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كلمة سمـــو
رئيس مجلـس األمــناء

يســعدني باســم مجلــس أمنــاء مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث االعاقــة 
تقديــم التقريــر الســنوي ألعمــال المركــز للعــام المالــي 2021، هــذا التقريــر 
يأتــي التزامــا بالمنهــج الرصيــن الــذي يتبعــه المركــز فــي تبنــي الوضــوح 
واعــاء الشــفافية واطــاع شــركاء المركــز وداعميــه والمســتفيدين مــن 
خدماتــه علــى األعمــال التــي تمــت والجهــود التــي أثمــرت فــي ظــل الدعــم 
ــه المركــز مــن قبــل مقــام ســيدي خــادم الحرميــن  ــر الــذي يحظــى ب الكبي
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -أيــده اللــه- “مؤســس المركــز” 

وداعــم مســيرته.

الوعــي  نشــر  ســبيل  فــي  تمــت  التــي  المركــز  أعمــال  التقريــر  ويشــمل 
والمعرفــة بقضايــا اإلعاقــة المختلفــة وكيفيــة التعامــل معهــا وما تم في 
ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف مــن تنظيــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة 
وحلقــات النقــاش والمحاضــرات التثقيفيــة، وهــو جهــد القــى استحســان 
الجميــع بفضــل اللــه ثــم بفضــل فريــق العمــل االحترافــي، ولعــل مــن بيــن 
هــذه مــا قامــت بــه لجنــة االســتثمار والمــوارد مــن عمــل مبــارك لمواجهــة 
التحديــات وتوفيــر مصــادر تمويــل دائمــة وإيجــاد أوعيــة اســتثمارية ثابتــة 

لدعــم مســيرة المركــز البحثيــة.  صاحب السمو الملكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز



لقــد اســتمر المركــز فــي تحقيــق تطلعاتــه وبلــورة االســتراتيجية الخمســية )2021-2025( تنفيــذًا لخطتــه الطموحــة لألعــوام القادمــة 
ــه، وقــد  ــم فــي مجــال البحــث العلمــي بمشــيئة الل ــذي يشــهده العال ــك، وبمــا يواكــب التطــور ال ــة المعــدة لذل ووفــق البرامــج الزمني
اســتمر المركــز خــال هــذا العــام فــي بنــاء جســور التواصــل مــع العديــد مــن الجهــات العلميــة والبحثيــة المحليــة والعالميــة، وترســيخ دوره 

كمرجعيــة علميــة فــي مجــال أبحــاث اإلعاقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

إن هــذا التقريــر بمــا تضمنــه مــن إنجــازات فــي مجــال أبحــاث اإلعاقــة والنجــاح الملمــوس الــذي وصــل إليــه المركــز والطموحــات المســتمرة 
ــه المؤسســون وتصــل إلــى طموحاتهــم التــي يرجونهــا مــن  ــو إلي ــه لتواكــب مــا يرن التــي يســعى لتحقيقهــا فــي المســتقبل إن شــاء الل
المركــز، فــإن هــذا كلــه لــم يكــن يتحقــق ولــن يتحقــق دون توفيــق اللــه ســبحانه وتعالــى ودعــم حكومتنــا الرشــيدة وتفاعــل كافــة 

ــة واألفــراد. ــة واألهلي القطاعــات الحكومي

وختامــًا أرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز-يحفظــه اللــه- وولــي عهــده 
األميــن- وقيــادات هــذه الدولــة المباركــة، كمــا أتقــدم بالشــكر لجميــع مؤسســي المركــز وشــركائه وداعميــه علــى مــا قدمــوه مــن دعــم 

ومــؤازرة لمســيرة المركــز.

كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس األمنــاء وأعضــاء اللجــان العاملــة مــع المجلــس، وكذلــك منســوبي المركــز علــى مــا بذلــوه مــن جهــود طيبــة كان 
لهــا دورًا جليــًا فــي مواصلــة اإلنجــازات، ســائًا المولــى عــز وجــل أن يوفــق الجميــع لمــا فيــه الخيــر والســداد. والحمــد للــه رب العالميــن.



الـمـحـــتـويات 

األمانة العامة. 	
 			 المؤسسون.        
 		4 اجتماعات الجمعية العمومية.     
 		4 مجلس األمناء واللجان المنبثقة عنه.    

	 .	5 األبحاث.          
	 .		 التدريب.          
4 .	8 الشراكات.         
5 .4	 الموارد البشرية.        
	 .45 تقنية المعلومات.        
	 .50 االتصال المؤسسي.        
8 .5	 الخدمات العامة.        

التقـــــــريــــــر الســــــنــوي10
 Anuual Report 2021



اليــــوم  اإلعاقــة  ألبحــاث  ســلمان  الملــك  مركــز  يتمتــع 
ــل فــي الدعــم التخصصــي  ــة تتمثــ ــية رائعــ ــزة تنافســ بميــ
لمنتجــات ومبــادرات تدعــم البحــث والتطويــر واالبتــكار 
فئاتهــا،  مختلــف  فــي  االعاقــة  ذوي  إحتياجــات  لتلبيــه 
األمـــر الـــذي ســـيفتح معـــه آفاقـــًا أوســـع لتحقيـــق الريـادة 

والتقـــدم لوطننـــا المعطــاء.
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المؤسسون:
بلغ األعضاء المؤسسين لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، حتى نهاية عام 		0	م )			( مؤسس. موزعين على النحو التالي:

التوزيع حسب الفئات

أصحاب السمو ا�مراء
أصحاب السعادة 

ورجال ا�عمال
8%

9 أمراء

47%

51 مؤسس

%6 البنوك

6 بنوك

%8مؤسسات خيرية

%6ا�جهزة الحكومية

7 أجهزة 

%25الشركات

9 مؤسسات

27 شركة 
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• دمج مؤسسين خالل العام 2021م:
تم دمج »البنك األهلي التجاري« مع »مجموعة سامبا المالية« تحت مسمى )البنك األهلي السعودي(.

المنطقة الشرقية

منطقة الرياض

68

60%

 منطقة مكة
المكرمة

خارج المملكة 2

2%
مؤسس

30

28%

مؤسس

11

10%

مؤسس

مؤسس

			 مؤسس

التوزيع حسب المناطق
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أبرز المحطات خالل العام 2021م 

اجتماعات
الجمعــية العمــومــية

واللقاءات السنوية للمؤسسين:

مجلس األمناء واللجان
المنبثقة عنه

الجمعــية العمــومــية للمؤسسين:

11اجتماعًا.في 2021

14 لقاًء.في2021

6 قرارات.

20 قرارًا.

14 قرارًا.

27 قرارًا.

صدر عن االجت�ع

الحادي عرش للجمعية العمومية

ضمن اجت�ع الجمعية العمومية ولقاء املؤسس�،

ُعقد االجت�ع السابع ملجلس األمناء، وصدر عنه 

آخر اجت�ع للجمعية العمومية ولقاء املؤسس�
يف منزل العضو املؤسس/ عبدالله بن صالح العثيم 

٢٠٢١/١٢/٨م

5 اجتماعات في 2021

مجلس األمناء واللجان 

صدر عنها 39 قرارًا. 

لجنة االستث�ر واملوارد املالية: 

 6 اجت�عاتصدر عنهم

اللجنة التنفيذية: 
 �  (اجت�عان) صدر عنه

أرض استثمارية للمركز بالمدينة المنورة.
حصل المركز على منحة أرض بالمدينة المنورة مساحتها )84		م	(، وصدر الصك الخاص بها بتاريخ  	 

0	/ 8 /	44	هـ الموافق 		0	/4/		م. 
جاري العمل على إعداد دراسات لالستخدام األمثل لألرض، القامة مشروع استثماري لدعم أبحاث 	 

المركز. 

نشاطات لألمانة العامة خالل العام 2021م:  
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مـــــنح بحــثية
رقم المشروع 

عنوان المشروع 

الباحث الرئيس
جهة عمل الباحث الرئيس 

تاريخ بدء المشروع                         

RCS-001-2017
تعرض األمهات للمواد البالستيكية (الفثاالت وثنائي الفينول) وعالقته بأضطرابات طيف التوحد: دراسة حشدية أستطالعية.

 د. إيمان الصالح
مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث

2/9/2018

نبذة عن المشروع

12.09.2022 نهاية المشروع

إن التعرض للمواد الكيميائية التي تسبب اختالل في الغدد الصماء أثناء الحمل 
قد يؤثر على توازن هرمونات الغدة الدرقية وبالتالي يؤثر على تطور نمو الدماغ 
وتطور  نمو  في  (الثايرويد)  الدرقية  الغدة  لهرمون  الهام  للدور  ونظًرا  للجنين. 
الجهاز العصبي لدى الجنين، فقد أظهرت الدراسات الحديثة لوجود عالقة مابين 
التوحد  الذرية باضطراب طيف  الحوامل وخطر أصابة  الثايرود عند  نقص هرمون 
فيما بعد. وقد كشفت الباحثون أن التعرض لهذه المواد قد يغير هرمونات الغدة 
الدرقية خالل فترة الحمل وبالتالي قد تشكل خطر يهدد نمو الدماغ للجنين. على 
وثنائي  لللفثاالت  التعرض  أن  إلى  أشارت  الدارسات  من  قليل  عدد  من  الرغم 
البسفنول أ قد يكونوا عوامل الخطر في األصابة باضطراب طيف التوحد، إال أن 
األدلة التزال غير مؤكدة. على حد علمنا، ال توجد دراسات طولية منشورة درست 
آثار التعرض للفثاالت أو ثنائي البسفنول أثناء الحمل على النمو العصبي للرضع. 
الفثاليت  لمركبات  ثمانية مستقلبات  ارتفاع في  السابقة  ولقد كشفت دراستنا 
مستشفى  في  األنابيب  أطفال  طريق  عن  للعالج  يخضعون  الذين  األزواج  في 
بارتفاع معدل  الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث. كما أفاد باحثون آخرون 

انتشار قصور الغدة الدرقية بين النساء الحوامل في السعودية.
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رقم المشروع 
عنوان المشروع 

الباحث الرئيس
جهة عمل الباحث الرئيس 

تاريخ بدء المشروع                         

R-2020-0004

The Effect of Social Skills training in Saudi School-aged children with Attention Deficit Hyperactivity Disorders

د. عقيلة الهاشم
مدينة الملك فهد الطبية 

25/3/2021م

ال تزال األبحاث والمؤلفات غير حاسمة في كل من اآللية الكامنة 
على  التدريب  برامج  فعالية  و  االجتماعية  المهارات  نقص  وراء 
فرط  باضطراب  المصابين  لألطفال  المختلفة  االجتماعية  المهارات 
الحركة ونقص االنتباه، وبالنظر إلى انتشار عجز المهارات االجتماعية 
وعواقبه على المدى الطويل ، هناك حاجة لتدخل قائم على األدلة 
باستخدام  قمنا  دراستنا  في  األطفال.  حياة هؤالء  نوعية  لتحسين 
االجتماعي  المهارات  تدخل  دليل  فعالية  لتحكيم  عشوائية  دراسة 
الذي قيل أنه يستهدف اكتساب المهارات االجتماعية وعجز األداء 

و السلوكيات المتداخلة.

نبذة عن المشروع

مـــــنح بحــثية

25/3/2023م نهاية المشروع
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مـــــنح بحــثية
رقم المشروع 

عنوان المشروع 

الباحث الرئيس
جهة عمل الباحث الرئيس 

تاريخ بدء المشروع                         

نبذة عن المشروع

RCS-0006-2015
The Genetic Description of Deafness and Growth in KSA

 د. فايقة إمتياز

مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث
1/9/2015

يصنـف الصمـم وضعـف السـمع مـن اإلعاقات األكثر انتشاًرا  بالمملكـة العربيـة السـعودية، 
حيـث تشـير التقديـرات إلـى أن معـدل اإلصابة يبلـغ ثالثة أضعـاف المعـدل العالمـي نظًرا 
لعوامـل وراثيـة أو بيئيـة. إن الصمـم وضعـف السـمع يعـد مـن األمراض المتغايـرة إكلينيكيـا 

ا.  ووراثيـً

(أشـكال  الوحيـدة  السـريرية  المظاهـر  الضعيفـة هـي  السـمعية  الوظيفـة  تكـون  أن  يمكـن 
الصمـم االمتالزمي) أو يمكـن أن ترتبـط بأعـراض أو حاالت شـاذة أخـرى (أشـكال متالزمة 
للصمـم  الوراثيـة  المسـببات  مـن  العديـد  تحديـد  تـم  الماضـي،  العقـد  فخـالل  للصمـم). 
ا، و تصميـم  الوراثـي. ويهدف إلى تحديـد الطفـرة المرضيـة فـي األسر المسـتقطبة حديثـً
لوحـة جيـن وراثيـة مخصصـة للصمـم الوراثـي وتطويرهـا والتحقـق منهـا باسـتخدام تقنيـة 
تسـبب  التـي  المعروفـة  الجينـات  مـن  كبيـر  لعـدد  السـريع  للتحليـل   Am pliSeq ™ Ion

الصمـم الوراثـي. 

التوصيف الوراثي للصمم و النمو في السعودية
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تأليف وترجمة كتب 

رقم المشروع 
عنوان المشروع 

الباحث الرئيس
جهة عمل الباحث الرئيس 

نهاية المشروعتاريخ بدء المشروع                         

نبذة عن المشروع

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

A-2020006
المستشار الوراثي وصحة المواليد

د.أيمن السليمان

28/ 4/ 2022م28/ 4/ 2021م

لإلعاقة  المسببة  األمراض  حجم  في  األكثر   الدول  من  السعودية  العربية  المملكة  ُتعتبر 
المختلفة لدى األطفال حديثي الوالدة وذلك نتيجة زواج األقارب، لذا كان ال بد من تسليط 
الضوء على أهمية االستشارة الوراثية كمصدر لرفع الوعي لدى اآلباء واألمهات وذلك قبل 

الحمل وأثناء الحمل وبعد الوالدة مباشرة.

يشتمل الكتاب على 7 فصول وهي: 
1. المستشار الوراثي.

2. األطباء خصوًصا العاملين في برنامج فحص المواليد الجدد.
3. المثقف الصحي.

4. التمريض خصوًصا العاملين في عيادة الحمل والمواليد.
5. الطالب في جميع التخصصات الصحية.

6. ثقافة عامة للعاملين الصحين في مختلف المجاالت.
7. النساء الحوامل.

فصول / مباحث الكتاب



برنامج الكشف المبكر لحديثي 
الــــــوالدة للحــد من اإلعـــاقــــة     

نبذة عن البرنامج: 
يعــد فحــص حديثــي الــوالدة مــن احــدى البرامــج الرئيســية للمركــز وإحــدى برامــج صحــة العامــة والتــي تهــدف للوقايــة والحــد مــن الوفيــات واإلعاقــات 
ــات وعالجهــا فــي قــت مبكــر وقبــل ظهــور  الناتجــة مــن األمــراض اإلســتقالبية وامــراض الغــدد الصمــاء وذلــك مــن خــالل الكشــف عــن هــذه االضطراب
األعــراض. حاليــًا البرنامــج يشــمل الكشــف عــن )		( مرضــًا وراثيــًا. آخــر اإلحصــاءات تشــير ان نســبة انتشــار هــذه األمــراض فــي المملكــة يصــل الــى مــا يقــارب 

اصابــة مولــود واحــد لــكل ألــف مــن المواليــد الذيــن تــم فحصهــم و هــو اعلــى بكثيــر مــن المعــدالت العالميــة. 
يتــم الفحــص عــن هــذه األمــراض مــن خــالل تحليــل عينــات دم مأخــوذة مــن حديثــي الــوالدة بعــد مــرور٢٤-٧٢ ســاعة مــن والدتهــم.  وفــي حــال كانــت النتائــج 

المخبريــة ايجابيــة فإنــه يتــم طلــب عينــات تاكيديــة اضافيــة )بــول ودم( مــن المريــض للتأكــد مــن وجــود اإلصابــة )الشــكل 	 يفصــل ســير العمــل المخبــري(.

اإلنجازات لعام 2021م: 

الفحوصات المخبرية لهذا العام
شملت 17 مرضًا وراثيًا

1720033
المستشفيات التي تطبق

البرنامج أكثر من 200 مستشفى.
مواليدحديثي الوالدة المفحوصين
خالل هذا العام بلغ 55785 مولود 

55785
الحاالت المرضية المكتشفة

خالل عام 2021 هو 33 حالة. 

العدد الكلي لعدد عينات حديثي الوالدة الذين تم فحصهم منذ بداية البرنامج كان 1374218مولودًا.

عدد عينات التشخيص والمتابعة للمواليد المرضى التي تم استالمها وتحليلها هذا العام هو 5793.

امراض قصور الغدة الدرقية ومن ثم تضخم الغدة الكظرية الخلقي ويليه حموضة البروبيونك تعد من أكثر األمراض المكتشفة شيوعا.
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أمراض الغدد الصماء

أمراض األحماض األمينية

أمراض األحماض العضوية

أمراض دورة اليوريا

أمراض الدهون

أمراض السكريات

CH             Congenital Hypothyroidism  قصور الغدة الدرقية
CAH            Congenital Adrenal Hyperplasia تضخم الغدة الكظرية الخلقي

PKU                    Phenylketonuria   بيلة الفينايلكيتون
MSUD                Maple Syrup Urine Disease  مرض داء البول القيقبي

PA              Propionic Acidemia  حموضة البروبيونك
MMA               MethylmalonicAcidemia  حموضة ميثايلمالونيك

PTD                  Biotinidase Deficiency  نقص إنزيم البيوتينيديز

IVA                   Isovaleric Acidemia  حموضة آيزوفاِلِرك
HMG                 HMG-Co Lyase Deficiency  كو أي الييز HMG نقص إنزيم
BKT                Beta-Ketothiolase Deficiency  نقص إنزيم بيتا – كيتوثايوليز

ASA             ArgininosuccinicAcidemia  حموضة أرجنينوَسْكِسِنك
CIT                     Citrullinemia  سترولينيميا

Medium-chain Acyl CoA dehydrogenase deficiency  نقص إنزيم إم كاد
 Very long-chain AcylCoA dehydrogenase deficiency  نقص إنزيم في إل كاد

GALT              Galactosemaia  مرض سكر اللبن في الدم

GA-1                  GlutaricAcidemia type-	 حموضة جلوتاِرك – النوع األول

	MCC 3نقص إنزيم-Methylcrotonyl CoA Carboxylase Deficiency3MCC

MCAD
VLCAD

الجدول)	(: قائمة األمراض المشمولة في فحص حديثي الوالدة.
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Central     Eastern   Western  Northern  Southern

n=1, 5%n=3, 15%
n=4, 20%

n=5, 25% n=7, 35%

Central     Eastern   Western  Northern  Southern

الشكل )	(: يبين العدد اإلجمالي للحاالت المكتشفة لكل منطقة خالل عام 		0	. )الشكل	 توضح نسب العينات المستلمة من مختلف مناطق المملكة(.

عدد العينات المستلمة للفحص من المستشفيات المشاركة بالبرنامج لهذا العام )الشكل/ 5(. الشــكل )4(:  نســبة اإلنتشــار التراكمــي لألمــراض  لــكل 00000	 مولــود  و الذيــن تــم فحصهــم خــالل 

الفتــرة مــن 005	 إلــى 		0	 ويقــدر ب 8		4			 مولــود.
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الشكل )	(: يبين عدد اإلضطرابات 
المكتشفة منذ بداية البرنامج الوطني 

للكشف المبكر )005	 - 		0	(

الشكل )	(: يبين عدد اإلضطرابات 
المكتشفة منذ بداية البرنامج الوطني 

للكشف المبكر )005	 - 		0	(
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                 الكتب 

       سلسلة وعي:

المؤلف: سمو األميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان.
مقدمة:

تهــدف سلســلة وعــي القصصيــة إلــى نشــر الوعــي لألطفــال 
عــن اإلعاقــة وأنواعهــا المختلفــة، وتثقيفهــم عــن أقرانهــم 
مــن ذوي اإلعاقــة وأهميــة تقبــل اختالفاتهــم واالندمــاج 

معهــم. ومــن إصــدارات سلســلة وعــي، اآلتــي: 
الصمت االختياري.	 
رحلتي.	 
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   الموسوعة الشاملة في اإلعاقة

مقدمة: 
إلــى  عــام  بشــكل  اإلعاقــة  فــي  الشــاملة  الموســوعة  تهــدف 
المعلومــات  بأحــدث  يــن  والمهتمِّ يــن،  والمختصِّ المهنييــن،  تزويــد 
دة،  ــًة حــول اإلعاقــات بأنواعهــا المتعــدِّ والمعرفــة، وأكثرهــا مصداقي
قــة بــكل  ــق الفهــم حــول التأثيــرات الوراثيــة والبيئيــة المتعلِّ بمــا ُيعمِّ
للتعامــل  المتاحــة  والتأهيليــة  والطبيــة  التربويــة  ــالت  والتدخُّ منهــا، 
معهــا، وكيفيــة الوصــول بهــذه الفئــات إلــى االســتقاللية، والعمــل 
فــي مرحلــة الشــباب، وبهــذا فــإن هــذه الموســوعة تســتهدف فئــة 
واســعة مــن المهتميــن بهــذه المجــاالت؛ ســواء كانــوا أكاديمييــن، أو 
ــن يرغــب  ــاء أمــور، أو حتــى َم ــن، أو أولي ــن، أو معاِلجي ممارســين تربويي
ــع المعرفــي، وزيــادة حصيلتــه الثقافيــة، كمــا تدخــل ضمــن  فــي التوسُّ
الفئــات المســتهَدفة مــن هــذه الموســوعة الجهــاُت والمراكــز التربويــة 

والتأهيليــة والصحيــة التــي ُتعَنــى بهــذه الفئــات.
وقــد تــم تقســيم هــذه الموســوعة إلــى أربعــة كتــب مســتقلة، كل 
اتــه مجموعــة مــن اإلعاقــات المتنوعــة التــي  كتــاب يجمــع بيــن طيَّ

ــة واحــدة وفــق اعتبــارات نســبية.  يمكــن أن تجمعهــا مظلَّ

)19( مــؤلف
 890 صفحة

)9( مــؤلفين
 473 صفحة

)9( مــؤلفين
أ .د عبدالله الجغيمان 352 صفحة

 296 صفحة
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مقدمة:
تقــوم إدارة التدريــب بتنفيــذ أنشــطته المتمثلــة فــي إقامــة ورش العمــل والــدورات التدريبيــة والمحاضــرات فــي مجــاالت متنوعــة، 
وذلــك ضمــن جــدول أعمــال اإلدارة الســنوية وينقســم إلــى الربــع األول، والثانــي، والثالــث، والرابــع، حيــث يقــوم القســم بتحديــد 
المحــاور العلميــة التــي ســيتم تغطيتهــا للعــام الجديــد باإلضافــة لتفعيــل األيــام العالميــة المعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

وذلــك مــن خــالل اســتقطاب األكاديمييــن واألطبــاء والمختصيــن والمهتميــن فــي المجــال. 
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أ. البرامج: 
برنامج األمير سلطان بن سلمان للتثقيف والتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة:	 

يهــدف البرنامــج إلــى التثقيــف والتوعيــة بمختلــف أنــواع اإلعاقــات، وأســبابها، وكيفيــة التعامــل معهــا وتجســير الفجــوة بيــن األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة والمجتمــع. 

الفئات المستهدفة: 

أســــــر األشـخـــــاص
ذوي اإلعــــاقـــــــــة.

معلمي ومعلمات 
التربية الخاصــــــــة. 

خصائي الخدمات 
المســـــاندة.

الباحــــــــثون فــي 
الدراسات العليا.
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دورة:
إعداد خطة البحث

دورة:
الكتابة البحثية

دورة:
مقدمة يف مناهج البحث

دورة:
تصاميم الحالة الواحدة

دورة:
البحوث النوعية يف مجاالت

 ذوي اإلعاقة

دورة:
املناهج التجريبية

وشبه التجريبية

دورة:
أدوات جمع البيانات

يف البحث العلمي
(املالحظة-املقابلة-تحليل الوثائق)

دورة:
أدوات جمع البيانات

يف البحث العلمي
"إعداد االستبيان"

605 مستفيد  16 ساعة تدريبية 117
71

75
مستفيد

مستفيد

مستفيد
62
مستفيد

87
مستفيد

50
مستفيد

51
مستفيد

92
مستفيد

برنامج تنمية مهارات الباحثين:	 
لتنميــة  تهــدف  التدريبيــة  الــدورات  مــن  سلســلة 
العليــا. الدراســات  وطــالب  للباحثيــن  البحثيــة  المهــارات 

برنامج صعوبات التعلم:	 
بعنــوان:  تدريبــي  برنامــج  إقامــة  تــم  بوينــج،  شــركة  مــن  بدعــم 
التعلــم  صعوبــات  ذوي  لطــالب  بعــد  عــن  التعليــم  متطلبــات 

ومتدربــة. متــدرب   	000 عــن  يزيــد  مــا  حضــره  والــذي 
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إحصائيات تفصيلية ألعداد المستفيدين من األنشطة التدريبية
احصائيات عامة	 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

تغطية فئات اإلعاقة

عدد الدورات التدريبية املقدمة (عن بعد)

عدد الدورات التدريبية املبارش

عدد ساعات التدريب

عدد املستفيدين من األنشطة التدريبية املبارشة

عدد املستفيدين من األنشطة التدريبية (عن بعد)

اج�يل عدد املستفيدين من األنشطة التدريبية لعام 

95%

نسبة رضا المستفيدين
عن األنشطة التدريبية

المقدمة

7380

7288

90

84

3

28

6

برنامج الصم وضعاف السمع:	 

تحكيم سلسة حلقات تعليمية للغة اإلشارة.. 	

إقامة برامج تدريبية ودورات لتعليم لغة اإلشارة.. 	
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عدد المستفيدينمسمى النشاطعدد ساعات التدريب
24( HANEN Program ( 20برنامج تنمية مهارات اللغة

10

2048التدخالت التربوية المستندة الى البراهين لذوي متالزمة داون
4		دورة: تخطيط وتنفيذ التدخالت التربوية لذوي متالزمة داون في مرحلة الطفولة المبكرة

0	4دورة: ابراز البرامج التربوية العالمية المستندة الى البراهين لذوي متالزمة داون
		4دورة: تصميم الخطط االنتقالية لذوي متالزمة داون

480دورة :مشاركة االسر في التدخالت التربوية لذوي متالزمة داون
8		ندوة :التعليم الجامعي للطلية ذوي متالزمة داون )تحديات...حلول(

4
492برنامج الممارسات الداعمة لذوي اضطراب طيف التوحد

	8	دورة: أساليب الحد من المشكالت السلوكية لذوي اضطراب طيف التوحد خالل جائحة كورونا
05	دورة: التدخالت التربوية المالئمة لذوي اضطراب طيف التوحد خالل جائحة كورونا

12

1267برنامج الصحة النفسية لألشخاص ذوي االعاقة
45	دورة: ابعاد ومظاهر الصحة النفسية لألشخاص ذوي االعاقة

4		دورة : االضطرابات النفسية والسلوكية لدى األشخاص ذوي االعاقة
0		دورة : أبرز األساليب االرشادية لتحسين الصحة النفسية لدى األشخاص ذوي االعاقة

			دورة: دور المساندة االجتماعية في تحسين الصحة النفسية لدى األشخاص ذوي االعاقة
			دورة: الصحة النفسية في ظل االحداث الضاغطة لدى األشخاص ذوي االعاقة

09	ندوة:  دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تحسن خدمات الصحة النفسية
89                                    دورات الخدمات المساندة

		محاضرة: عن برنامج الفحص المبكر2
9	دورة: دور العالج الوظيفي في دعم الطالب ذوي اإلعاقة في البيئة المدرسية2
	4دورة: تطوير برامج التدخل المبنية على األدلة العلمية لألشخاص ذوي اإلعاقة2

ب. تفعيل األيام العالمية المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة:
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متطببات التعليم عن بعد للطالب ذوي صعوبات التعلم

التدخالت الرتبوية املستندة إىل الرباه� لذوي متالزمة داون.

املمــارسات الداعمــــة لذوي اضطـــراب طيف التوحـــد

تفعيل األيام العاملية

تنمية مهارات الباحث�

Hanen Program

2859

2048

605

492

89

20

500 1000 1500 2000 2500 3000 2500

الصحــــة النفســـــية لألشخـــاص ذوي اإلعاقـــــــــة 1267

اجمالي عدد المستفيدين من األنشطة التدريبية )7.378( مستفيد	 

عداد المستفيدين:
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الشراكات
اتفاقية تعاون بين المـــركـــز ومــــــركـــــــز أبــحـــــاث الـــتوحـــــــد بمستشفـى 

المــلك فيصـــل التخصـصــي ومركـــز األبحــــاث. 

اتفاقية تعاون بين المركــــز وجمعــــــية اإلرادة للموهوبين من ذوي اإلعاقة.

تم تفعيل ٩٠٪  من بنود االتفاقية.

مذكرة تعاون بين المركـــــز ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم:
اعداد دبلوم مهني يف لغة اإلشارة مشرتك ب� االمارات والسعودية- الذراع العلمي.

حضور برنامج الصحة النفسية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة-عدد املنتسب� من مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم (٣٩) شخص. 
تم تفعيل ٦٠٪ من بنود االتفاقية.

التخصصي  فيصــــل  الملك  مستشفى  ومؤسسة  المـــــركز  بين  تعاون  مذكرة 
الخــــــــيرية «وريف الخيرية».

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 املوافقة عليه بانتظار 

الدعم املايل. تم تفعيل ٥٠٪ من البنود.

Boeing شركــــــة بــــوينج
تدش� برنامج سلطان بن سل«ن للتثقيف والتوعية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

تم تفعيل ٩٠٪ من بنود االتفاقية.

مجلــــــس  لـــــــــدول  الصـــحــــــة  ومجلــــــس  المركــــز  بين  تعاون  اتفاقية 
التعـــــاون الخليجي.

التفعيل املشرتك لربنامج التثقيف والتوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تم تفعيل ٦٠٪ من البنود.

.«KSCDR Talk”مشــــاركــــة الجمــعـــــية فـــــــي فعاليات ما قبل املؤ¯ر
ذوي  من  للموهوب�   Ãالثا الدويل  «للمؤ¯ر  العلمي  للجانب  الكامل   Çوالتحض باإلعداد  الجمعية،  تفويض  بناء عىل  املركز  بدأ 

اإلعاقة» ٢٠٢٣م.
تم تفعيل ٦٠٪ من بنود االتفاقية.

اتفاقية تعاون بين المركز وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
        تم تطوير وسائل ومجاالت البحوث والدراسات يف مجاالت اإلعاقة.

        تم العمل عىل مقرتح بناء الرشاكة مع املستشفى الجامعي يف تطبيق برنامج الفحص املبكر لحديثي الوالدة.
        تم العمل عىل وضع خطة لدعم املجموعات البحثية، عىل أن يتم تفعيلها عام 
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اتفاقية تعاون بين المركز وجمعية أسر التوحد الخيرية.

مذكرة تعاون بين المركز وهيئة رعاية األشخــــــــــاص ذوي اإلعاقة.

شارك املركز يف عضوية اللجنة الوطنية لتوعية أرس األشخاص ذوي اإلعاقة والتي شكلتها الهيئة.
تم تفعيل ٧٠٪ من بنود االتفاقية.

تم عقد اجت�ع� ب� املركز والجمعية يف شهر سبتمرب/٢٠٢١م، لوضع الخطة التنفيذية لتفعيل االتفاقية.
تم تفعيل ٢٠٪ من بنود االتفاقية.

اتفاقية تعاون ب� املركز وجامعة األم¥ة نورة بنت عبدالرحمن.
تم تطوير وسائل ومجاالت البحوث والدراسات يف مجاالت اإلعاقة.

تم العمل عىل مقرتح بناء الرشاكة مع املستشفى الجامعي يف تطبيق برنامج الفحص املبكر لحديثي الوالدة.
تم العمل عىل وضع خطة لدعم املجموعات البحثية، عىل أن يتم تفعيلها عام ٢٠٢٢م.

اتفاقية تعاون بين المركز وشركة جرير للتسويق.
طباعة ١٠٠٠ نسخة من املوسوعة الشاملة يف اإلعاقة.

تم تفعيل ٥٠٪ من بنود االتفاقية.

اتفاقية تعاون بين المركز وهيئة حقوق اإلنسان.
األوسط وش�ل  الرشق  النفسية يف منطقة  الصحة  افرتاضية حول «مدى تأث¥ جائحة كورونا عىل  ندوة  املركز يف  شارك 

أفريقيا، مع الرتكيز بشكل خاص عىل األشخاص ذوي اإلعاقة» بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢م. 
تم تفعيل ٧٠٪ من بنود االتفاقية.

اتفاقية تعاون بين المركز والمجموعة السعــودية لألبحاث واالعالم.
العمل عىل تجديد االتفاقية بداية عام ٢٠٢٢م.

مذكـــرة تعـــاون بين المــــــــركـــــز ومـــــدينة المــــــلك عبدالعـــــزيز للعلوم والتقنية.
جاري العمل عىل تجديد االتفاقية يف ٢٠٢٢م.
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إدارة الموارد البشرية 

قامــت إدارة المــوارد البشــرية بإنهــاء األعمــال المتمثلــة فــي الجوانــب اإلداريــة والتوظيــف، وذلــك خــالل العــام 		0	م، وهــي 
كالتالــي: 

الجوانب اإلدارية: 
السياسات واألنظمة واللوائح التي تم إعدادها واعتمادها:  	 

اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. . 	
سياسة االستئذان واالجازات للموظفين. . 	
سياسة تفعيل خطة العمل أثناء جائحة كورونا ووضع خطة للمخاطر. . 	
سياسة العمل عن بعد أثناء جائحة كورونا. . 4
سياسة التطوع بالمركز، وتقديم الدعم اللوجستي لجميع اإلدارات واألقسام بالمركز. . 5
جدولة أرصدة إجازات الموظفين المتراكمة. . 	
ابرام اتفاقية مع البنوك لتقديم القروض والتمويل الميسر لمن يرغب من الموظفين. . 	
األوصاف الوظيفية للموظفين ومهامهم. . 8
تقييم األداء لجميع الموظفين. . 9
ــات الحضــور . 0	 ــدة لمنســوبي ومنســوبات المركــز، الممغنطــة والمســتخدمة فــي إثب ــة الجدي إصــدار البطاقــات الوظيفي

واالنصــراف.
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األقسام واإلدارات التي تم استحداثها: 	 
مكتب االستراتيجية وإدارة المشاريع.. 	
قسم المشاريع.. 	
المركز اإلعالمي. . 	
قسم الشراكات وعالقات المؤسسين.. 4

الدورات التدريبية لمنسوبي المركز )داخليًا، خارجيًا(، وعدد المستفيدين منها:	 
دورة اإلعالم الجديد، عدد الموظفين المستفيدين منها: )	( موظفين. . 	
دورة اإلنفو جرافيك، عدد الموظفين المستفيدين منها: )	( موظف.. 	
دورة إعداد الخطابات والمحاضر، جميع منسوبي المركز.. 	
دورة برامج المايكروسوفت، جميع منسوبي المركز. . 4

التقنيات التي تم استخدامها، وأتمتتة العمل بالموارد البشرية	 

تفعيل نظام ERP وهو نظام الكتروني يخدم. 	
     جميع إدارات ومنسوبي المركز، ويقدم خدمات

     إدارة الموارد البشرية واإلدارة المالية. 
تدريب منسوبي ومنسوبات المركز على النظام. . 	
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                  تقنية المعلومات: 

أواًل: أمن وسرية المعلومات، وإجراء النسخ االحتياطية:
إعداد وتثبيت نظام الجدار الناري Firewall System على خوادم المركز، لتعزيز أمن الشبكة وحمايتها. 	
تطبيق النسخ االحتياطي لجميع معلومات خوادم وأنظمة المركز بشكل اسبوعي. 	

ثانيًا: التحديثات التي تمت على الموقع اإللكتروني للمركز:

)الموقع اإللكتروني الرسمي لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة( 	
دعم اللغة اإلنجليزية في الموقع اإللكتروني لغير الناطقين بالعربية. 	
تفعيل صفحة الشركاء. 	
متوسط عدد الزيارات السنوي للموقع الرسمي للمركز: )5000	( زائر. 	
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)منصة مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة اإللكترونية  	
للتدريب عن بعد(

تفعيــل أكثــر مــن )5( برامــج تدريبيــة )عــن بعــد( باتصــال  	
انقطــاع. دون  مســتقر  أنترنــت 

المنصــة  	 لموقــع  الســنوي  الزيــارات  عــدد  متوســط 
زائــر.  )	800( اإللكترونيــة: 

)مركز المعرفة – موقع مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة( 	
مخرجــات  لبعــض  المعرفــة(  )مركــز  عبــر  اإللكترونــي  النشــر  تفعيــل 

المركــز:
كتب ومواد علمية. 	
قصص. 	
أفالم قصيرة. 	
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ثالثًا: األنظمة اإللكترونية للمركز:
تفعيل آلية طلبات الشراء إلكترونيًا بداًل من الورقي. 	
تفعيل النظام في اإلدارة المالية بشكل كامل. 	
تفعيل نظام االتصاالت اإلدارية )تراسل(.  	

)موقع المؤتمر الدولي السادس لإلعاقة والتأهيل( 	

تدشين الموقع خالل المؤتمر الصحفي المنعقد في يناير لإلعالن عن المؤتمر والجائزة. 	
فرز وتحكيم المشاركات إلكترونيًا. 	
تفعيل خاصية التحقق البشري reCAPTCHA لصد الهجمات اإللكترونية وهجمات حجب الخدمة. 	
متوسط عدد الزيارات السنوي لموقع المؤتمر: )4000( زائر. 	

)موقع جائزة الملك سلمان العالمية ألبحاث اإلعاقة( 	

تدشين الموقع خالل المؤتمر الصحفي المنعقد في يناير لإلعالن عن المؤتمر والجائزة. 	
فرز وتحكيم المشاركات إلكترونيًا. 	
إضافة كود برمجي الحتساب عدد الزيارات اليومي واألسبوعي والشهري والسنوي. 	
تفعيل خاصية التحقق البشري reCAPTCHA لصد الهجمات اإللكترونية وهجمات حجب الخدمة. 	
متوسط عدد الزيارات السنوي لموقع المؤتمر: )00		( زائر. 	
الدول األكثر زيارة: السعودية – الواليات المتحدة – مصر – الصين. 	
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: التحديثات التي تمت على أجهزة الحاسب اآللي، والبرامج، والتطبيقات: رابعًاً
تثبيت برنامج الحماية من شركة »تريند مايكرو - Trend Micro« على جميع أنظمة المركز. 	
	 .Apple / Android على الهواتف الذكية، ويدعم ERP System إطالق تطبيق
استبدال األجهزة المكتبية للموظفين بأجهزة حديثة بمواصفات عالية األداء إلنتاجية أعلى. 	
توفيــر طابعــات حديثــة مــن شــركة HP تدعــم التقنيــات الحديثــة فــي خفــض اســتهالك األحبــار مــع تقديــم جــودة طباعــة عاليــة فــي نفــس  	

الوقــت.
توفير اإلنترنت للمركز بجودة عالية بأكثر من تقنية: 	
إنترنت سلكي، إنترنت السلكي مع دعم تقنية 5G فائقة السرعة. 	
توفير البرامج واألنظمة الصوتية والمرئية الخاصة لدعم العمل واالجتماعات عن بعد خالل فترة الجائحة. 	

خامسًا: إحصائيات عامة:

عدد املسجل�
يف املنصة التدريبية

1380
عدد املسجل�

يف موقع الجائزة

 403383
عدد املسجل�
يف موقع املؤ�ر

العدد اإلجمالي لمستخدمي خدمات ومنصات مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة: (2166) مستخدم
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تنفيذ الخطة التطويرية
لإلعالم وجوانبه وتفعيل

المركز اإلعالمي.  

االتصال المؤسسي

2446
المتابعون الجدد 

بعين
متا

د ال
عد

ي 
مال

إج

متابع
عدد التغريدات للعام 235002021 

266 

إجمالي المشاهدات

للعام 2917167

احصائيات التويتر

احصائيات االنستقرام

869 
عدد المتابعين

المنشورات
477

عدد المشاهدات
69,423

عدد المشتركين
1000

عدد الفديوهات
المرفوعة

165

احصائيات اليوتيوب
تنفيذ الخطة التطويرية

لإلعالم وجوانبه وتفعيل
المركز اإلعالمي.  

االتصال المؤسسي

إعداد فيديوهات مختلفة وتطوير فعاليات المعايدات واأليام الوطنية 
وتفعيل األيام العالمية واألفالم التوعوية التثقيفية باإلعاقة عدد (5) 

أفالم بواقع:

فيلم عن عيد الفطر (قدمه منسوبي مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة)
فيلم عن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية مشترك بين منسوبي 

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة وجمعية األطفال ذوي اإلعاقة.
فيلم عن مناسبة مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة وشركة بوينغ 

لـتدشين برنامج سلطان بن سلمان للتثقيف والتوعية بالتعاون مع بوينج 
ضمن اعمال الشراكة المبرمة بين الطرفين.

فيلم أصدقاء رغم اختالفنا (التنمر) بالتزامن مع اليوم العالمي للبهاق.
فيلم الصمت االختياري – إحدى مشاريع برنامج التثقيف والتوعية وهو 

انتاج تثقيفي توعوي من سلسلة (وعي) القصصية.

االتصال المؤسسي:
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األخبار والتغطيات اإلعامية المنشورة:	 
90 خبر صحفي  نشرت في مختلف الصحف والمواقع اإلخبارية اإللكترونية والمجالت المحلية والخليجية والعربية. 	

تطوير البرامج اإلعامية والتغطيات التعريفية عن طريق: التفاعل الرقمي مع األيام العالمية لإلعاقة:	 

تغطيات اعامية:	 
تدشــين برنامــج األميــر ســلطان بــن ســلمان للتثقيــف والتوعيــة وتطويــر النشــر فــي القنــوات المختلفــة باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة  	

والحــرص علــى التعريــف بأعمــال المركــز بمجلــة DQ Magazine   لتعريــف الســفارات والجهــات المختلفــة بالمركــز ومشــاريعه.
تدشــين أول برنامــج للتثقيــف والتوعيــة علــى المســتوى اإلقليمــي والتعريــف عنــه إعالميــًا عــن طريــق القنــوات المرئيــة والمســموعة،  	

وإجــراء لقــاء حصــري مــع مديــرة البرنامــج ســمو االميــرة ياســمين بنــت أحمــد – فــي برنامــج صبــاح اليــوم عبــر قنــاة اإلخباريــة الســعودية.
تولــي مشــروع تطويــر الهويــة البصريــة بالمركــز – وتنفيــذ مشــروع لوحــات مــن الماضــي للحاضــر )0	 عامــا مــن علــم ينفــع النــاس( عــدد  	

40 لوحــة
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تطوير النشرة اإللكترونية الشهرية للمؤسسين والشركاء:	 
تتضمن عروض مرئية ومسموعة )باركود(. 	
اســتحداث برنامــج إعالمــي بمســمى KSCDR TALK يســلط الضــوء علــى أنشــطة وبرامــج المركــز التــي تخــدم قضايــا  	

اإلعاقــة فــي المجــال البحثــي واالجتماعــي والتثقيفــي.

تفعيل برنامج KSCDR Talk ، من خال استضافة عدد )4( شخصيات: 	 
أول مذيعة سعودية – كفيفة – في إذاعة جدة وتجربتها في اإلذاعة. 	
أول محامية سعودية – كفيفة – في المملكة العربية السعودية. 	
طالبة - كفيفة - من جامعة الملك سعود – وتجربتها مع العصاء البيضاء. 	
تجربة طالب سعودي تحدى التأتأة وحصد المركز األول في الخطابة. 	
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التأثيث المكتبي و المفروشات

الصادر والواراد

 الجــرد والتخــــزين

األمن والسالمة

الوقاية واالحترازات ضد فايروس كورونا 

قاعات االجتماعات والمحاضرات والتدريب

الصيانة وأنظمة التكييف والتبريد

 استحداث عدد )		( مكتبُا متنوعة لكافة إدارات المركز 	. 
تجديد مكاتب ومرافق المركز بما يعادل )5%	(.. 	

تأمين عدد )4	( وحدة تكييف وتبريد.. 	
صيانة و تجديد مرافق المركز.. 	

تحديث نظام الصادر والوارد وأعمال األرشفة إلكترونيًا.. 	
تطوير أنظمة حفظ المعامالت الداخلية إلكترونيًا.. 	

تحويل نظام الجرد إلى نظام رقمي وتطبيقه على 	 مستودعات.. 	
جرد محتويات المشروع االستثماري الخيري-فندق )راديسون بلو(.. 	

تجديد أنظمة الوقاية والسالمة للمركز.. 	
وضع خطة عمل وأداء  لفريق الحراسات األمنية على مدار 4	 ساعة.. 	

إتخاذ اإلجراءات اإلحترازية الالزمة على منسوبي المركز وزواره.. 	

والتدريــب . 	 )4( قاعــات لالجتماعــات والمحاضــرات  عــدد  تهيئــة 
التقنيــة الصوتيــة والمرئيــة. بكافــة وســائل 
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