اإلعاقــة  ألبحــاث  ســلمان  الملــك  مركــز  فــي  البحــوث 

اطــالع علــى أي تطــور فــي هــذه المشــروع.

فــي عــام 	201 واصلنــا العمــل علــى مســودات األوراق العلمية 	 
المتعلقــة باألهــداف الرئيســية لـــ المســح الوطنــي الســعودي 

للصحــة النفســية. ستشــمل هــذه المنشــورات نتائــج عــن انتشــار اضطرابــات الصحــة النفســية لمــدة اثنــي عشــر 
شــهًرا وانتشــار اضطرابــات الصحــة النفســية مــدى الحيــاة، باإلضافــة إلــى التقديــرات المتعلقــة بعــالج الصحــة 

النفســية والخدمــات المقدمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

فــي عــام 	201 واصــل فريــق المســح العمــل علــى المنشــورات المتعلقــة باإلنجــازات المنهجيــة لـــ المســح 	 
الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية، والتــي تعــد مــن األوائــل مــن نوعهــا فــي منطقــة الخليــج. تــم نشــر 
اثنتيــن مــن هــذه األوراق - واحــدة حــول التكيــف الســعودي ألداة المســح CIDI 0.	 واألخــرى حــول نظــام إدارة 

المعرفــة االســتقصائية - فــي مجلــة علميــة دوليــة. 

يعــد المســح الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية أحــد المشــاريع البحثيــة القليلــة فــي الخليــج التــي تتمتــع بخبــرة 
عاليــة الجــودة فــي موضــوع منهجيــة المســح، نظــًرا لتعاونهــا مــع المنظمــات الشــهيرة ذات التاريــخ الطويــل فــي 
األبحــاث المســحية، مثــل منظمــة الصحــة العالميــة وكليــة هارفــارد للطــب بجامعــة هارفــارد, مركــز أبحــاث المســح 
فــي جامعــة ميشــيغان، آن أربــور. مؤخــرًا أشــاد معهــد البحــوث االجتماعيــة فــي “جامعــة ميشــيغان، آن أربــور” 

بجهودنــا وأثنــى علــى المشــروع لتطبيقــه الممتــاز إلجــراءات مراقبــة الجــودة. 
مــن خــالل مشــاركة خبرتنــا والــدروس المســتفادة مــع المجتمــع العلمــي، نأمــل أن نســاهم فــي تقــدم المنطقــة 
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فــي مجــال منهجيــة المســح. حتــى اآلن ، قمنــا بنشــر خمــس أوراق علميــة فــي مجــالت علميــة، تغطــي خبرتنــا 
فــي الدراســة التجريبيــة وإجــراءات مراقبــة الجــودة ونتائــج المقابــالت المعرفيــة، باإلضافــة إلــى فصــل كتــاب )انظــر 

قائمــة المنشــورات فــي الملحــق(.

لقاء علمي لنشر نتائج المسح  .3

ُعقــد اجتمــاع علمــي بعنــوان »المســح الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية: النتائــج واإلنجــازات« فــي مستشــفى 
الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث، الريــاض ، 	1 أكتوبــر 	201، برعايــة د. ماجــد الفيــاض، و المركــز الوطنــي 
الســعودي لتعزيــز الصحــة النفســية, ومركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة. تــم اإلعــالن عــن نجــاح االجتمــاع 
العلمــي والنتائــج المعلنــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي المختلفــة )تويتــر، إنســتغرام، إلــخ( وأكثــر مــن 	1 
أخبــار عربيــة )رقميــة، نشــرات إخباريــة، تلفزيــون، إلــخ(. تــم نشــر نســخة علــى اإلنترنــت )متوفــرة علــى موقــع المســح(، 
وكذلــك ٌنســخ مطبوعــة مــن كتيــب التقريرالفنــي مــع نتائــج المشــروع الرئيســية علــى جمهورعلمــي بهــدف إفــادة 
صنــاع السياســات والقــرارات. يركــز التقريــر علــى المرئيــات والرســوم البيانيــة للســماح باالســتيعاب الســريع للنتائــج 
العلميــة. كمــا تــم تقديــم هــذا التقريــر الفنــي إلــى د. ماجــد الفيــاض، الرئيــس التنفيــذي لمستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي ومركــز األبحاث-الريــاض، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان فــي 4 ســبتمبر، 	201.

التعاون البحثي مع جامعة ميشيغان - آن أربور  .٤

حققنــا تقدًمــا كبيــًرا فــي عــام 	201 أثنــاء العمــل عــن كثــب مــع جامعــة ميشــيغان، آن أربــور فــي الجوانــب التاليــة 
مــن المشــروع:

واســتخدام 	  المســح،  رفــض  مثــل  موضوعــات  حــول  علميــة  مجلــة  فــي  لنشــرها  المســح  منهجيــة  أوراق 
المقابلــة. وخصوصيــة  المســح  أداة  مــن  الصوتــي  للعنصــر  المشــاركين 

أكمال ترميز األســئلة المفتوحة ألداة CIDI. ســيتم اســتخدام الترميز لتحليل النتائج لورقة محتملة باســتخدام 	 
بيانــات المســح الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية حــول موضــوع الرضــى، وهــو مجــال جديــد مــن أبحــاث 

المســح الــذي يستكشــف عمليــات تفكيــر المشــارك أثنــاء المقابلــة.

علم الوراثة والتقدم العلمي:  .٥

ــزة المشــاركة فــي 	  ــة المتمي ٌيعــد المســح الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية واحــد مــن الدراســات العلمي
اتحــاد مســح الصحــة العقليــة العالمــي، الــذي جمــع أكثــر مــن 2000 عينــة مــن الٌلعــاب مــن المشــاركين بعــد 

الحصــول علــى موافقــة إضافيــة منهــم.

تــم إرســال جميــع عينــات اللعــاب التــي تــم جمعهــا خــالل المقابــالت مــن جميــع مناطــق المملكــة العربيــة 	 
الســعودية إلــى مختبــرات علــم الوراثــة فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحاث-الريــاض 
الســتخراجها وتجميدهــا ألســتخدامها الحقــًا فــي مزيــد مــن التحليــالت. ســيتم اســتخدام عينــات الحمــض 
النــووي المســتخرجة مــن هــذه العينــات لدراســة عوامــل الخطــر الجينيــة لظــروف الصحــة النفســية الســائدة 
لــدى الســكان الســعوديين. تجــري الدكتــورة التويجــري حالًيــا مناقشــات مــع علمــاء األبحــاث فــي دراســة 

الجينــوم البشــري الســعودي لمناقشــة التعــاون المحتمــل وتغطيــة تكلفــة التحليــل الجينومــي.
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العمل على كتابة المنشورات العلمية باستخدام نتائج البيانات النفسية.	 

العمــل علــى المنشــورات المتعلقــة بإنجــازات منهجيــة مســح وخبــرة المســح الوطنــي الســعودي للصحــة 	 
النفســية.

البدء في العمل على تحليالت أستكشافية متعمقة للبيانات.	 
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التطلعات المستقبلية
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العروض التقديمية	 

 شــاركت الدكتــورة التويجــري فــي االجتمــاع الســنوي لمبــادرة منظمــة الصحــة العالميــة العالميــة 	 
للصحــة النفســية الــذي عقــد فــي جامعــة هارفــارد، بوســطن ، الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي 

.WMH يوليــو 2019 لمناقشــة التحديثــات مــن جميــع مســوحات

 	 G20 / فــي مــارس 2019 ، تــم انتخــاب الدكتــورة التويجــري لتكــون عضــًوا فــي مجموعــات المشــاركة
W20، والتــي تؤثــر علــى قــادة G20 لخلــق نظــام اقتصــادي دولــي جديــد مــن خــالل تقديــم توصيــات 
وضــع السياســة. ستســتضيف المملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة العشــرين فــي عــام 2020. 
الفهــم المشــترك لمجموعــة العشــرين هــو أن التقــدم االجتماعــي للمــرأة يعنــي التمكيــن االقتصــادي، 
وهــو أيًضــا فكــرة أساســية عــن أهــداف التنميــة المســتدامة )التــي وضعتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة( وأحــد أهــداف التنميــة المســتدامة هــو تعزيــز الرفاهيــة للجميــع.

فــي 4	 مــارس 2019، قــدم فريــق الدكتــورة أريــج الوابــل، بالتعــاون مــع المســح الوطنــي الســعودي 	 
للصحــة النفســية، بيانــات المســح فــي شــكل تصــورات للبيانــات كجــزء مــن تطويــر أنظمــة صحيــة ذكيــة- 

وهــو مشــروع بقيــادة مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة و معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة.

ملصــق تــم تقديمــه فــي أســبوع البحــث العلمــي الثانــي، وزارة الصحــة، الريــاض ، المملكــة العربيــة 	 
الســعودية 11-7 أبريــل 2019: حيــدر ، س. ، بــالل ، ل. ، العقــاد ، ل. ، ليــن ، واي ســي ، الحبيــب ، أ. 
الســبيعي ، أ. ، والتويجــري ، ي. )أبريــل ، 2019(. تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة القائمــة علــى األدلــة 

ــة الجــودة فــي المســح الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية. إلجــراءات ضمــان الجــودة ومراقب

 	 Milken منتــدى  فــي  النفســية  الصحــة  لجنــة  فــي  أيًضــا كمتحدثــة  التويجــري  الدكتــورة  شــاركت 
العالمــي البــارز فــي لــوس أنجلــوس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــذي عقــد فــي الفتــرة مــن 8	 
أبريــل إلــى مايــو l ، 2019. المنتــدى هــو اجتمــاع ســنوي ينظمــه معهــد Milken ، وهــو مركــز أبحــاث 

ــر و بيــت خبــرة مقــره فــي الواليــات المتحــدة. مؤث

1. عينة الدراسة

2. تم اإلعالن عن النتائج األولية  لدراسة في عام 2019م وأوضحت الدراسة البحثية في نتائجها 
النهائية مقاربتها للمعدالت العالمية حيث تبين أن:

4004 فردًا من الذكور واإلناث ما بين 15-65 سنة كعينة علمية نموذجية من الرجال 
)CIDI 3.0( والنساء السعوديين من شتى أنحاء المملكة باستخدام أداة المسح

%34 من السعوديين والسعوديات تعرضوا لإلصابة بأحد االضطرابات النفسية في مرحلة 
ما من حياتهم، فيما تعرض 40% من فئة الشباب السعودي إلصابة باضطرابات نفسية 

في مرحلة ما من حياتهم.
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3. أكثر االضطرابات النفسية انتشارًا في المملكة

5.  انتشار اضطراب ثنائي القطب

6.  دراسة العوامل الوراثية وعالقتها كعوامل مسببة لألمراض النفسية

4.  انتشار اضطراب االكتئاب

اضطراب القلق من االنفصال بنسبة %11,9، ويأتي ثانيًا اضطراب نقص االنتباه وفرط 
النشاط بنسبة  %8، ثم في المرتبة الثالثة اضطراب االكتئاب الشديد بنسبة 6% .

الرجال )%4( فيما بلغ لدى النساء )2,7%(.

تم جمع اكثر من 2000 عينة لعاب من المستجيبين لها بعد ان تم اكمال اإلجراءات 
النظامية والحصول على الموافقات النظامية منهم

عند النساء بنسبة ) 8,9 %( بينما بلغ لدى الرجال )3,1%(



الــــــتدريب
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التقرير السنوي لقسم الشؤون األكاديمية والتدريب لعام 2019م
                                          

   تقــوم إدارة الشــؤون األكاديميــة والتدريــب بتنفيــذ أنشــطتها المتمثلــة فــي إقامــة ورش العمــل والــدورات 
التدريبيــة والمحاضــرات فــي مجــاالت متنوعــة، وذلــك ضمــن برنامــج أكاديمــي يطــرح ضمــن جــدول أعمــال القســم 
الســنوية وينقســم إلــى الربــع األول، والثانــي، والثالــث، والرابــع، حيــث تقــوم اإلدارة بتحديــد المحــاور العلميــة التــي 
ســيتم تغطيتهــا للعــام الجديــد، ومــن ثــم اإلعــالن عــن تلــك المحــاور المختــارة وفتــح بــاب التقديــم عليهــا، مــن قبــل 
األكاديمييــن واألطبــاء والمختصيــن والمهتميــن فــي ذات المجــال، حيــث تمنــح إدارة القســم المشــاركين شــهادات 

للحضــور.

أهداف قسم الشؤون األكاديمية والتدريب:
      تبثــق أهــداف قســم الشــؤون األكاديميــة والتدريــب مــن أهــداف الخطــة االســتراتيجية المعتمــدة لمركــز الملــك 

ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، ويمكــن تحديــد األهــداف فــي النقــاط التالية:

1-تحديد وقياس احتياجات ميدان التربية الخاصة، والعمل على تطبيقها من خالل البرامج والدورات 
الفاعلة.

2-التدريب على الممارسات الفاعلة في مجاالت اإلعاقة واستقطاب مساهمات المدربين.
	-تطبيق السبل المثلى لتجويد حياة ذوي اإلعاقة وأسرهم.

4-المساهمة في التثقيف والتوعية االجتماعية باألشخاص ذوي اإلعاقة.
5-تفعيل األيام العالمية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

	-تبادل الخبرات بين ذوي االختصاص من خالل عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة.
	-التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والخاصة في سبيل تطوير نشاط التدريب وبرامج الوقاية.

أواًل: الدورات التدريبية:

تقييم التاريخاملتحدثمسمى الدورةم
التفاصيلالدورة

١
تصاميم احلالة 

الواحدة يف البيئات 
التربوية

١٣-١٤ يناير أ.د.بندر العتيبي
ضمن خطة البرنامج ٩٢٪٢٠١٩م

األكادميي

٢
املنظور الطبي لفرط 

احلركة وتشتت 
االنتباه

ضمن خطة البرنامج ١٠٠٪٣٠ يناير ٢٠١٩مد. تركي البطي
األكادميي

متالزمة داون من ٣
املنظور األسري

أ.ضيدان بن محمد 
ضمن خطة البرنامج ١٠٠٪٣١ مارس ٢٠١٩مآل سفران

األكادميي

العصاء طريق ٤
املستقبل

أ.خالد خبراني
ضمن خطة البرنامج ١٠٠٪١٦ أكتوبر٢٠١٩مأ. فهد عبداحملسن

األكادميي
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٥
الصعوبات النفسية 
٩٥٪٩ ديسمبر ٢٠١٩مد.مشعل العقيلالتي تواجه األهالي

ضمن خطة البرنامج 
األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م

٦

فنيات تطبيق 
استراتيجيات تدريب 

األقران كمدخل 
لتدريب األخوة من 

ذوي اإلعاقة

١٠٠٪٩ ديسمبر ٢٠١٩مد. شيماء نعيم
ضمن خطة البرنامج 

األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م

٧
االستقرار والرضا 
الزواجي: دورك يف 

املشكلة واحلل
١٠٠٪١٠ ديسمبر ٢٠١٩مد. رهام قصاص

ضمن خطة البرنامج 
األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م

٨
تقييم املفضالت 

واستخدامها لتنمية 
املهارات اللغوية

٩٧٪١٠ ديسمبر ٢٠١٩مأ. عهود احلقباني
ضمن خطة البرنامج 

األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م

٩

استغالل أسلوب 
السرد البصري 

)التصوير العالجي( 
يف تنمية املهارات 

االجتماعية وخفض 
املشكالت االنفعالية 
والسلوكية لدى ذوي 

اإلعاقة

ضمن خطة البرنامج ١٠٠٪١٠ ديسمبر ٢٠١٩مد. عبير احلربي
األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م

١٠

كيف اتعامل مع 
املشكالت السلوكية 

لطفلي من ذوي 
االعاقة

١٠٠٪١٠ ديسمبر ٢٠١٩مد. فيصل النمري
ضمن خطة البرنامج 

األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م

١١

تطور مهارات 
التواصل وللغة 
بأسلوب عملي 

وبسيط

٨٩٪١٠ ديسمبر ٢٠١٩مأ. ملا العوهلي
ضمن خطة البرنامج 

األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م

١٢

التعريف باخلدمات 
التعليمية املقدمة 
لألطفال املنومني 
يف مراكز األورام 

واملستشفيات

٩٥٪١١ ديسمبر ٢٠١٩مأ. جنالء املشيقيح
ضمن خطة البرنامج 

األكادميي وتفعياًل لليوم 
العاملي لإلعاقة ٢٠١٩م



عــــــلم ينفـــــع الــــــــناس72

ثانًيا: البرامج:

إعداد 
وتقدمي التاريخ تفعيل البرنامج مسمى البرنامج م

أ.هند 
الشويعر

١٥ -١٩ سبتمبر 
٢٠١٩م

مبادئ لغة اإلشارة السعودية ملنسوبي مركز 
امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة

برنامج الصم 
ولغة اإلشارة ١

٢٩ سبتمبر - ٣ أكتوبر 
٢٠١٩م

مبادئ لغة اإلشارة السعودية ألمهات 
ومعلمات الصم

٦ - ١٠ أكتوبر ٢٠١٩م مبادئ لغة اإلشارة السعودية ملنسوبي 
جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

ثالًثا: الفعاليات:

التفاصيل التاريخ العنوان م

بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد. ١٤ أبريل ٢٠١٩ امللتقى التشاوري للتوحد ألهالي األطفال 
والشباب من ذوي اضطراب التوحد ١

بالتعاون مع مطار امللك خالد 
ومطار امللك عبد العزيز الدولي 

وهيئة الطيران املدني.
٢ أبريل ٢٠١٩ القصة االجتماعية لسفر مريح لذوي 

اضطراب التوحد وأسرهم ٣

بالتعاون مع مطار امللك خالد 
ومطار امللك عبد العزيز الدولي. ٢ أبريل ٢٠١٩ جتربة اضطراب طيف التوحد ٤

عبر احلساب الرسمي ملركز امللك 
سلمان بتطبيق تويتر شهر أبريل كاماًل التوعية والتثقيف جتاه األشخاص ذوي 

اضطراب التوحد ٥

بالتعاون مع مكتب التربية العربي 
لدول اخلليج خاصة ببرنامج 
اإلطار املرجعي للوصول إلى 

املنهج العام لذوي اإلعاقة.

٢٩ أبريل ٢٠٢٠م حلقة نقاش عن صعوبات التعلم
خارطة الطريق نحو املأمول ٦

مشاركة مع جامعة امللك سعود. ٣-٧ نوفمبر 
٢٠١٩

ملتقى اخلدمات النفسية واالجتماعية )زويا 
سكون( ٧
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