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 االمدةة  االمتطلباتت االمكانن تارريیخ االتنفيیذ ااالستعداادد االمستهھدفونن االفعاليیاتت االمناسبة االمشرووعع أأوو االبرنامج

	  

	مم  

مشرووعع ااألجهھزةة 
 االتعويیضيیة

 (االمرحلة ااألوولى)
مشرووعع 
 -- سنويي

ذذوووو ااإلعاقة 
االحركيیة 
وواالسمعيیة 
 وواالبصريیة

 مستمر جهھازًزاا ١۱٣۳٦توفيیر   -- يینايیر ١۱ يینايیر ١۱

برنامج االعالجج 
 االتأهھھھيیلي

مشرووعع 
 -- سنويي

ذذوووو ااإلعاقة 
االحركيیة وومتعدددوو 

 االعوقق
 مستمر -- -- يینايیر ١۱ يینايیر ١۱

مشرووعع صرفف 
 االمساعدااتت االماليیة

 (االمرحلة ااألوولى)
مشرووعع 
مختلف فئاتت  -- سنويي

 مستمر -- -- 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 --

 برنامج سنويي برنامج االتوظظيیف
االتوااصل مع مركز 
ططاقاتت ووصندووقق 

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

 مستمر ااإلعاقة

براامج تنميیة 
 برنامج سنويي االمواارردد

حملة ااالستقطاعع 
 فبراايیر ١۱٥ فبراايیر١۱ أأفراادد االمجتمع االشهھريي

-- 
 مخاططباتت

 شترااكك فيعضويیة ااال --
 االجمعيیة االعموميیة

كبارر االمسؤووليین 
 ماررسس١۱ ووررجالل ااألعمالل

 مستمر

مخاططباتت ووززيیاررااتت 
 ووتكويین فريیق عمل

االمعاررضض 
إإعداادد ووااستخرااجج  منطقة ااألحساء أأبريیل١۱ االمجتمعوواالمهھرجاناتت 

 االتصارريیح االمطلوبة
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 االتسويیقيیة

برنامج تهھيیئة االبيیئة 
 برنامج سنويي االعمراانيیة

االتوااصل مع االجهھاتت 
 االحكوميیة ووااألهھھھليیة

االدوواائر االحكوميیة 
 ووااألهھھھليیة

 فبراايیر١۱ فبراايیر١۱

 -- مخاططباتت --

برنامج أأصدقاء ذذوويي 
 -- ااإلعاقة

مطبوعاتت  تعريیفيیة 
 بالبرنامج

 مستمر

 االتنسيیق مع االمتطوعيین
ددليیل أأصدقاء ذذوويي 
 ااإلعاقة + ااستكر

مخاططبة االمقاووليین 
 في االبرنامجللمساهھھھمة 

برنامج تدرريیبي 
لمهھندسي االبلديیة 
 وواالمكاتب االهھندسيیة

ً  االمهھندسونن  مخاططباتت يیحددد الحقا

برنامج االمنح 
 ملتقى سنويي االتعليیميیة

 عرضض شامل 
 ااإلعاقة ذذوووو

جامعة االملك  ماررسس ٥ فبراايیر ١۱٥ أأفراادد االمجتمع
 فيیصل

 إإعداادد االماددةة االعلميیة

 تجهھيیز االمعرضض معرضض أأيیامم ٣۳

 ضيیافة لقاء مفتوحح
 

 مج االتدرريیببرنا

تدرريیب 
االفتيیاتت 

االصم على 
 فن االمكيیاجج

تدرريیب االمعاقق 
جامعة االملك  ماررسس ٢۲٥ فبراايیر ٢۲٠۰ االفتيیاتت االصم االمرتبط بالتوظظيیف

 فيیصل

االتنسيیق مع االجهھاتت 
 االمختصة

 شهھورر ٦
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يیومم االتوحد  االوعي االمجتمعي
 االعالمي 

 محاضرةة
 االمجتمع

 ماررسس ٢۲٦
 أأبريیل ٢۲

 ددعم صحفي ووإإلكترووني االغرفة االتجارريیة

 أأيیامم ٣۳
 -- ماررسس ٢۲٦ نشرااتت وومطبوعاتت

 ماررسس ٢۲٠۰ االمجتمع معرضض 
 أأبريیل ١۱٢۲-٦

 مجمع االعثيیم
لقاء مع عائالتت 
 مركز االتأهھھھيیل ماررسس ٢۲٠۰ االمعاقونن أأططفالل االتوحد

أأسبوعع ااألصم  االوعي االمجتمعي
٣۳٤ 

 ١۱٣۳/٤ االمجتمع لقاء بالصم
 االغرفة االتجارريیة ٢۲٤/٤

االتنسيیق مع االجهھاتت ذذااتت 
 كوررنيیش االسيیفة ٢۲٥/٤ االمرسم االحر لایر ٢۲٥٠۰٠۰٠۰ االعالقة ووإإيیجادد ررعاةة

 االمديینة االساحليیة ٢۲٧۷/٤ االسمعيیةااإلعاقة  مهھرجانن ااألصم

 فيیلم يیومم أأصم
 االمجتمع

 أأبريیل٢۲١۱ أأبريیل ٩۹

-- 
إإعداادد االسيینارريیو 

وواالتنسيیق مع االجهھة 
 االمنفذةة

تصميیم بوسترااتت وواالتنسيیق  شوااررعع االمحافظة إإعالناتت االشوااررعع أأسبوعع
 ااألحساء أأمانةمع 

 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

 ١۱/٥ ١۱٣۳/٤ االمجتمع

 ً  يیحددد الحقا
االجهھاتت االتنسيیق مع 
 االمختصة

 لایر ٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰

فلم ووثائقي يیومم معاقق 
 ً  لایر ٢۲٥٠۰٠۰ -- حركيیا

 --تغطيیاتت صحفيیة 
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 ووإإلكتروونيیة

برنامج االدووررااتت 
 االمجتمع إإقامة ددووررااتت -- االتدرريیبيیة

بدء االفصل  ٢۲/٥ ررجالل + نساء
ً  االدررااسي االثاني ااالررتباطط مع إإحدىى  يیحددد الحقا

 -- االكليیاتت االتخصصيیة

 -- االمجتمعياالوعي 

االتوااصل مع لجانن 
 االمعاقونن االتنميیة ااالجتماعيیة

٢۲٠۰/٥ 

 ً ً  يیحددد الحقا  -- مخاططباتت يیحددد الحقا

توززيیع مطبوعاتت 
االجمعيیة على أأماكن 

 ااالنتظارر
 االمجتمع

١۱٥/٦ 
االمستوصفاتت 
ووصالوناتت 
 االحالقة

عمل حواامل خاصة 
 لایر ٣۳٠۰٠۰٠۰ وومخاططبة االمنشآتت

 ٢۲٩۹/٦ تطويیر موقع االجمعيیة
-- 

جمع مقاالتت ووددررااساتت 
 -- لإلثرااء االعلمي

 ٣۳مجلة صدىى ااإلعاقة 
 ً  االتنسيیق  ١۱/٨۸ ططباعة + إإلكتروونيیا

 لایر ٩۹٠۰٠۰٠۰ ووجمع االماددةة االعلميیة

االمجتمع  تفعيیل يیومم االمهھنة يیومم االمهھنة برنامج االتوظظيیف
جامعة االملك  ٢۲/٦ ٢۲٠۰/٥ وواالمعاقونن

 -- مخاططباتت فيیصل

لذوويي  االنادديي االصيیفي االصيیف ددمج االمعاقيین
 ااإلعاقة

االطالبب ذذوووو 
مدررسة عمارر بن  يیوليیو ١۱٢۲ يیونيیو١۱٠۰ ااإلعاقة

 يیاسر ااالبتداائيیة
االتنسيیق مع إإددااررةة االتربيیة 

 لایر ٥٠۰٠۰٠۰٠۰ وواالتعليیم

 حسانا فلة االوعي االمجتمعي
 االمجتمع االخيیمة االمهھنيیة

مهھرجانن حسانا  يیوليیو ١۱٨۸ يیونيیو ١۱٠۰
 فلهھ

االتنسيیق مع االجهھاتت 
معرضض قصص  لایر ٥٠۰٠۰٠۰٠۰ االمختصة (حسانا فلهھ )

 أأططفالل االمجتمع ووتلويین

برنامج تدرريیبي لغة 
 ااإلشاررةة

مركز إإشرااقة 
حيیاةة االتابع 
 للجمعيیة

-- 
 أأفراادد االمجتمع
وواالعاملونن مع 
 ذذوويي ااإلعاقة

     يیونيیو ١۱٠۰



 

 

  	  
 االمدةة  االمتطلباتت االمكانن تارريیخ االتنفيیذ ااالستعداادد االمستهھدفونن االفعاليیاتت االمناسبة االمشرووعع أأوو االبرنامج

	  

	مم  

براامج تنميیة 
 االمواارردد

تفعيیل ااالستقطاعع  ررمضانن
 -- مستمر يیوليیو ١۱ االمجتمع االشهھريي

 فتح حساباتت في االبنوكك
ططباعة برووشوررااتت 
 ووبوسترااتت شوااررعع

 لایر ٦٠۰٠۰٠۰

ررجالل ااألعمالل  االتبرعاتت ططيیلة االعامم
 -- سبتمبر ١۱ مايیو ١۱ وواالشركاتت

تهھيیئة مكانن مناسب 
لفريیق عمل مزوودد 
باألجهھزةة من فاكس 
 ووهھھھاتف ووحاسب آآلي

مكافأةة محدددةة 
 أأوو نظامم نسب

مركز االتأهھھھيیل  أأكتوبر ١۱٢۲ سبتمبر ١۱ االمعاقونن حفل معايیدةة عيید االفطر ددمج االمعاقيین
 لایر ١۱٢۲٠۰٠۰٠۰ هھھھداايیا جواائز ووغدااء  االشامل

يیومم االعصا  االوعي االمجتمعي
 االبيیضاء

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

 االعالقة
-- 

 لایر ٢۲٥٠۰٠۰ االمعاقونن فيیلم يیومم مكفوفف 
 لایر ١۱٢۲٠۰٠۰٠۰ هھھھداايیا جواائز ووغدااء  االتأهھھھيیل االشامل دديیسمبر ١۱٢۲ نوفمبر ١۱ االمعاقونن حفل معايیدةة عيید ااألضحى ددمج االمعاقيین

االمنتدىى  االوعي االمجتمعي
 ااألسريي االثالث

 معرضض

ً  ١۱/١۱١۱ االمجتمع إإنتاجج سي دديي يیحويي  قاعة االجوهھھھرةة يیحددد الحقا
 لایر ١۱٠۰٠۰٠۰٠۰ إإصدااررااتت االجمعيیة

سي دديي مجموعة 
توثيیقيیة ألفالمم 

ووإإصدااررااتت االجمعيیة 
 ااإلعالميیة

االيیومم االعالمي  االمجتمعياالوعي 
 للمعاقيین

مسابقة االتصويیر 
مخاططباتت ووإإعالناتت  -- ٧۷/٧۷ ١۱/٧۷ االمجتمع االضوئي االثانيیة

 لایر١۱٠۰٠۰٠۰٠۰ ووجواائز للفائزيین 
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مهھرجانن االمشي 
االسنويي االثاني ( معاً 
 لكسر قيیودد ااإلعاقة )

مضمارر االمشي  ١۱٢۲/٢۲٠۰ ١۱١۱/٢۲٠۰
 ططريیق االريیاضض

قمصانن وومشرووباتت 
 لایر ٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰ ووإإعالناتت

االحصادد  االوعي االمجتمعي
 االسنويي

 االتأهھھھيیل االشامل ٢۲٧۷/١۱٢۲ ١۱٢۲/١۱٢۲ االمجتمع --
 -- االتصميیم

 لایر ٣۳٠۰٠۰٠۰٠۰   ططباعة
  االحصادد

 


