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مشرووعع ااألجهھزةة 
 االتعويیضيیة

 (االمرحلة ااألوولى)
مشرووعع 
 -- سنويي

ذذوووو ااإلعاقة 
االحركيیة 
وواالسمعيیة 
 وواالبصريیة

 شهھورر ٦ جهھازًزاا ٩۹١۱توفيیر   -- يینايیر ١۱ يینايیر ١۱

برنامج االعالجج 
 االتأهھھھيیلي

مشرووعع 
 -- سنويي

ذذوووو ااإلعاقة 
االحركيیة وومتعدددوو 

 االعوقق
 مستمر -- -- يینايیر ١۱ يینايیر ١۱

مشرووعع صرفف 
 تت االماليیةاالمساعداا

 (االمرحلة ااألوولى)
مشرووعع 
مختلف فئاتت  -- سنويي

 شهھورر ٦ -- -- يینايیر ١۱ يینايیر ١۱ ااإلعاقة

برنامج االتدرريیب 
االزررااعي لذوويي 
ااإلعاقة االعقليیة 
 االبسيیطة

برنامج تأهھھھيیلي 
 سنويي

 أأعمالل االبستنة
 االتعرفف على االتربة
 االعنايیة بالشتالتت
 االمناحل

ذذوووو ااإلعاقة 
 يینايیر ٢۲٠۰ يینايیر ١۱ االعقليیة االبسيیطة

مزااررعع هھھھيیئة 
االريي وواالصرفف 
 باألحساء

 شهھورر ٦ --

مشرووعع االمرااكز 
 االمتخصصة

تأسيیس مركز 
يیعنى بالتدخل 
 االمبكر

تأسيیس مركز مًعا 
 للتدخل االمبكر

ااألططفالل ذذوووو 
مركز معا  يینايیر ١۱ يینايیر ١۱ ااإلعاقة

 للتدخل االمبكر

 االتأسيیس وواالتجهھيیز
ووااستقطابب االكوااددرر 

 ووتأهھھھيیلهھا
 مستمر

 برنامج سنويي فبرنامج االتوظظيی
االتوااصل مع مركز 
ططاقاتت ووصندووقق 

 هھھھدفف
من ذذوويي  ٧۷٠۰توظظيیف  -- يینايیر ١۱ يینايیر ١۱ مختلف ااإلعاقاتت

 مستمر ااإلعاقة

حملة ااالستقطاعع  برنامج سنوييبراامج تنميیة 
 -- مخاططباتت -- فبراايیر ١۱٥ فبراايیر١۱ أأفراادد االمجتمع االشهھريي
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عضويیة ااالشترااكك في  االمواارردد
 االجمعيیة االعموميیة

لمسؤووليین كبارر اا
 ماررسس١۱ ووررجالل ااألعمالل

 مستمر

مخاططباتت ووززيیاررااتت 
 ووتكويین فريیق عمل

االمعاررضض 
وواالمهھرجاناتت 
 االتسويیقيیة

إإعداادد ووااستخرااجج  منطقة ااألحساء أأبريیل١۱ االمجتمع
 االتصارريیح االمطلوبة

برنامج تهھيیئة االبيیئة 
 برنامج سنويي االعمراانيیة

برنامج أأصدقاء ذذوويي 
 ااإلعاقة

االدوواائر االحكوميیة 
 هھھھليیةووااأل

 فبراايیر١۱ فبراايیر١۱

-- 

مطبوعاتت  تعريیفيیة 
 بالبرنامج

 مستمر

 االتنسيیق مع االمتطوعيین
ددليیل أأصدقاء ذذوويي 
 ااإلعاقة + ااستكر

مخاططبة االمقاووليین 
 للمساهھھھمة في االبرنامج

برنامج تدرريیبي 
لمهھندسي االبلديیة 
 وواالمكاتب االهھندسيیة

ً  االمهھندسونن  تتمخاططبا يیحددد الحقا

مشرووعع 
 االموااصالتت

 (ررفقتي)

مشرووعع 
 خدمي

نقل ذذوويي ااإلعاقة 
وواالمرضى ووكبارر االسن 
 بالتعاوونن مع تطبيیق كريیم

 ذذوووو ااإلعاقة

 فبراايیر ١۱ --
ااألحساء بقرااهھھھا 

ووهھھھجرهھھھا 
 ووضوااحيیهھا

 تجهھيیز االسيیاررااتت

 االتنسيیق مع تطبيیق كريیم االمرضى مستمر

 منسق حركة كبارر االسن

 أأيیامم ٣۳ االتنسيیق مع االجهھاتت االمعنيیةجامعة االملك  ماررسس ٥ فبراايیر ١۱٥ ذذوووو ااإلعاقة عرضض شامل  مشرووععبرنامج االمنح 
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 تعليیمي ليیميیةاالتع
 ووملتقى سنويي

 إإعداادد االماددةة االعلميیة فيیصل أأفراادد االمجتمع معرضض

 تجهھيیز االمعرضض لقاء مفتوحح
 ضيیافة

 مج االتدرريیببرنا
تدرريیب االفتيیاتت 
 االصم على فن
 االمكيیاجج

 منتهھيتدرريیب 
جامعة االملك  ماررسس ٢۲٥ فبراايیر ٢۲٠۰ االفتيیاتت االصم بالتوظظيیف

 فيیصل

االتنسيیق مع االجهھاتت 
 شهھورر ٦ االمختصة

 

االيیومم االعالمي  االوعي االمجتمعي
 لمتالززمة ددااوونن

 محاضرةة
 االمجتمع

 فبراايیر ٢۲٤
 ماررسس ٢۲٣۳

 ددعم صحفي ووإإلكترووني االغرفة االتجارريیة

 أأيیامم ٣۳
 -- فبراايیر ٢۲٤ تتنشرااتت وومطبوعا

 ماررسس ١۱ االمجتمع معرضض 
 ماررسس ٢۲٧۷-٢۲٥

 مجمع االعثيیم
لقاء مع عائالتت 
 مركز االتأهھھھيیل ماررسس ١۱ االمعاقونن أأططفالل متالززمة ددااوونن

االخطة 
ااالسترااتيیجيیة 
 ووهھھھيیكلة االجمعيیة

مشرووعع 
تنظيیمي 
 تطويیريي

 مجلس ااإلددااررةة جمع االبيیاناتت

 ماررسس ١۱ ماررسس ١۱

 مقر االجمعيیة
 جهھة منفذةة

 هھوررش ٩۹

 إإددااررةة االجمعيیة تقيیيیم االوضع االحالي
صيیاغة ااالسترااتيیجيیة 

 موظظفو االجمعيیة االمبدئيیة 
 تعبئة االنماذذجج

 االمستفيیدوونن تصميیم االهھيیكل وواالدليیل 

 جهھة متخصصة
إإعداادد ددليیل االوصف 

 الئحة مجلس ااإلددااررةة  منسقونن االمجتمع االوظظيیفي 
 ووجدوولل االصالحيیاتت

يیومم االتوحد  وعي االمجتمعياال
 االعالمي 

 محاضرةة
 االمجتمع

 ماررسس ٢۲٦
 أأبريیل ٢۲

 ددعم صحفي ووإإلكترووني االغرفة االتجارريیة

 -- ماررسس ٢۲٦ نشرااتت وومطبوعاتت أأيیامم ٣۳
 مجمع االعثيیم أأبريیل ١۱٢۲-٦ ماررسس ٢۲٠۰ االمجتمع معرضض 

 مركز االتأهھھھيیل ماررسس ٢۲٠۰ االمعاقوننلقاء مع عائالتت 



 

 

  

 االمدةة  االمتطلباتت االمكانن تارريیخ االتنفيیذ ااالستعداادد االمستهھدفونن االفعاليیاتت االمناسبة لبرنامجاالمشرووعع أأوو اا
 

	  

 أأططفالل االتوحد

أأسبوعع ااألصم  عي االمجتمعياالو
٣۳٤ 

 أأبريیل ١۱٣۳ االمجتمع لقاء بالصم
 االغرفة االتجارريیة أأبريیل ٢۲٤

االتنسيیق مع االجهھاتت ذذااتت 
 االعالقة ووإإيیجادد ررعاةة

 أأسبوعع

 كوررنيیش االسيیفة أأبريیل ٢۲٥ االمرسم االحر
 مجمع االعثيیم أأبريیل ٢۲٧۷ ااإلعاقة االسمعيیة مهھرجانن ااألصم

 فيیلم يیومم أأصم
 االمجتمع

 أأبريیل٢۲١۱ لأأبريی ٩۹

-- 
إإعداادد االسيینارريیو 

وواالتنسيیق مع االجهھة 
 االمنفذةة

تصميیم بوسترااتت وواالتنسيیق  شوااررعع االمحافظة إإعالناتت االشوااررعع
 مع أأمانة ااألحساء

 برنامج إإلكترووني 
جمع االماددةة وواالتوااصل  -- أأططفالل االمجتمع تعلم لغة ااإلشاررةة

 مع االمختصيین

مهھرجانن هھھھجر  االوعي االمجتمعي
 االثقافي

 معرضض
ً  أأبريیل ٢۲٦ أأبريیل٩۹ أأططفالل االمجتمع ( قصص ووتلويین )  أأسبوعع ررسم االقصص ووإإعدااددهھھھا يیحددد الحقا

أأسبوعع االمعوقق  االوعي االمجتمعي
 االخليیجي

سباقق ااخترااقق 
 االضاحيیة

 مايیو ٥ أأبريیل ١۱٣۳ االمجتمع

 ً  يیحددد الحقا

االتنسيیق مع االجهھاتت 
 االمختصة

 يیومم

فلم ووثائقي يیومم معاقق 
ً حركيی  -- ا

-- 

تغطيیاتت صحفيیة 
 -- ووإإلكتروونيیة

برنامج االدووررااتت 
 االمجتمع إإقامة ددووررااتت -- االتدرريیبيیة

ً  مايیو ٢۲٤ مايیو ٢۲ ررجالل + نساء ااالررتباطط مع إإحدىى  يیحددد الحقا
 -- االكليیاتت االتخصصيیة

ً يیحددد ال مايیو٢۲٠۰ مختلف ااإلعاقاتتاالتوااصل مع لجانن  -- االوعي االمجتمعي ً  حقا  شهھر مخاططباتت يیحددد الحقا
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 االتنميیة ااالجتماعيیة
توززيیع مطبوعاتت 

االجمعيیة على أأماكن 
 ااالنتظارر

 االمجتمع

 يیونيیو ١۱٥
االمستوصفاتت 
ووصالوناتت 
 االحالقة

عمل حواامل خاصة 
 وومخاططبة االمنشآتت

 يیونيیو ٢۲٩۹ تطويیر موقع االجمعيیة
-- 

جمع مقاالتت ووددررااساتت 
 لإلثرااء االعلمي

 تنسيیق اال أأغسطس ١۱ منشوررااتت إإلكتروونيیة
 ووجمع االماددةة االعلميیة

االمجتمع  تفعيیل يیومم االمهھنة يیومم االمهھنة برنامج االتوظظيیف
جامعة االملك  يیونيیو٢۲ مايیو ٢۲٠۰ وواالمعاقونن

 -- مخاططباتت فيیصل

مشرووعع ااألجهھزةة 
 االتعويیضيیة

 (االمرحلة االثانيیة)
مشرووعع 
 -- سنويي

ذذوووو ااإلعاقة 
االحركيیة 
وواالسمعيیة 
 وواالبصريیة

 شهھورر ٦ جهھازًزاا ٨۸٢۲توفيیر   -- يیوليیو ١۱ يیوليیو ١۱

مشرووعع صرفف 
 االمساعدااتت االماليیة

 (االمرحلة االثانيیة)
مشرووعع 
مختلف فئاتت  -- سنويي

 شهھورر ٦ -- -- يیوليیو ١۱ يیوليیو ١۱ ااإلعاقة

االنادديي االصيیفي لذوويي  االصيیف ددمج االمعاقيین
 ااإلعاقة

االطالبب ذذوووو 
 يیوًما ٢۲٥ االتنسيیق مع إإددااررةة االتعليیم الحقًا يیوليیو ١۱٥ يیونيیو١۱٠۰ ااإلعاقة

مهھرجانن  لمجتمعياالوعي اا
 االصيیف

 االمجتمع االخيیمة االمهھنيیة
االتنسيیق مع االجهھاتت  االصيیفمهھرجانن  يیوليیو ٤ يیونيیو ١۱٠۰

معرضض قصص  أأسبوعانن االمختصة 
 أأططفالل االمجتمع ووتلويین

 أأيیامم ٥ --مركز إإشرااقة  يیونيیو ٢۲٠۰ يیونيیو ١۱٠۰ أأفراادد االمجتمع -- --برنامج تدرريیبي لغة 
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وواالعاملونن مع  ااإلشاررةة
 ذذوويي ااإلعاقة

تابع حيیاةة اال
 للجمعيیة

براامج تنميیة 
 االمواارردد

تفعيیل ااالستقطاعع  ررمضانن
ططباعة برووشوررااتت  -- يیونيیو ٣۳ مايیو ٢۲٠۰ االمجتمع االشهھريي

 شهھر ووبوسترااتت شوااررعع

االتبرعاتت 
ررجالل ااألعمالل  االتبرعاتت االسنويیة

 -- يیونيیو ٣۳ مايیو ١۱ وواالشركاتت

تهھيیئة مكانن مناسب 
لفريیق عمل مزوودد 
باألجهھزةة من فاكس 

 ووحاسب آآلي ووهھھھاتف

-- 

 أأيیامم ٤ -- مكة االمكرمة يیونيیو ١۱٤ يیونيیو ٣۳ االصم -- ررمضانن برنامج االعمرةة

 ددمج االمعاقيین
االحفل االختامي 

السترااحة 
 االصم

 االصم متعدددةة
ااسترااحة االصم  يیونيیو ١۱٥ يیونيیو ٨۸ وواالمجتمع

 يیومم ووااحد -- االثقافيیة

 نيیويیو ٢۲٨۸ يیونيیو ١۱٨۸ مختلف ااإلعاقاتت حفل معايیدةة عيید االفطر ددمج االمعاقيین
مركز االتأهھھھيیل 
 االشامل

 
 أأيیامم ٣۳ هھھھداايیا جواائز ووغدااء 

 االوعي االمجتمعي
يیومم االعصا 
 االبيیضاء

 

 االمجتمع معرضض
االتنسيیق مع االجهھاتت ذذااتت  مجمع االعثيیم أأكتوبر ٢۲٥ سبتمبر ١۱

 أأيیامم ٣۳ االعالقة
 االمكفوفونن فيیلم يیومم مكفوفف 
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 ٢۲٠۰ مختلف ااإلعاقاتت حفل معايیدةة عيید ااألضحى ددمج االمعاقيین
 أأيیامم ٣۳ هھھھداايیا جواائز ووحفل  االتأهھھھيیل االشامل سبتمبر ٣۳ أأغسطس

 االوعي االمجتمعي
االحملة 

االتوعويیة تجاهه 
 قضايیا ااإلعاقة

 معرضض

 قاعة االجوهھھھرةة أأكتوبر ١۱٢۲ أأكتوبر ١۱ االمجتمع
إإنتاجج سي دديي يیحويي 
 إإصدااررااتت االجمعيیة
 مخاططباتت ررسميیة

 أأيیامم ٥
سي دديي مجموعة 

توثيیقيیة ألفالمم 
ووإإصدااررااتت االجمعيیة 

 ااإلعالميیة
 

االيیومم االعالمي  االوعي االمجتمعي
 للمعاقيین

مسابقة االتصويیر 
 االضوئي االراابعة

 االمجتمع

مخاططباتت ووإإعالناتت  -- يیوليیو ٧۷ يیونيیو ١۱
 شهھورر ٤ ووجواائز للفائزيین 

مهھرجانن االمشي ( معاً 
مضمارر االمشي  دديیسمبر ٢۲٠۰ نوفمبر ٢۲٠۰ لكسر قيیودد ااإلعاقة )

 ططريیق االريیاضض
 قمصانن وومشرووباتت
 يیومم ووااحد ووإإعالناتت

 االوعي االمجتمعي
االحفل االسنويي 

االختامي 
 للجمعيیة 

 معرضض فوتوغراافي

 االتأهھھھيیل االشامل دديیسمبر ٢۲٧۷ دديیسمبر ١۱٢۲ االمجتمع

 أأيیامم ٤ كتيیب وولوحاتت

 يیومم تشكيیل لجانن االحفل االحفل االسنويي
االتقريیر ااإلعالمي 

 -- -- االسنويي

 


