
                   جدول فعاليات حملة األمير سلطان بن عبد العزيز للتوعية بالتوحد الثالثة عشر                                       

 

 الجهة المنفذة الموقع نوع الفعالية الوقت التاريخ اليوم م

 

 

1 
 

 

 

 االثنين

 

 

 

 هـ 13/7/1438 

 م10/4/2017

 نشاط ترفيهي لألطفال  1- 9

 

–وحدة التدخل المبكر 

مركز االمير ناصر بن 

 عبد العزيز للتوحد

-مركز األمير ناصر بن عبد العزيز

 وحدة التدخل المبكر

 )طالبات الجامعة(

ركن توعوي تعريفي في  9-4

المعرض المقام بمناسبة اليوم 

 العالمي للتوحد

مركز األمير سلطان 

للتربية للخدمات المساندة 

 الخاصة

مركز األمير سلطان للخدمات 

 المساندة للتربية الخاصة

 هـ15/7/1438 االربعاء 2

 م12/4/2017

زيارة ترفيهية توعوية  8-12

 لمدارسل
 وحدة التدخل المبكر 140المتوسطة 

 هـ16/7/1438 الخميس  3

 م13/4/2017

ورشة عمل بعنوان )بناء  4-8:30

جسور التواصل من خالل 

التكامل الحسي مع ذوي 

 اضطراب التوحد (

قاعة األمير سلطان بن 

عبد العزيز بمركز األمير 

ناصر بن عبد العزيز 

 للتوحد

مركز األمير ناصر بن عبد العزيز 

 للتوحد 

 هـ18/7/1438 السبت 4

 م15/4/2017

9-4 

 17/7/1438 األحد 5

 م16/4/2017

زيارة ترفيهية توعوية  9-1

 مدارسلل

 وحدة التدخل المبكر التربية االسالميةمدارس 

  االثنين 6

    

 18/7/1438 

بطولة االولمبياد الخاص  8-1

 للتوحد

مجمع االمير فيصل بن 

 فهد االولمبي

وحدة تعليم –الهيئة العامة للرياضة 

 وحدة التأهيل المهني )فتيان( -البنين



17/4/2017 

 هـ21/7/1438 الثالثاء 7

 م18/4/2017

نشاط ترفيهي بمشاركة  8:30-1

 االمهات 

  وحدة التدخل المبكر

 وقاعة األمير سلطان

بمركز األمير ناصر بن 

 -عبد العزيز للتوحد

مركز األمير ناصر بن عبد العزيز 

 وحدة التدخل المبكر-للتوحد

 هـ22/7/1438 االربعاء 8

 م19/4/2017

ورش عمل متنوعة ألسر  4-8

األطفال ذوي اضطراب 

)التواصل االجتماعي التوحد  

لذوي التوحد، تنظيم البيئة 

المنزلية+العالج الطبيعي 

 والتوحد(

قاعة األمير سلطان بن 

عبد العزيز بمركز األمير 

ناصر بن عبد العزيز 

 للتوحد

مركز األمير ناصر بن عبد العزيز 

 وحدة تعليم البنين-للتوحد

 هـ24/7/1438 الجمعة 9

 م21/4/2017

ماراثون الدراجات الهوائية  4-7

وأركان توعوية تثقيفية 

وعرض لمنتجات ذوي 

 التوحد

الجمعية السعودية للتوحد + مركز  الدرعية -حديقة البجيري

الملك سلمان للشباب )دراجتي( + 

 مراكز التوحد+ المتطوعين

1
0 

 هـ25/7/1438 السبت 

 م22/4/2017

مسيرة توعوية باضطراب  6-8

وأركان توعية  التوحد

 وعرض للمنتجات

منتزه األمير عبد العزيز 

 حي الحمراء-العياف

الجمعية بمشاركة مراكز التوحد 

 والمتطوعين 

1
1 

 هـ26/7/1438 حداال

 م23/4/2017

يوم تدريبي لألمهات وستنفذ  8:30-12

 ورش عمل )تعديل سلوك،  4

تواصل، عالج وظيفي، 

 علمني في المنزل( 

بن  قاعة األمير سلطان

عبد العزيز بمركز األمير 

ناصر بن عبد العزيز 

 للتوحد

مركز األمير ناصر بن عبد العزيز 

 وحدة التدخل المبكر-للتوحد



 

 

 

 

1
2 
 

 

 

 الثالثاء

 

 

 

 هـ28/7/1438 

 م25/4/2017

 

 

 9-1 

دعوة ألطفال بعض مراكز 

 التوحد وعمل نشاط ترفيهي 

وحدة التدخل المبكر 

بمركز األمير ناصر بن 

 العزيز للتوحدعبد 

مركز األمير ناصر بن عبد العزيز 

 وحدة التدخل المبكر-للتوحد

يوم مفتوح بمشاركة اولياء 

 األمور

قاعة األمير سلطان بن 

عبد العزيز بمركز األمير 

ناصر بن عبد العزيز 

 للتوحد

مركز األمير ناصر بن عبد العزيز 

 وحدة تعليم البنين-للتوحد

يوم مفتوح بمشاركة اولياء 

 األمور

مركز األمير ناصر بن عبد العزيز  وحدة التأهيل المهني فتيان

 وحدة التأهيل المهني - للتوحد

1
3 

 هـ1/8/1438 الخميس

 م27/4/2017

ركن توعوي تعريفي في  8-3

المعرض المقام بمناسبة 

 التوعية باضطراب التوحد

 مستشفى الحرس الوطني

العزيز  مدينة الملك عبد)

 لطبية(ا

مستشفى الحرس الوطني قسم 

 الصحة النفسية

          

 

 جدول فعاليات فرع المنطقة الشرقية

 الجهة المنفذة الموقع نوع الفعالية الوقت التاريخ اليوم م

 هـ16/7/1438 الخميس 1

 م13/4/2017

وفرقة الجمعية السعودية للتوحد  مجمع الراشد التجاري حفل افتتاح الحملة 4-9

 برنتي قيرلز االستعراضية

 هـ20/7/1438  االثنين 2

 م17/4/2017

 

 9-1 
 

 

حملة توعوية )توزيع 

المنشورات التوعوية 

  مستشفى الوالدة واألطفال

 

 
 الثانوية األولى بالقاعدة 3



 هـ21/7/1438 الثالثاء 4

 م18/4/2017

والتعريفية والرد على  9-1

 االستفسارات واالستشارات( 

  مستشفى العسكري

 الجمعية السعودية للتوحد

 هـ23/7/1438 الخميس 5

 م20/4/2017

حملة توعوية ) اركان  4-9

تفاعلية وترفيهية وتعليمية 

لالطفال+ توزيع المنشورات 

 التوعوية(

 مجمع العثيم التجاري

 هـ27/7/1438 االثنين 6

 م24/4/2017

 

 

 9-1 

حملة توعوية )توزيع 

التوعوية المنشورات 

والتعريفية والرد على 

 االستفسارات واالستشارات(

مستشفى التخصصي 

 بالدمام

 

 

 

 الجمعية السعودية للتوحد
 هـ29/7/1438 االربعاء 7

 م26/4/2017

 الثانوية السابعة بالخبر

 هـ1/8/1438 الخميس 8

 م27/4/2017

توزيع المنشورات التوعوية  4-9

والتعريفية والرد على 

االستفسارات واالستشارات+ 

مسابقات مع شخصيات 

 كرتونية لالطفال

 مجمع الشاطئ التجاري

 هـ4/8/1438 االحد 9

 م30/4/2017

محطات تدريبية لألمهات  9-1

 ومراكز التربية الخاصة

 الجمعية السعودية للتوحد

 فرع المنطقة الشرقية

 الجمعية السعودية للتوحد

 

 

  

 غربيةالمنطقة الجدول فعاليات فرع  



 الجهة المنفذة الموقع نوع الفعالية الوقت التاريخ اليوم م

 هـ12/7/1438 االحد 1

 م9/4/2017

افتتاح الفعالية وانشطة  9-1

 واركان تعليمية وترفيهيه

 الجمعية السعودية للتوحد الجمعية السعودية للتوحد

 هـ13/7/1438 االثنين 2

 م10/4/2017

 

9-1 
تثقيفي بعنوان ركن توعوي 

 يدا بيد نحو التوحد

مستشفى جامعة الملك عبد 

 العزيز 

مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 

 والجمعية السعودية للتوحد

3  

 الثالثاء

 

 هـ14/7/1438

 م11/4/2017
رعاية ملتقى التوحد االول   9-1 4

واركان توعوية تثقيفية 

 ترفيهية

جامعة جدة )قسم التربية 

 الخاصة(

جامعة جدة والجمعية السعودية 

 للتوحد

 هـ 16/7/1438 الخميس 5

 م13/4/2017

 اطالق شجرة) التوعية تنمو( 5-9

وغرس وردة زرقاء  على 

غصون الشجرة واركان 

 توعوية وتعليمية

معرض بساط الريح المقام 

 في معرض جدة الدولي

 الجمعية السعودية للتوحد

 هـ17/7/1438 الجمعة  6

 م14/4/2017

ركن تثقيفي وتوعوي  5-10

 وتعريفي

جمعية جستر والجمعية السعودية  مجمع العرب مول

 للتوحد

 هـ18/7/1438 السبت 7

 م15/4/2017

 هـ21/7/1438 الثالثاء 8

 م18/4/2017

 اطالق شجرة) التوعية تنمو( 5-9

وغرس وردة زرقاء  على 

غصون الشجرة واركان 

 توعوية وتعليمية

المقام معرض بساط الريح 

 في معرض جدة الدولي

 الجمعية السعودية للتوحد



 هـ2/8/1438 الجمعة  9

 م28/4/2017

الحفل الختامي لحملة االمير  8-11

سلطان بن عبدالعزيز الثالثة 

 عشرة للتوعية بالتوحد

 الجمعية السعودية للتوحد فندق بارك حياة

 فندق بارك حياة

 الداعمون

 


