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يناير 2019 - يناير 2021 آفاق التطوير : من التخطيط إلى التنفيذ2020

العمل على إعداد شركتين تخصصية 
واستثمارية كذراع استثماري للمركز

استحداث إدارة المشتريات 1
اتمتة االستمارات واإلجراءات 

3
استحداث إدارة المشاريع 

5

استحداث برنامج اعداد الباحثين  استحداث إدارة البرامج 2
والتدريب المتخصص

4

6
استحداث إدارة الشراكات 

8
JDR استحداث مجلة علمية محكمة

7 °
تشكيل لجان داخلية:

°  لجنة الجرد  °  لجنة االرشفة  
°  اللجنة التحضيرية  °  لجنة التخطيط  

°  لجنة األبحاث و التدريب °  لجنة استراتيجية المركز 
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وضع تصور مبدئي العتماد معمل دعم 
الباحثين

9

المشاركة في فريق عمل مبادرة التثقيف والتوعية 
لألسر مع هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة 

التعليم والصحة مجلس شؤون االسرة 

10
تنظيم األولويات البحثية ووضعها مع نخبة من 25 

خبير بالمملكة ومتمركزه حول كافة مجاالت اإلعاقة 
ونشرها للجهات المختلفة

11

12
إعداد مقترح أكاديمية علوم االعاقة

إطالق خطة خالل جائحة كورونا تتضمن13

°  تدريب الموظفين
°  التدريب على البرامج

°  المتابعة والتوعية

استحداث موسوعة الكتاب الشامل ° 14
لإلعاقة 

°  14 فصًال
°  28 مؤلف 

°  العمل كامل (12شهر حتى االن)
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تنويع األنشطة العملية والتدريبية بقطاع األبحاث و 
التدريب  لتشمل جميع االعاقات حسب DSM-5 بدال 

من ان كانت مجالين فقط (طبي – تشخيصي)

15
اصبح المركز عنصر جذب للجهات المختلفة وزيادة 

رغبة الجهات محليًا وإقليميًا و عالميًا لعقد الشراكات 
17

توثيق اإلنتاج العلمي للمركز بمكتبة 
الملك فهد ووزارة االعالم 

16

حصول المركز على جائزة التميز من 18
وزارة الموارد البشرية 

تعزيز العالقات والشراكات الدولية:° 19

American Academy of Pediatrics أمريكا  °
Vincenzo Zoccano إيطاليا  °

°  اوزباكستان: المشاركة عن حقوق ذوي اإلعاقة مع 188 دولة
°  الكويت: مركز االبحاث بالكويت

°  االمارات: جامعة حمدان الذكية وجامعة االمارات.

°  العمل على الحصول على االعتمادات ° 20
     الدولية كمركز بحثي 

°  العمل على تصنيف المؤتمر الدولي 
    السادس 
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ترشيح المركز للمشاركة ضمن 
القيادات المتميزة في دولة االمارات

21
إيجاد مصدر دعم للمجلة العلمية مع المجلس الصحة 

لدول مجلس التعاون الخليجي 
23

تعزيز العالقات مع المؤسسين والشركاء 
والحرص على مشاركتهم الفعالة بالمشاريع 

واألنشطة العلمية  

22

استقطاب الشركاء كمساهمين 24
وداعمين رئيسيين

إيجاد مصادر دعم للبرامج:25

1.   بوينج دعم مضاعف 

         °  صعوبات التعلم
         °  التثقيف والتوعية 
         °  المنصة االلكترونية

STC    .2
3.    سابك 
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األمانة العامة 2020

الالئحة األساسية للمركز
تم تعديل النظام األسايس السابق إىل الالئحة األساسية 

الحالية وهي معتمدة من وزارة املوارد البرشية والتنمية 

االجت�عية يف شهر أبريل ٢٠١٩م

لجنة االستثمار والموارد المالية
تم تشكيل لجنة االستث�ر واملوارد املالية برئاسة األستاذ 

محمد بن إبراهيم السبيعي و(٦) أعضاء، وعقدت اللجنة 

أربعة اجت�عات.

أعضاء مجلس األمناء
تم انتخاب أعضاء مجلس األمناء للدورة الخامسة الحالية 

خالل االجت�ع العارش للجمعية العمومية وعددهم (١٣) 

عضواً، ملدة أربع سنوات (٢٠١٩-٢٠٢٣م)

الحوكمة والشفافية

تم االنتهاء من اعت�د النموذج الشامل 

إلجراء التقييم للمركز

اللقاء الثالث عشر للمؤسسين 
 µالرشيف µبرعاية صاحب السمو املل¹ األم¸ خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرم

وأم¸ منطقة مكة املكرمة عقـد اللقاء الثالث عرش للمؤسسµ (االجت�ع العارش للجمعية 

العمومية) بضيافة العضو املؤسس إحسان شكور أبو غزالة Âدينة جدة يوم ٢٠١٩/١١/٣

1

45

2
3
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اللجنة العلمية

تم تشكيل اللجنة العلمية للمركز برئاسة أ.د. تها� بنت 

عبدالعزيز  البيز و (٦) أعضاء، وعقدت اللجنة اجت�ع�.

اللجنة التنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة معايل الدكتور/ ماجد 

بن إبراهيم الفياض عضو مجلس األمناء و(٦) أعضاء، 

وعقدت اللجنة (اجت�ع�)

مجلس األمناء 

تم انتخاب مجلس األمناء برئاسة صاحب السمو 

املل£ األم¢ سلطان بن سل�ن بن عبدالعزيز  

و(١٢) عضواً، وعقد املجلس اجت�ع�.

3i’s Plan

اطالع ومشاركة وتفاعل املؤسس� عىل 

أنشطة املركز

مجلة المؤسسون

تم إصدار العدد األول من مجلة املؤسس�

المؤسسون

تم االنتهاء من تنظيم جميع ملفات األعضاء 

املؤسس� وأرشفتها الكرتونياً.

6

1011

7
8

9
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االستثمــــــــــــــار2020



لجنة االستثمار والموارد

تم تشكيل لجنة االستث�ر واملوارد املالية (الدورة الخامسة 

٢٠١٩-٢٠٢٣) وتضم كل من:

رئيساً ١. نارص محمد إبراهيم السبيعي  

عضواً ٢. املهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنرب 

عضواً ٣. املهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل  

عضواً ٤. بدر بن عبدالرحمن السياري         
عضواًً ٥. محمد بن عبدالعزيز   الفنتوخ  

عضواً ٦. فاروق بن عبدالله الخزيم  

عضوا ٧. د. عال محي الدين أبوسكر  

الذراع االستثماري2

تأسيس رشكت¯ كذراع استث�ري للمركز:

١.   الرشكة األوىل: 

      رشكة «ع¯ لعلوم اإلعاقة» 

      واملختصة باملشاريع 

      الخاصة باإلعاقة

٢.    الرشكة الثانية: 

       رشكة تخص بالعمل االستث�ر الفندقي والتطوير 

       العقاري، وتنمية أصول املركز وتشغيلها.

استراتيجية استثمارات المركز

قرار مجلس األمناء رقم (/١٣/٢م٥أ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٢١هـ 

والذي تم فيه اعت�د اإلطار العام إلسرتاتيجية تخصيص 

األصول ملركز امللك سل�ن ألبحاث اإلعاقة.

سيتم عرض االسرتاتيجية بشكل متكامل يف االجت�ع الثالث 

ملجلس األمناء للدروة الخامسة.

عين لعلوم اإلعاقة

1

3

أصول – عقارات – فندق – شركات – محافظ استثماريةاالستثمار 2020
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المشروع االستثماري الخيري6

املرشوع االستث�ري الخ�ي للمركز (فندق راديسون بلو – حي السفارات):

بلغ مجموع االيرادات للعام ٢٠١٩م (٥٫٨) مليون ريال.

بلغ االرتفاع يف حجم االيرادات نسبة ٠٫١٢٪ حتى شهر سبتمرب٢٠٢٠م.

واملتوقع ارتفاع يف حجم االيرادات بنسبة ٤٥٪ للعام ٢٠٢١م.

المحافظ االستثمارية

املرشوع االستث�ري الخ�ي للمركز (فندق راديسون بلو – حي السفارات):

األداء االستث�ري لرشكة جي آي بي كابيتال بلغ االرتفاع يف حجم املحفظة نسبة ١٣٪ منذ تاريخ بدايتها ١٥ مايو ٢٠١٨م وحتى تاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠م.

األداء االستث�ري لشركة جدوى لالستثمار المالي بلغ االرتفاع يف حجم املحفظة نسبة ٧٪ منذ تاريخ بدايتها ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠م.

األصول

تقييم األرايض اململوكة للمركز.

دراسة السبل املثىل لكيفية االستفادة من هذه األرايض.

5

4

أصول – عقارات – فندق – شركات – محافظ استثماريةاالستثمار2020
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أرض الفندق المجاورة7

يتم العمل والتنسيق مع الهيئة العامة لحي السفارات بخصوص ضم األرض املجاورة للمرشوع االستثري الخ�ي للمركز (فندق راديسون بلو - حي السفارات) من الجهة الغربية �ساحة 

(١,١٢٠) مرت٢، وذلك لحاجة الفندق لقاعة يتم تخصيصها للمؤ»رات واملناسبات الخاصة، تسهم بإذن الله يف تطوير أداء املرشوع وتعزز الجانب االقتصادي له.

تم اعداد املخططات الخاصة باإلستثر األمثل لألرض.

تم عقد (٣) اجتعات مع الهيئة العامة لحي السفارات إلكل العمل.

وقف المدينة المنورة

إشارة إىل األمر السامي الكريم رقم ١٥٧٨١ بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٨ بشأن تخصيص أرض للمركز باملدينة املنورة إلنشاء وقف استثري عليها.

تم التنسيق واالتفاق عىل استكل االجراءات املتعلقة بتخصيص موقعÊ استثريÊ للمركز �ساحة (١٢,٠٠٠م٢).

8

أصول – عقارات – فندق – شركات – محافظ استثمارية االستثمار 2020
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اإلدارة المالية2020



اعادة تقييم اصول املركز بزيادة ٨٦٪ 

والتي كانت تساوي ١٠ مليون وبعد 

التقييم ما يقارب ٧٥ مليون 

توظيف كوادر برشية متخصصة �ا يتناسب مع 

حجم العمل يف اإلدارة املالية

تفعيل نظام ERP   للتكامل اإلدارة 

املالية مع اإلدارات األخرى 

تحديث وتطوير نظام املشرتيات �ا 

يعزز الرقابة والشفافية

ترشيد اإلنفاق وتحقيق فائض 

�يزانية عام ٢٠٢٠ يزيد عن ١٦٪ ما 

يقارب ٥٠٠٠,٠٠٠ ريال

سداد ومعالجة مايزيد عن ٨٥٪ من نسبة 

اإللتزامات عىل املركز من االعوام السابقة  

مراجع السياسات واإلجراءات املالية 

 ºوتطويرها �ا يتالئم مع أحدث معاي

الحوكمة ونظام الوزارة

مراجعة الوضع املايل للفندق واثبات 

مخالفات وغرامات عىل العقد مع 

املقاول تتجاوز ٢٧ مليون

مراجعه الوضع الرضيبي للمركز وتصحيحه �ا 

يتوافق مع النظام وتحقيق اعفاء عىل املخالفات 

والغرامات يزيد عن ٢٠٠٠,٠٠٠ ريال

1

6

7

8

9

2

3

4

5
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إدارة الموارد البشرية2020



االجازات
تخفيض نسبة التزامات املالية لالجازات عىل 

املركز بنسبة ٨٥٪

ذوي اإلعاقة
زيادة و�ك� املوظف� من ذوي اإلعاقة بنسبة 

٪١٣

ERP نظام
تفعيل نظام ERP و ا�تة جميع اإلجراءات يف 

املوارد البرشية الكرتونياً.

العقود
مراجعة العقود وتطويرها �ا يتالءم مع نظام 

وزارة املوارد البرشية

األداء الوظيفي
ا�تة تقيم األداء الوظيفي ووضع خطط 

التطويرية لكل املوظف� بكل إدارة.

استراتيجية المركز
تطوير اسرتاتيجية املركز والهيكلة وتوزيع التخطيط 

الفعال لإلدارة واالستفادة من الكفاءات.

1

456

23

إدارة الموارد البشرية2020
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دورات السكرتارية
تدريب ٥٠٪ من املوظف� عىل دورات 

تخصصية يف مجال السكرتارية.

هيكلة الموارد البشرية
إعادة هيكلة املوارد البرشية �ا يتوافق مع 

افضل امل�رسات

اللوائح والسياسات
تطوير اللوائح والسياسات.

توطين الوظائف
توط� عدد من الوظائف القيادية و�ك� 

الكوادر النسائية املؤهلة.

دورة إدارة المشاريع
تدريب ٩٠٪ من املوظف� عىل دورات إدارة 

املشاريع

تخصصات في اإلدارة
استقطاب قيادات متخصصة لإلدارة بنسبة ١٠٪ 

7

101112

89

إدارة الموارد البشرية2020
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الخدمات الذاتية
تنفيذ الخدمات الذاتية االلكرتونية بالكامل 

خالل جائحة كورونا توافقاً مع احرتازاتها

التعامل االلكتروني لالجتماعات
تدريب ١٠٠٪ من املوظف� عىل التعامل 

االلكرتو� لالجت�عات واالجراءات

خطط تطوير الموظفين
اعداد دراسة ووضع خطة تطويرية لكل موظف

التوعية
توعية املوظف� باإلجراءات االحرتازية 

دورة قياس األداء
تأهيل وتدريب ٣٠٪ من القيادي� عىل دورات قياس 

أداء املنظ�ت واالسرتاتيجية والتخطيط ومقياس األداء.

إدارة إعداد االجتماعات
تدريب ١٠٠٪ من املوظف� عىل إدارة االجت�عات 

وتقنيات واجراء االجت�ع الفعال (تقرير – األجندة 

– املحارض)

13

161718

1415

2020

إدارة الموارد البشرية2020
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التطبيقات والتقنية2020



ERP تطوير نظام (مستحدث)

• ربط اإلدارات بنظام مشرتك �عاي� الحوكمة
• جهاز متابعة الحضور واالنرصاف بالبصمة او بالبطاقة (خالل الجائحة) وربطة بالنظام

الموقع االلكتروني للمؤتمر (مستحدث)1

ً • استقبال وتحكيم األبحاث الكرتونيا
• تسجيل املشارك¡ يف املؤ�ر (حضوري او عن بعد)

2

منصة التدريب االلكترونية (مستحدث)

منصة تدريبية احرتافية تدعم حفظ قاعدة بيانات املحارضات 

والحضور عن بعد لتشمل اعداد اكرب من املستفيدين

تطوير الموقع االلكتروني للمركز (محدث)

• تحديث املوقع باللغت¡ 
• التحديث املستمر للمحتوى

الموقع االلكتروني لجائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة (مستحدث)4

• الستقبال طلبات املشاركة من الجهات
• استقبال الطلبات من املشارك¡

5 3

التطبيقات والتقنية2020
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موقع الكتروني للمجلة العلمية المحكمة (مستحدث)

• استقبال املشاركات الكرتونيا 
• تحكيم املنشورات الكرتونيا ونرشها

األبحاث (مستحدث)

•  ا�تة إجراءات وسياسات األبحاث
•  نظام الكرتو� الستقبال املشاريع العلمية الكرتونيا  وتحكيمها واالعالن عن نتائج التحكيم تطبيقا ملبدأ الشفافية 

النشر االلكتروني لإلنتاج العلمي مجانا

• كتب علمية 
• اول عدد من املجموعة القصصية وعي

وسائل التواصل االجتماعي

•  تفعيل البث املبارش يف وسائل التواصل االجت¢عي  ( انستقرام – يوتيوب)
•  تغطية املؤ�رات الصحفية النجازات املركز

•  برنامج اسأل خب¬

6

89

7
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اجتماعات عن بعد  (مستحدث)

•  تدريب املوظف� خالل جائحة كورونا عىل عقد االجت�عات عن بعد 
•  اعداد ادلة لكيفية تنظيم االجت�عات عن بعد 

•  الدعم الفني التقني املبارش 

التدريب على المنصة االلكترونية (مستحدث)

تدريب ٥٠٪ من موظفي إدارة التدريب عىل استخدام املنصة 

االلكرتونية وإدارة املحارضات والندوات عن بعد والدعم الفني 

الخدمات الذاتية (ERP) (مستحدث)

تدريب جميع املوظف� عىل استخدام نظام الخدمات 

الذاتية وتقديم الدعم الفني املستمر لهم

Cloud Platform

أرشفة جميع امللفات بنسبة ٨٥٪ الكرتونياً وزيادة سعة التخزين

10
11

1213
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2020
2021 - 2020

الشراكــــــــــات



عميد كلية الرتبية عضو يف اللجنة  العلمية لجائزة امللك سل�ن ألبحاث اإلعاقة.  

مشاركة الجامعة يف الكتاب الشامل للمركز.

عضو يف اللجنة العلمية للموهوب�.

مشاركة املركز يف اليوم العاملي لإلعاقة يف الجامعة.

جامعة جدة 1

الغرف الحسية (مستحدث)

شركة مطارات الرياض وشركة أرامكو السعودية: 2

الغرف الحسية (مستحدث)

مدينة الملك فهد الطبية 3

مدينة امللك فهد الطبية
King Fahad Medical City

شراكات تم توقيعهاالشراكات2020
26



3

1

5

6

4

2

7
8

تم عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات ووضع اإلطار العام لمسودة مذكرة التفاهم لكل جهة.

جامعة السعودية اإللكرتونية  .1

جامعة األم�ة نورة بنت عبدالرحمن  .2

معهد الكويت لألبحاث العلمية   .3

جامعة الفيصل  .4

جامعة امللك عبدالعزيز  .5

مركز شؤون املعاق�-"اضطرابات النمو والسلوك" بوزارة الصحة.  .6

جامعة حمدان بن محمد الذكية -االمارات  .7

االتفاقية الثالثية ب�: املركز، الهيئة العامة لإلحصاء،   .8

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  

شراكات قيد التوقيعالشراكات2020
27



٧. وزارة املوارد البرشية والتنمية اإلجت�عية ٤. مركز ابحاث التوحد  ١. وزارة الصحة    

٨. مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ٥. مجلس الصحة السعودي  ٢. وزارة التعليم   

٩. مركز �و ٦. مركز التميز   ٣. مستشفى امللك عبدالله  

اعداد الدراسة المسحية لمشروع المسح الوطني
إلحصائيات التوحد في المملكة

المرحلة الثالثة للمسح الوطني للصحة وضغوط الحياة

٥. جامعة هارفارد ١. مستشفى امللك فيصل التخصيص  

٦. جامعة ميشيغان ٢. مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

٧. منظمة الصحة العاملية ٣. وزارة الصحة    

٤. جامعة اإلمارات

١. مركز امللك سل�ن ألبحاث اإلعاقة

٢. وزارة املوارد البرشية والتنمية االجت�عية

٣. وزارة الصحة

٤. وزارة التعليم

٥. وزارة اإلعالم 

٦. مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

٧. مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث

٨. هيئة حقوق اإلنسان

٩. هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

١٠. مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي

١١. مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخ±ية

١٢. جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل

1

3

2

الشراكات العلمية )2020 - 2021(الشراكات2020
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برنامج الجينيوم السعودي

المبادرة الوطنية لتوعية اسر األشخاص ذوي اإلعاقة:اعداد مشروع بحثي مشترك

وزارة الصحة وزارة املوارد البرشية والتنمية االجت�عية  وزارة التعليم  

مجلس شؤون األرسة هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة   هيئة حقوق األنسان  

١. الربنامج الوطني لصعوبات التعلم

٢. برنامج االبتعاث

األكاديمية األمريكية لطب األطفالوزارة التعليم

الرشاكة الدولية مع

American Academy of Pediatrics

4

78

56

الشراكات العلمية )2020 - 2021(الشراكات2020
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2020

امللتقى التشاوري ألرس التوحد ٥٠٠ أرسة.

املشاركة يف اللجان واألنشطة التعليمية باملركز.

التعاون املشرتك يف تنظيم مؤ�ر التوحد املنعقد يف سلطنة ع�ن 

بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ٢٠١٩م.

مشاركة املركز ضمن اللجنة العلمية واملنظمة واالستشارية يف 

مؤ�ر التوحد يف سلطنة ع�ن.

مشاركة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ضمن الجهات 

املنظمة املشاركة يف املؤ�ر الدويل السادس لإلعاقة والتأهيل.

التفعيل املشرتك لربنامج التثقيف والتوعية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة.

.JDR الداعم للمجلة العلمية ملركز امللك سل�ن ألبحاث اإلعاقة

½ثل املركز الذراع العلمي للهيئة.

املبادرة الوطنية لتوعية ارس األشخاص ذوي اإلعاقة.

برنامج التدريب املنتهي بالتوظيف لألشخاص ذوي االعاقة.

ذراع علمي يف برنامج الوصول الشامل للهيئة .

ملتقى األولويات البحثية- عقد اجت�عات ملتابعة تفعيل 

اإلتفاقية يف مايخص األبحاث.

املشاركة مع املركز يف تنظيم املؤ�ر  الدويل السادس لإلعاقة 

والتأهيل.

رئيس الهيئة  (نائب اللجنة املنظمة يف املؤ�ر-رئيس لجنة 

التوصيات يف املؤ�ر الدويل السادس لإلعاقة والتأهيل).

تفعيل شراكات مستمرة )2020 - 2021(الشراكات
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2020

مشاركة املركز  بتقديم ورقة علمية يف ملتقى 

مستقبل التعليم لذوي اإلعاقة2019م.

املشاركة يف املؤ�ر  الدويل السادس لإلعاقة 

والتأهيل.

املشاركة يف تنظيم 7 ورش عمل متنوعه ب� 

الطرف�.

اجراء دراسة مسحية للوصول الشامل ملبنى 

هيئة حقوق اإلنسان.

اجراء بحث مشرتك ب� املركز والهيئة عن 

تجربة الوصول الشامل.

مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 

اعداد كتاب ثقايف مشرتك.

انشاء قاعدة بيانات الباحث� بالرشاكة ب� السعودية 

واالمارات(مرحلة اوىل)، خليجياً(مرحلة ثانية).

اعداد كتاب علمي مشرتك ب� املركز واملؤسسة.

اعداد دبلوم مهني يف لغة اإلشارة مشرتك ب� 

االمارات والسعودية.

التوعية اإلعالمية املشرتكة ب� املركز واملؤسسة.

تخصيص 270 مقعد ملرشحي مؤسسة زايد لحضور 

الربامج التدريبية ملركز امللك سلÂن ألبحاث االعاقة.

هيئة حقوق اإلنسان 

عمل دراسة استشارية لجميع مرافق 

مستشفى امللك فيصل التخصيص 

تطبيق املرحلة األوىل من مرشوع الوصول 

الشامل يف مبنى الطوارئ يف مستشفى 

امللك فيصل التخصيص و�ت املوافقه 

عليه بإنتظار الدعم املايل.

مؤسسة 
مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية

 (وريف الخيرية) :

تفويض مركز امللك سلÂن ألبحاث 

اإلعاقة باإلعداد والتحضÐ الكامل 

 Ñر الدويل الثا�للجانب العلمي "للمؤ

للموهوب� من ذوي اإلعاقة" 2023م.

 مشاركة جمعية اإلرادة يف (ليلة 

اإلبداع) الخاصة باملوهوب� من ذوي 

اإلعاقة يف املؤ�ر الدويل السادس 

لإلعاقة والتأهيل .

مشاركة املركز باألنشطة العلمية 

لجمعية اإلرادة.

جمعية اإلرادة للموهوبين
من ذوي اإلعاقة 

تفعيل شراكات مستمرة )2020 - 2021(الشراكات
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إدارة األبحــــــــــــــاث2020



19912020

36المنح البحثية 1
9كتب2

االبحاث المنشورة 3
96بدعم من المركز

إحصائيات األنشطة العلمية )خالل الفترة بين 1991 – 2020م(إدارة األبحاث2020
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مجموعات بحثية
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1

4
منشورات

برنامج "المسح الوطني للصحة النفسية”
من 2010 إلى 2019

مشروع وطني يستهدف دراسة الصحة 
النفسية للمجتمع السعودي

2

4
منشورات

البرنامج الوطني لفحص لحديثي الوالدة 
بالمملكة، من 2005، ومستمر حتى اآلن

مشروع وطني يستهدف دراسة األمراض 
الوراثية لدى األطفال حديثي الوالدة

3

57
منشور

برنامج سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث المتقدمة في مجال اإلعاقة، 
من 2009 إلى 2021

مشروع وطني يستهدف موضوعات متقدمة  في مجال اإلعاقة مثل 
الوصف الوراثي، والخاليا الجذعية، وقضايا كبار السن، وغيرها

المشاريع البحثية الوطنية 2020 إدارة األبحاث
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منشورات برنامج "المسح الوطني للصحة النفسية"1
األبحاث المنشورة في العدد الخاص من مجلة هارفرد 2020

2
منشورات "البرنامج الوطني لفحص لحديثي الوالدة بالمملكة"

Al-Subaie, A. S., Al-Habeeb, A., & Altwaijri, Y. A. (2020). Overview of the 
Saudi National Mental Health Survey. International Journal of Methods in 
Psychiatric Research, 29(3), e1835.Lifetime prevalence and age-of-onset 
distributions of mental disorders in the Saudi National Mental Health 
Survey.

Al-Subaie, A. S., Altwaijri, Y. A., Al-Habeeb, A., Bilal, L., Almeharish, A., 
Sampson, N. A., ... & Kessler, R. C. (2020). Lifetime treatment of DSM-IV 
mental disorders in the Saudi National Mental Health Survey. International 
Journal of Methods in Psychiatric Research, e1837. The Saudi National 
Mental Health Survey: Filling critical gaps in methodology and data in 
mental health epidemiology.

Altwaijri, Y. A., Al-Habeeb, A., Al-Subaie, A. S., Bilal, L., Al-Desouki, M., 
Shahab, M. K., ... & Kessler, R. C. (2020). Twelve-month prevalence and 
severity of mental disorders in the Saudi National Mental Health Survey. 
International journal of methods in psychiatric research, 29(3), 
e1831.Twelve-month treatment of mental disorders in the Saudi National 
Mental Health Survey.

Altwaijri, Y. A., Al-Habeeb, A., Bilal, L., Shahab, M. K., Pennell, B. E., 
Mneimneh, Z., ... & Al-Subaie, A. S. (2020). The Saudi National Mental 
Health Survey: Survey instrument and field procedures. International 
Journal of Methods in Psychiatric Research, 29(3), e1830.

El-Metwally, A., Yousef Al-Ahaidib, L., Ayman Sunqurah, A., Al-Surimi, K., Househ, M., Alshehri, A., ... 
& AlOdaib, A. N. (2018). The prevalence of phenylketonuria in Arab countries, Turkey, and Iran: a 
systematic review. BioMed research international, 2018.

Jacob, M., Bin Khalaf, D., Alhissi, S., Arnout, R., Alsaud, B., Al-Mousa, H., ... & Abdel Rahman, A. M. 
(2019). Quantitative profiling of cytokines and chemokines in DOCK 8-deficient and atopic dermatitis 
patients. Allergy, 74(2), 370-379.

Jacob, M., Malkawi, A., Albast, N., Al Bougha, S., Lopata, A., Dasouki, M., & Rahman, A. M. A. (2018). 
A targeted metabolomics approach for clinical diagnosis of inborn errors of metabolism. Analytica 
chimica acta, 1025, 141-153.

Malkawi, A. K., Alzoubi, K. H., Jacob, M., Matic, G., Ali, A., Al Faraj, A., ... & Abdel Rahman, A. M. 
(2018). Metabolomics based profiling of dexamethasone side effects in rats. Frontiers in pharmacolo-
gy, 9, 46.

Kessler, R. C., Al-Desouki, M., King, A. J., Sampson, N. A., Al-Subaie, A. S., 
Al-Habeeb, A., ... & Altwaijri, Y. A. (2020). Clinical reappraisal of the 
composite international diagnostic interview version 3.0 in the Saudi 
National Mental Health Survey. International Journal of Methods in 
Psychiatric Research, 29(3), e1828.The Saudi National Mental Health 
Survey: Sample design and weight development.

Al-Subaie, A. S., Al-Habeeb, A., & Altwaijri, Y. A. (2020). Overview of the Saudi 
National Mental Health Survey. International Journal of Methods in Psychiatric 
Research, 29(3), e1835.

Altwaijri, Y. A., Al-Subaie, A. S., Al-Habeeb, A., Bilal, L., Al-Desouki, M., Aradati, 
M., ... & Kessler, R. C. (2020). Lifetime prevalence and age-of-onset 
distributions of mental disorders in the Saudi National Mental Health Survey. 
International journal of methods in psychiatric research, 29(3), e1836.

Al-Subaie, A. S., Altwaijri, Y. A., Al-Habeeb, A., Bilal, L., Almeharish, A., 
Sampson, N. A., ... & Kessler, R. C. (2020). Lifetime treatment of DSM-IV mental 
disorders in the Saudi National Mental Health Survey. International Journal of 
Methods in Psychiatric Research, e1837.

Chatterji, S. (2020). The Saudi National Mental Health Survey: Filling critical 
gaps in methodology and data in mental health epidemiology. International 
Journal of Methods in Psychiatric Research, e1852-e1852.
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تحديد األساس الجيني للصمم الوراثي 1
بالمملكة العربية السعودية 

PI: Dr.  Faiqa Imtiaz

الصفات المرضية والجينية 3
لمرض الحثل العضلي الطرفي 

في المملكة العربية السعودية

PI: Dr. Saeed Bohleja

العالج باستخدام الخاليا الجذعية في أبحاث 4
اإلعاقة تفاعالت الخاليا الجذعية مع البيئة 

االلتهابية في مرض التصلب المتعدد 
وأمراض االنتكاس العصبي وأمراض أخرى 

في الجهاز العصبي المركزي

PI: Dr. Chaker Adra

تطوير عالج الخاليا الجذعية الذاتية 5
لمرضى االعتالل الشرياني الطرفي 
الحاد لطرف السفلي – دراسة غير 

عشوائية في الطور الثاني 

PI: Dr. Chaker Adra

3
 بحوث

منشورة

1
 بحوث

منشورة

العالج الجيني باستخدام موروثة 2
MERTK  لمرضى حثل الشبكية

PI: Dr.  Fozan Alkuraya

3
أبحاث

منشورة

2
أبحاث

منشورة

برنامج سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث المتقدمة في مجال اإلعاقة إدارة األبحاث2020
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البرنامج البحثي الشامل ومتعدد المؤسسات  6
للدراسات جزيئية لإلضطرابات القنوية الوراثية

PI: Dr.  Namik Kaya

8

PI: Dr. Iman Alsaleh

االعاقة عند كبار السن9

PI: Dr. Ahammd Alhabter

3
 بحوث

منشورة

1
قيد 
النشر

التوصيف الوراثي 10
للصمم والنمو في 

السعودية

PI: Dr.  Faiqa Imtiaz

5
أبحاث

منشورة

1
قيد 
النشر

برنامج العوامل الوراثية للعمى 7
وضعف االبصار

PI: Dr.  Fozan Alkuraya

39
أبحاث

منشورة

تعرض األمهات للمواد البالستيكية (الفثاالت وثنائي 
الفينول) وعالقته بأضطرابات طيف التوحد: دراسة 

حشدية أستطالعية.

مشروع
حديث

برنامج سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث المتقدمة في مجال اإلعاقة إدارة األبحاث2020
38



المشاريع البحثية الوطنية 2020 إدارة األبحاث

تحديد األساس الجيني للصمم الوراثي 1
بالمملكة العربية السعودية 

الصفات المرضية والجينية لمرض الحثل العضلي الطرفي في 2
المملكة العربية السعودية

Ramzan, K., Al-Owain, M., Allam, R., Berhan, A., Abuharb, G., Taibah, K., & 
Imtiaz, F. (2013). Homozygosity mapping identifies a novel GIPC3 mutation 
causing congenital nonsyndromic hearing loss in a Saudi family. Gene, 
521(1), 195-199.

 Imtiaz, F., Taibah, K., Bin-Khamis, G., Kennedy, S., Hemidan, A., Al-Qahtani, 
F., ... & Al-Owain, M. (2012). USH1G with unique retinal findings caused by 
a novel truncating mutation identified by genome-wide linkage analysis. 
Molecular vision, 18, 1885. 

Imtiaz, F., Taibah, K., Ramzan, K., Bin-Khamis, G., Kennedy, S., Al-Mubarak, 
B., ... & Al-Owain, M. (2011). A comprehensive introduction to the genetic 
basis of non-syndromic hearing loss in the Saudi Arabian population. BMC 
medical genetics, 12(1), 1-6. 

A novel form of autosomal recessive pure hereditary spastic paraplegia maps to chromosome 13q14
Hodgkinson, C. A., Bohlega, S., Abu-Amero, S. N., Cupler, E., Kambouris, M., Meyer, B. F., & Bharucha, 
V. A. (2002). A novel form of autosomal recessive pure hereditary spastic paraplegia maps to 
chromosome 13q14. Neurology, 59(12), 1905–1909. https://-
doi.org/10.1212/01.wnl.0000036909.49629.21
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4العالج الجيني باستخدام موروثة MERTK  لمرضى حثل الشبكية3
منشورات ”التوصيف الوراثي للصمم والنمو في السعودية"
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أنشطة  2020

PI: Dr. Maha Aleid قيد النشر

1.   A review of the current status of the uses of AI in 
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3.    Identification of the knowledge gaps and the core 
       information for fulfilling the needs of researchers, 
       healthcare professionals, policymakers, educators and 
       families of affected individuals.

PI: Dr. Maha Aleid قيد النشر

بناء قاعدة بيانات إكلينيكية وإحصائية ووراثية ألمراض 
التطور العصبي.

مجموعة أبحاث اإلعاقة 3
والتربية

PI: Dr. Ghaleb Alnahdi
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1.   Alnahdi, G. H., & Schwab, S. (2020). Inclusive education 
      in Saudi Arabia and Germany: students’ perception of 
      school well-being, social inclusion, and academic 
      self-concept. European Journal of Special Needs 
      Education, 1-14. 
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 مجموعات البحثية
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ضمن األنشطة العلمية لعام 2020
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صعوبات التعلم  ودور معلمي التعليم 1
العام في تقديم الخدمات

 معجم صعوبات التعلم3

تأليف الكتب 2019

 د. إبراهيم سعد أبو نيان

 مؤشرات جودة مناهج البحث في التربيه 2
الخاصة الممارسات لمستندة إلى البراهين

د. عبدالناصر الحسيني

قصة إجتماعية لألطفال 4
والشباب من ذوي التوحد.

بالتعاون بين مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة 
والهيئة العامة للطيران المدني

  أ.د.  زيد بن محمد البتال

تأليف الكتب )2019(إدارة األبحاث
مؤلفات:  تربوي متخصص - ثقافي اجتماعي
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تأليف الكتب 2020

مجموعة "وعي" القصصية2
"توعوية تثقيفية لألطفال"

أ. ياسمين بنت أحمد بن سلمان

المستشار الوراثي وصحة المواليد 4

 د. أيمن السليمان

الكتاب الشامل  لذوي االعاقة 1
- يشتمل على ١٤ فصل:

1. المنظور العام لإلعاقة
2. صعوبات التعلم
3. اإلعاقة البصرية

4. تعدد العوق
5. اإلعاقة السمعية

6. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
7. اضطرابات فرط الحركة

8. اضطراب طيف التوحد
9. االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

10 اإلعاقة الجسدية \ الحركية
11. منظور أسري لإلعاقة

12. الخدمات االنتقالية
13. اضطرابات النطق والكالم

14. اإلعاقة الفكرية

مزدوجو االستثنائية3

 أ.د عبدالله الجغيمان

الصم المكفوفين5

أ. سهى الموسى

تأليف الكتب )2020(إدارة األبحاث2020
مؤلفات: طبي وراثي  -  تربوي تعليمي تأهيلي  -  تربوي توعوي
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دراسة اإلعاقة بمنطقة القصيم1

الباحث الرئيس /د. محمد عبدالعزيز السكيت

البحث االستقصائي عن اإلعاقة بمنطقة المدينة المنورة2

الباحث الرئيس / أ.د. محسن بن علي فارس الحازمي

البحث العلمي )1991م - 1995م(إدارة األبحاث2020
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االكتشاف المبكر لإلعاقة معايرة استبانة دنفر المعدلة لفرز 3
التطور على األطفال السعوديين بمنطقة المدينة المنورة

الباحث الرئيس
د. صالح بن سعد األنصاري 

الداعـــــــــــــــــــــــم
مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

مشروع البحث الوطني لدراسه اإلعاقة 6
لدى األطفال بالمملكة العربية السعودية

الباحث الرئيس
 أ.د محسن بن علي الحازمي

الداعـــــــــــــــــــــــم
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

 مؤسسة األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية
الشركة السعودية للصناعات األساسية "سابك»

وجمعية األطفال المعوقين

قضايا اإلعاقة في الصحافة السعودية7

الباحث الرئيس
عبدالعزيز بن علي المقوشي 

الداعـــــــــــــــــــــــم
الشيخ عمر العيسائي

عالج التصلب العضلي لدى األشخاص ذوي اإلعاقة 4
باستخدام مادة البوتيولينوم توكسين 

الباحث الرئيس    الداعـــــــــــــــــــــــم
د. طلعت بن حمزة الوزنة    جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

خدمات المعلومات الموجهة لألشخاص ذوي 5
اإلعاقة في المملكة العربية السعودية  

الباحث الرئيس   
د. سالم بن محمد السالم

الداعـــــــــــــــــــــــم
الشيخ محمد بن عبدالوهاب

البحث العلمي )1996م - 2000م(إدارة األبحاث2020
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وبائيات عيوب األنبوبة العصبية في المملكة: 8
انتشارها ونسبة اإلعاقة والعوامل المسببة لها 

الباحث الرئيس
د. وليد رضا مرشد

الداعـــــــــــــــــــــــم
مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

الجلطات الدماغية لدى األطفال السعوديين: الخصائص 11
السريرية، األسباب، العوامل المساعدة على اإلصابة، والنتائج.  

الباحث       الداعـــــــــــــــــــــــم
أ.د. مصطفى عبدالله صالح     مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

تحويل النص العربي إلى لغة إشارة عربية 12
باستخدام الحاسب اآللي 

الداعـــــــــــــــــــــــم الباحث   
دور الشريعة اإلسالمية في خدمة 13د. محمد أحمد المهندس     مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

ودعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الباحث 
د. محمد مصطفى غالي 

الداعـــــــــــــــــــــــم
 مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

تسجيل العيوب الخلقية في 9
المملكة العربية السعودية

الباحث الرئيس              الداعـــــــــــــــــــــــم
د. نادية السقطي         مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

إعداد مقاييس سيكومترية لتقدير المشكالت 10
السلوكية لدى األطفال بالمملكة

الباحث الرئيس   
أ.د. سعيد بن عبد الله إبراهيم دبيس

الداعـــــــــــــــــــــــم
مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

البحث العلمي )2001م - 2005م(إدارة األبحاث2020
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2020

20052010

 التشخيص الوراثي قبل الغرس من 14
أجل الوقاية من األمراض الوراثية 

الباحث:  د. على الحالني - د. علي العضيب
الداعم:  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

تقييم وتنفيذ بيئة حاسوبية تفاعلية 17
ا لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة بصريًّ

الباحث   :  د. عبد الملك بن سلمان السلمان 
الداعـم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة   

 تحويل لغة اإلشارات العربية إلى لغة 18
ناطقة باستخدام الحاسب اآللي

الباحث  :  د. محمد أحمد المهندس 
19الداعم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

الباحث  :  د. إيمان الصالح  
الداعم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

عالقة التعرض لمادة الرصاص في مرحلة ما قبل الوالدة وعقبها، وأثره 
على نمو اإلدراك المبكر لألطفال في الخرج، المملكة العربية السعودية

علم الوراثة لالضطرابات 16
العصبية الحسية والعضلية 

الباحث  :  د. كولن هوجكنسون - د. فاندانا بهروتشا
الداعـم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

أثر استخدام تقنيات التعليم في عالج بعض صعوبات التعلم (الدسلكسيا) 15
لدى التالميذ في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية

الباحث الرئيس  :  د. عبد الله بن سعد العمري
الداعم:    مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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2020

20052010

البحث عن أحد مورثات التوحد التي قد ترتبط 20
بتصخر العظم مع الحماض الكلوي االنابيبي 

الباحث:  د. بينار أوزاند
الداعم:  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

مسح جيني لحاملي االعتالل الوراثي الحامل لمرض 
الضمور العضلي الشوكي في المملكة العربية السعودية

22

الباحث   :  د. محمد بن على الجمعة
الداعـم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة   

23

الباحث  :  د. خالد طيبة - د. براين ماير  
الداعم  :  الشيخ/ ناصر بن محمد المطوع

دور موقع (دي إف ان بي١) في الصمم 
الوراثي للمواطنين السعوديين

تقييم احتمال وجود عالقة بين الطفرات الجينية في الميتوكوندريا 21
وأمراض العصب البصري في المملكة العربية السعودية

الباحث :  د. براين ماير - د. خالد أبو عمرو
الداعم :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

البحث العلمي )2005م - 2010م(إدارة األبحاث2020
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2020

20102015

الصفات المرضية والجينية لمرض الحثل العضلي 24
الطرفي في المملكة العربية السعودية

الباحث:  د. سعيد بوحليقة
الداعم:  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

تحديد األساس الجيني للصمم الوراثي 
بالمملكة العربية السعودية

26

الباحث   :  / د. فايقة امتياز
الداعـم  :  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

28

الباحث   :  د. شاكر عدرا
الداعـم  :  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تطوير عالج الخاليا الجذعية الذاتية لمرضى االعتالل الشرياني الطرفي 
الحاد لطرف السفلي – دراسة غير عشوائية في الطور الثاني 

27

الباحث  :  / د. فوزان الكريع
الداعم  :  الشيخ عبدالله سليمان الراجحي

العالج الجيني باستخدام موروثة    
MERTK لمرضى حثل الشبكية

العالج باستخدام الخاليا الجذعية في أبحاث اإلعاقة – تفاعالت الخاليا الجذعية مع البيئة االلتهابية 25
في مرض التصلب المتعدد وأمراض االنتكاس العصبي وأمراض أخرى في الجهاز العصبي المركزي

الباحث :  د. شاكر عدرا
الداعم :  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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2020

20162019

 اإلطار المرجعي لتطبيق مناهج التعليم العام 29
على التالميذ ذوي اإلعاقة

الباحث:  د. تركي القريني -  د. ماجد السالم
الداعم:  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
              مكتب التربية العربي لدول الخليج 

 

االعاقة عند كبار السن 32

الباحث   :  د.أحمد حبتر 
الداعـم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

34

الباحث   :  د.ايمان الصالح
الداعـم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

تعرض األمهات للمواد البالستيكية (الفثاالت وثنائي الفينول) وعالقته 
بأضطرابات طيف التوحد: دراسة حشدية أستطالعية.

33

PI: Dr.  Fozan Alkuraya
الداعم  :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

برنامج العوامل الوراثية للعمى 
وضعف االبصار

التوصيف الوراثي للصمم والنمو في 30
السعودية

(PI) الباحث :  د. فايقة امتياز
الداعم :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

البرنامج البحثي الشامل ومتعدد المؤسسات  31
للدراسات جزيئية لإلضطرابات القنوية الوراثية

PI: Dr.  Namik Kaya
الداعم :  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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إدارة البرامج والتدريب2020



2020

إعداد خطة تطويرية للبرامج الوطنية للمركز1

برنامج الصحة النفسية                    برنامج االبتعاث                    برنامج الفحص المبكر                    برنامج الوصول الشامل                    برنامج صعوبات التعلم

تم البدء بتنفيذ الخطة التدريبية وسيتم تنفيذ الخطة البحثية واإلعالمية بداية من يناير 2021 

الجانب اإلعالمىالجانب التدريبى الجانب البحثى 

°   إعداد كتب يوثق تجربة كل برنامج

°   إطالق برامج تدريبية وتوعوية لكل برنامج 
     وجدولتها خالل خطة التدريب السنوية 2021

°   إعداد فيديوهات توعوية عن نشأة ومراحل كل برنامج

°   التغطية اإلعالمية اإلخبارية عن أخبار  كل برنامج

°   التغطية اإلعالمية  التوعوية مع المستفيدين من البرنامج

°   إعداد مقارنات مرجعية حول أهم األبحاث ذات 
    العالقة بكل برنامج 

°   إطالق مجموعات بحثية ذات عالقة بكل 
     برنامج

إدارة البرامج والتدريب

البرامج

56



2020

2
البرنامج الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة

برنامج صعوبات التعلم3

°   إعداد  خطة المؤتمر صحفي عالمي حول انجازات برنامج الصحة النفسية  ونشر النتائج 
     األولية الناتجة من المسح الوطني للصحة النفسية للمملكة العربية السعودية

°   تفعيل اليوم العالمى للصحة النفسية 10 أكتوبر 2020 بنشر 9  تغريدات توعوية عن  
     إحصاءيات ومخرجات المسح الوطنى للصحة النفسية.

°   إعداد برامج تدريبية حول أهم النظريات اإلرشادية لتحسين  الصحة النفسية وتم 
     جدولتها على خطة التدريب 2021

°   نشر كتاب "صعوبات التعلم ودور معلمي التعليم العام في تقديم الخدمات" تأليف 
     الدكتور إبراهيم أبو نيان وتم إطالقه بالمجان على موقع المركز.

°   قديم برنامج تدريبى تحت  عنوان: "صعوبات التعلم ودور معلمي التعليم العام في 
     تقديم الخدمات" خالل شهر مايو 2020  لمدة أربعة أيام،  بواقع 8 ساعات تفعيًال لليوم 

     العالمى لصعوبات التعلم.

°   إعداد مسح ألهم موضوعات األبحاث الحديثة العالمية فى مجال صعوبات التعلم تمهيًدا 
     إلطالق مجموعات بحثية تخص موضوعات صعوبات التعلم. 

°   إعداد استبيان لجمع معلومات عن أهم الموضوعات البحثية الحديثة فى مجال صعوبات 
    التعلم  موجه للباحثين وذلك لألستفادة من أرائهم فى إطالق المجموعات البحثية 

     المستهدفة.

البرامج

إدارة البرامج والتدريب
57



2020

برنامج الوصول الشامل4

°   عقد 6 اجتماعات لوضع خطة تنفيذية لتحديث األدلة اإلرشادية لبرنامج الوصول 
     الشامل بالشراكة مع الهيئة الملكية وكود البناء السعودي وبعض الجهات ذات 

     العالقة.  

°   إعداد مسح ألهم التجارب الحديثة  العالمية  فى مجال تفعيل الوصول الشامل 
     تمهيًدا لمشاركة التجربة فى إطار التعاون المشترك بين المركز وهيئة حقوق اإلنسان. 

°  تقديم برنامج تدريبى موجه للمهندسين والتقنيين وأرباب العمل ولذوى اإلعاقة 
    بعنوان ( الوصول الشامل لمجتمع يسهل الوصول إليه لألشخاص ذوى اإلعاقة خالل 
    شهر ديسمبر يتكون من 5 دورات  بواقع 18 ساعة يتناول الجانب التقنى والهندسى 

    والتعليمى للوصول الشامل

برنامج الفحص المبكر5

°  إعداد برنامج توعوى يتضمن  9 دورات تدريبية حول أهمية الفحص المبكر وتم جدولته 
    على خطة التدريب 2021

°  إعداد  دليل اإلرشاد الوراثى للمواليد ضمن الكتب الذى سيتم دعمها تحت مظلة 
    الكتب المدعومه بالمركز.( مستحدث)

°  استحداث منصة مستشارك الوراثى لتقديم استشارات تابعه لإلرشاد الجينى 
    (مستحدث)

°  األنجازات العلمية للبرنامج:
°  عدد المستفيدين:

°  عدد األمراض:

إدارة البرامج والتدريب
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استحداث برامج وطنية2020

برنامج األمير سلطان للتثقيف والتوعية8

° إعداد خطة تنفيذية للبرنامج

° تم الحصول عل دعم شركة بوينج للبرنامج

باللغة  اإلعاقة  بذوى  للتوعية  تدريبية  حقائب   7 تصميم   °
وعرض  والمتدرب  للمدرب  دليل  تشمل  واإلنجليزية  العربية 

تقديمى

البرنامج   ألهمية  ودليل  وإعالمية  تسويقية  خطة  إعداد   °
لعرضه على الجهات التى سيتم الشراكة معها.

برنامج التدريبى المنتهى بالتوظيف9

°  عقد 4 اجتماعات مع هيئة رعاية األشخاص ذوى اإلعاقة 
    للمناقشة حول أوجه التعاون فى البرنامج

°  إعداد خطة البرنامج المبدئية وبنود الخطة التنفيذية 
    للبرنامج  

°  اإلعداد لورشة عمل  بالشراكة مع هيئة رعاية األشخاص 
    ذوى اإلعاقة تضم الجهات ذات العالقة من أرباب العمل 
    واألكاديميين والشركاء المتوقعيين لمناقشة آلية تنفيذ 

    البرنامج

إدارة البرامج والتدريب
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التدريب: إعادة هيكلة التدريب وإعداد خطة تطويرية2020

تطوير السياسات واللوائح الخاصة 1
بادارة التدريب

لتحديد 4 علمية  أسس  على  مستندة  آلية  وضع 
االحتياجات التدريبية  ومحتوى البرامج التدريبية

إلدارة 6 السنوية  الخطة  وضع 
التدريب 2021

إعداد قاعدة بيانات المدربين محليا 2
وخليجيا.

البرامج 3 إدارة   (دليل  إعداد 
والتدريب) 

تحديث  نماذج التدريب وأتمتتها 5
الكترونيا ( نموذج تسجيل، نموذج 
التقديم على دورة تدريبية .... إلخ)

إدارة البرامج والتدريب
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التدريب: األنشطة التدريبية2020

2

23 % 0

أخصائي الخدمات المساندة

45 % 0

مختصي التربية الخاصة

14 % 00

أسر األشخاص ذوي اإلعاقة

18 % 0

الباحثون في الدراسات العليا

توضيح بياني شامل للمستفيدين 
من أنشطة إدارة التدريب

16 % 0

البرامج التدريبية

15 % 0

الندوات

5 % 0

ورش العمل

64 % 0

الدورات التدريبية

3

توضيح بياني شامل ألنشطة 
التدريب

برامج تدريبية16

ندوات6

دورة تدريبية23

إدارة البرامج والتدريب
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التدريب: البرامج التدريبية2020

برنامج تنمية مهارات منسوبي مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة1

°  إعداد استبيان احتياجات املوظف� (من الناحية اإلدارية اإلرشافية، العلمية، التقنية، الشخصية والقيادية)
°  إعداد دورة إعداد االستبيانات

°  إعداد دورة كتابة التقاير واإلعداد لالجت�عات

 صعوبات التعلم3

تقديم برنامج تدريبى تحت  عنوان: "صعوبات التعلم ودور معلمي التعليم العام يف 

تقديم الخدمات" خالل شهر مايو ٢٠٢٠  ملدة أربعة أيام،  بواقع ٨ ساعات تفعيالً 

لليوم العاملى لصعوبات التعلم.

الصم4

 عقد برنامج تدريبى نوعى بعنوان (مقدمة يف علم لغويات اللغات املؤرشة)  وهو 

مجال حديث ىف مجال الصم ، ملدة ٥ أيام بواقع ١٠ ساعات

2RBT (التوحد) برنامج فنى السلوك المسجل

برنامج  تم تقد«ه  ل ٢٠  من أمهات األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد ملدة ١١ يوم  بواقع ٤٤ ساعة  

لتدريبهم عىل تطبيق مبادىء تحليل السلوك التطبيقى مع أطفالهم

إدارة البرامج والتدريب
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التدريب: البرامج التدريبيةإدارة البرامج والتدريب2020

اضطراب النطق والتخاطب5

برنامج تدريبى  هانن: اإلعداد لتنظيم  برنامج مقنن  تابع ملركز هانن بكندا وسيتم إطالقه خالل شهر يناير 

٢٠٢١  ل ٢٠ معلم ومعلمة  ، وهى دورة مكثفة ٣ ايام بواقع ٢٤ ساعة وهو يهتم بتدريب معل�ت الطفولة 

املمبكرة ىف مرحلة رياض األطفال عىل تحس¢ اللغة وتعزيز االتفاعل االجت�عى لألطفال 

استحداث البرامج التدريبية والتى تتضمن سلسلة من الدورات المتسلسلة التى تغطى موضوع محدد6

برنامج امل�رسات الحديثة ىف ظل جائحة كورونا (كوفيد ١٩) لليوم العاملى 

لصعوبات التعلم.

    °  برنامج للمختص¢ ( ٧ دورات)
    °  برنامج ألرس األشخاص ذوى اإلعاقة( ٤ دورات)

برنامج الوصول الشامل : ملجتمع يسهل الوصول إليه لألشخاص ذوى اإلعاقة

يتكون من 5 دورات  بواقع 18 ساعة يتناول الجانب التقني والهندسي 

والتعليمي للوصول الشامل
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البرامج التدريبية1

برنامج امل�رسات الحديثة لتمك� األشخاص ذوى 

اإلعاقة ىف ظل جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)

°  إعداد أول برنامج تدريبى  باململكة حول 
     املم�رسات الحديثة ىف ظل جائحة كورونا يشتمل 

     عىل برنامجي� والذى تم إعداده خالل شهر نوفمرب، 

     والذى تصادف أن تكون رسالة اليوم العاملى 

     لإلعاقة خالل ديسمرب تحا© نفس هدف الربنامج

°  برنامج للمختص� يشمل  ٧ دورات ، بواقع ١٤ 
     ساعة عدد املستفيدين ٢٤٨٣ مختص

°  برنامج ألرس األشخاص ذوى اإلعاقة يشمل ٤ دورات 
بواقع ٨ ساعات عدد املستفيدين ٥٦٩  من األرس

التثقيف والتوعية3

إعالنات امليادين

°  نرش  ٦ عبارات تثقيفية وتوعوية ىف اعالنات امليادين ىف 
    ٥٠ موقع ىف الرياض 

نرش فيديوهات وبطاقات توعوية عن امل�رسات 

ىف جائحة كورونا

°  تصميم ٦ فيديوهات توعوية و ١٠بطاقات توعوية من 
     برنامج امل�رسات الحديثة ىف ظل جائحة كورونا عرب ٦ 

     عبارات تثقيفية وتوعوية ىف اعالنات الشوارع  ىف ٥٠ 

     موقع ىف الرياض

الندوات2

ندوة أولوياتنا صحتنا النفسية ما بعد التباعد االجت�عى : 

التكيف مع الواقع الجديد

°  ندوة ملناقشة التخفيف من األثار النفسية لجائحة كورونا عىل 
     األرس وتقديم نصائح للتكيف عىل العزل، وتم تقديم الندوة خالل 

    شهر يوليو ٢٠٢٠

ندوة املستجدات ىف مجال األبحاث والتدريب لألشخاص ذوى 

اإلعاقة  ىف ظل جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)

°  حوار  مع األكادÊي� وامل�رسي� حول تداعيات جائحة 
      كورونا ىف مجال األبحاث املستقبلية والتدريب.

ندوة إجراءات السالمة الصحية لألشخاص ذوى اإلعاقة ىف ظل 

جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)

°   حوار مفتوح مع األشخاص ذوى اإلعاقة

األنشطة التدريبية  المقدمة فى مجال ذوى اإلعاقة 
للتخفيف من أثار جائحة كورونا )كوفيد 19(

إدارة البرامج والتدريب
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البرامج التدريبية1
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مقارنة عدد األنشطة التدريبية والمستفيدين إدارة البرامج والتدريب
من 2018 وحتى 2020
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المتعلقة 2 العالمية  األيام  تفعيل 
باألشخاص ذوي اإلعاقة
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تفعيل األيام العالمية المتعلقة باألشخاص إدارة البرامج والتدريب
ذوي اإلعاقة خالل عام 2019 - 2020م
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اإلعــــــــــــــالم2020



اإلعــــــــالم2020

احداث التأثير المعرفي عالميًا في أكثر الدول 3
مشاهدة للمنصات الرقمية السعودية على التوالي:

° الواليات المتحدة األمريكية
° بريطانيا

أبرز القنوات المشاركة بنشر أخبار المركز

قناة العربية  -  اإلخبارية  -   القناة األولى المرئية     

 FM الرياض     جدة المسموعة  

استحداث برامج رقمية ثقافية 2

°  إسأل خبير    °  بودكاست خليجي توعوي 
°  برنامج البحث والممارسة   °  لنكون منكم أقرب

°  يوم مع كفيف

1

4,425,218
 مشاهدة

 57436
 مشاهدة

131
خبر صحفي 

ارتفاع احصاءات مشاهدات
 اإلعالم الرقمي بنسبة

53% 

احداث تأثير معرفي من خالل اإلعالم الرقمي5
عن أهم برامج المركز:

°  الوصول الشامل
°  الصحة وضغوط الحياة

°  االطار المرجعي للوصول إلى المنهج العام

أنشطة إعالمية مع الشركاء4

°  بوينج
°  مستشفى الملك فيصل التخصصي

°  جامعة جدة
°  أرامكو

°  شركة مطارات الرياض 
°  مدينة الملك فهد الطبية

°  جمعية األطفال ذوي اإلعاقة
°  جمعية جستر
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اإلعــــــــالم2020

إحداث تأثير معرفي على المستوى العالمي، واإلقليمي والمحلي.9

احداث التأثير المعرفي عالميًا في أكثر الدول 
مشاهدة للمنصات الرقمية السعودية على التوالي:

° الواليات المتحدة األمريكية         ° بريطانيا

إحداث التأثير المعرفي على المستوى اإلقليمي، على التوالي:

° الكويت ° األردن  ° االمارات   ° مصر 
° البحرين ° اليمن  ° تركيا 

دراسة عوامل التأثير المعرفي المحلي لتحقيق 
مشاهدات أوسع انتشارًا على مستوى مناطق 

المملكة المختلفة

أنشطة للتفاعل الرقمي مع األيام الوطينة 6
واأليام العالمية لإلعاقات المختلفة

حملة توعية عن جائجة كورونا تتضمن 7
توعية رقمية- بث البرامج التدريبية 

والندوات 

تتطوير مهارات الباحثين والممارسين من خالل القنوات الرقمية.8

بوسترات علمية عن منهجيات البحث وأنواعها – جودتها – تصاميم الحالة 
الواحدة- والممارسات المبنية على األدلة
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اإلعــــــــالم2020

اصدار 38 نشرة أسبوعية عن اإلعاقة 10
تستهدف المؤسسين والشركاء 

استحداث مركز إعالمي في الخطة االستراتيجية 13
الخمسية للمركز 2020 - 2025

أتمتة اإلجراءات اإلعالمية 14
الخاصة بالمؤتمرات الصحفية 

اصدار 38 نشرة أسبوعية عن 16
أخبار وفعاليات المركز 

تم نشر 15

23    بوستر 
27    انفوجرافيك 
7      فيديو قصير

تكثيف تواجد ومشاركة المؤسسين والشركاء 12
في أنشطة المركز العلمية واإلعالمية 

تحديث مستمر لمحتوى موقع المركز وتحقيق زيادة في عدد 11
الزوار والمتفاعلين بلغت 4500 مليون زائر بمعدل 110% 
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المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل2020

صدر األمر السامي الكريم بالموافقة على رعاية المؤتمر 
الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل يناير 2022م

1



2020

2
أعضاء اللجنة اإلشرافية العليا للمؤتمر

صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس المؤتمر
رئيس اللجنة اإلشرافية العليا

معالي الدكتور
أحمد بن سليمان الراجحي

نائب الرئيس
رئيس اللجنة المنظمة

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز

 أمين عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز
آل سعود الخيرية

معالي الدكتور
توفيق بن فوزان الربيعة

وزير الصحة
رئيس هيئة جائزة الملك سلمان العالمية 

ألبحاث اإلعاقة

معالي الدكتور
حمد بن محمد آل الشيخ

وزير التعليم
عضو اللجنة اإلشرافية العليا للمؤتمر

سمير بن أحمد ناصر البنعلي

العضو المؤسس لمركز الملك سلمان 
ألبحاث اإلعاقة

عضو مجلس األمناء

سليمان بن صالح الدخيل

المدير العام لمجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون الخليجي

الدكتور
هشام بن محمد الحيدري

الرئيس التنفيذي 
لهيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

نائب رئيس اللجنة المنظمة، ورئيس لجنة التوصيات
للمؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل

الدكتورة
عــــــــال أبو سكــــــــر

المدير العام التنفيذي
بمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

عضو اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة 
العلمية، رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر 

الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل

عضو هيئة جائزة الملك سلمان العالمية 
ألبحاث اإلعاقة

الدكتور
أنس بن فارس الفارس

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

عضو اللجنة اإلشرافية العليا للمؤتمر

معالي الدكتور
ماجد بن إبراهيم الفياض

المشرف العام التنفيذي
 على المؤسسة العامة لمستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
أمين عام المؤتمر

معالي الدكتور
عواد بن صالح العواد

رئيس هيئة حقوق اإلنسان
عضو اللجنة اإلشرافية العليا للمؤتمر

المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل
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3
أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل

د. عال أبوسكر

المدير العام التنفيذي، 
بمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

عضو اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة 
العلمية، رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر 

الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل

عضو هيئة جائزة الملك سلمان 
العالمية ألبحاث اإلعاقة

د. محمد الدوسري

مدير مركز العلوم العصبية لألطفال 
كليفالند كلينك، أوهايو، 

الواليات المتحدة األمريكية
أستاذ مساعد في جامعة كیس 
ویسترن ریزیرف، كلیفالند، أوهایو

د. ياسر الدباغ

استشاري طب نفس األطفال والمراهقين
استشاري التحليل النفسي

رئيس قسم الصحة النفسية
مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

د. عبدالناصر الحسيني

مدير إدارة األبحاث 
بمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

أستاذ التربية الخاصة المشارك بجامعة جدة
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أريزونا، 
بمدينة توسان في الواليات المتحدة األمريكية

د. ياسمين التويجري

كبيرة باحثين في مركز األبحاث
مديرة ادارة ابحاث الوبائيات

مؤسس مركز ابحاث وبائيات الصحة 
النفسية, مستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز االبحاث

د.وطفة المعمري

استشارية أولى طب األطفال وطب األطفال التطوري 
زميلة الكلية الملكية الكندية لألطباء والجراحين 

رئيسة وحدة الطب التطوري 
رئيسة مجموعة أبحاث التوحد

 جامعة السلطان قابوس, سلطنة عمان

أ. د. عبدالله الجغيمان

أستاذ برامج الموهوبين وتنمية التفكير
 رئيس الجمعية العالمية ألبحاث تطوير 

الموهبة والتميز،  ألمانيا
عضو سابق بمجلس الشورى

د. شيماء نعيم

مديرة البرامج والتدريب 
بمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة 

دكتوراه في الصحة النفسية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

د. ماجد السالم
أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود

مستشار بوزارة التعليم
 The -  دكتوراه الفلسـفة في التربية من جامعة كانسـس

University of Kansasالواليات المتحدة األمريكية

المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل2020
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2020

 CoCreate Saudi سيتم تنظيم برنامج استباقي للمؤتمر
Arabia 2022 لمدة (3) أيام إلعداد براءات اختراع في 
التقنيات المساعدة بمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة

7 تم عقد (3) اجتماعات للجنة المنظمة للمؤتمر، إضافًة 
إلى العديد من االجتماعات مع معالي أمين عام المؤتمر

56
تم وضع المحاور واألهداف كما تم 

اعتماد الهوية والشعار للمؤتمر

4
ينظم المؤتمر  (12) جهة

هيئة رعاية األشخاص
ذوي اإلعاقة

مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية

مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث

مركز الملك سلمان
ألبحاث اإلعاقة

الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة
الصحة

وزارة
التعليم

هيئة حقوق
اإلنســــــــــان

مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز
آل سعود الخيرية

مجلس الصحة
لدول مجلس التعاون

وزارة
اإلعالم

جمعية األطفال
ذوي اإلعاقة

المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل
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المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل2020

برعاية سمو رئيس المؤتمر، وبحضور معالي رئيس 
اللجنة المنظمة، ومعالي األمين العام تم تنظيم 

مؤتمر صحفي  لإلعالن عن المؤتمر

11

8
تم وضع شعار المؤتمر تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة

 من الطفولة إلى الشباب (بين البحث والتطبيق)  

10
تم وضع آليات وشروط المشاركة العلمية في فعاليات المؤتمر 

، وسوف يكون التقديم والتحكيم وجميع اإلجراءات إلكرونيًا

تم تدشين الموقع 9
إاللكتروني للمؤتمر
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جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة 2020
»الدورة الثالثة«

صدر األمر السامي الكريم بالموافقة
على رعاية جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة 

“للدورة الثالثة”  في يناير 2022م

1



2020

2
تم تشكيل هيئة الجائزة "للدورة الثالثة" 

معالي الدكتور
توفيق بن فوزان الربيعة

وزير الصحة
رئيس هيئة جائزة الملك سلمان 

العالمية ألبحاث اإلعاقة

معالي الدكتورة
إيناس بنت سليمان العيسى

رئيس جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن
عضو هيئة جائزة الملك سلمان العالمية 

ألبحاث اإلعاقة

األستاذ
سمير أحمد ناصر البنعلي

العضو المؤسس للمركز
عضو هيئة جائزة الملك سلمان 

العالمية ألبحاث اإلعاقة

االستاذ
طارق بن عبدالهادي طاهر

العضو المؤسس للمركز
عضو هيئة جائزة الملك سلمان 

العالمية ألبحاث اإلعاقة

السيد
جان مارك تاتون

رئيس مجلس اإلدارة - الرئيس التنفيذي
ورئيس شركة إكسون موبيل السعودية

عضو هيئة جائزة الملك سلمان العالمية 
ألبحاث اإلعاقة

الدكتور
هشام بن محمد الحيدري

الرئيس التنفيذي في هيئة رعاية 
األشخاص ذوي اإلعاقة

عضو هيئة جائزة الملك سلمان 
العالمية ألبحاث الرعاقة

معالي الدكتور
بدران بن عبدالرحمن العمر

رئيس جامعة االملك سعود
عضو هيئة جائزة الملك سلمان 

العالمية ألبحاث اإلعاقة

االستاذة الدكتورة
 ليلك بنت أحمد الصفدي

رئيس الجامعة السعودية اإللكترونية
عضو هيئة جائزة الملك سلمان 

العالمية ألبحاث اإلعاقة

الدكتورة
عــــــــال أبو سكــــــــر

المدير العام التنفيذي
لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

عضو هيئة جائزة الملك سلمان العالمية
ألبحاث الرعاقة

الدكتور
سلطان بن تركي السديري

عضو وأمين عام الجائزة
عضو هيئة جائزة الملك سلمان 

العالمية ألبحاث اإلعاقة

جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة
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2020

تدشين الموقع اإللكتروني للجائزة
حوكمة جميع اجراءات 4

الجائزة "إلكترونيًا"
5

آلية الترشيح:

°  من قبل الجهات األكاديمية، البحثية، أو الطبية.
°  الترشيح الذاتي.

°  الترشيح من قبل األقران.

برعاية سمو رئيس مجلس األمناء، وبحضور 6
معالي رئيس الهيئة، واألمين العام تم إعداد 
مؤتمر صحفي  لإلعالن عن الجائزة، والدعوة 

للترشح

7

تم إضافة محور رابع لفروع الجائزة، كما يلي:

°  فرع العلوم الصحية والطبية.
°  فرع العلوم التربوية والتعليمية.

°  فرع العلوم التأهيلية واالجتماعية.
°  التطبيقات والتقنية في مجال اإلعاقة. 

3
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تم تشكيل لجنة الجائزة وعقدت (3) اجتماعات حتى تاريخه8

أ. د. عبدالله الجغيمان

أستاذ برامج الموهوبين وتنمية التفكير

رئيس الجمعية العالمية ألبحاث تطوير 
الموهبة والتميز، ألمانيا

عضو سابق بمجلس الشورى

رئيس اللجنة العلمية

أ. د. نايف الزارع

عميد كلية التربية وأستاذ التربية
الخاصة بجامعة جدة

أ. د. بندر العتيبي

أستاذ التربية الخاصة
جامعة الملك سعود

هديل بخش

أستاذ مساعد، أخصائية عالج 
وظيفي وباحثة سريرية (جامعة 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن)

ممثلة المملكة لدى االتحاد 
الدولي للعالج الوظيفي. 

د. عبدالحميد الحبيب

مدير عام المركز الوطني
لتعزيز الصحة النفسية

استشاري الطب النفسي

أ. د. سامي العبدالوهاب

أستاذ دكتور في التأهيل العصبي 
الحركي، جامعة الملك سعود

ملحق ثقافي بسفارة المملكة العربية 
السعودية بجمهورية كوريا الجنوبية.

د. سميرة الغامدي

المدير العام لإلدارة العامة للمراكز 
المتخصصة بوزارة الصحة

استشاري الطب النفسي لألطفال 
والمراهقين والبالغين
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