
 الخطط التشغيلية 

 ألمانة العامة ا •
 م 2019 ديسمبر شهروحتى  م2019ينايرشهر  خطة عمل الجمعية من

 مالحظات الوصف االنتهاء البداية النشاط م

تحتاج الجمعية إلى توظيف بعض الكوادر لدعم عمل  30/6 1/3 توظيف بعض الكوادر لدعم العمل. 1
سقة  إلى محاسب سعودي والى منالجمعية وفي حاجة 

 موارد بشرية

 تم التعيين

من المخطط البدء في العمل على إعداد التقرير السنوي  م30/12/2019 م1/11/2018 إعداد التقرير السنوي للجمعية 2
االنتهاء منه وتوزيعه مع  ومن المتوقع  م2018للعام

 م2019بداية عام 

 تم اعداد التقرير 

ن بن عبد  تنظيم حملة األمير سلطا 3
طرابات مه هللا للتوعية باضالعزيز يرح

   التوحد) الحملة الخامسة عشرة(

 زعبد العزيالجمعية سنويا حملة األمير سلطان بن تنظم  30/4 1/3
للتوعية باضطراب التوحد وذلك بمناسبة شهر التوعية  

 -العالمي للتوحد ـابريل

 تم التنفيذ 

استكمال إنشاء مشروع مركز جازان  4
 للتوحد

الهيكل –ء المرحلة األولى من المشروع لى إنهاالعمل ع 30/12 1/1
 -العظمي

 جاري التنفيذ

اجتماع الجمعية العمومية واجتماعات  5
 مجلس االدارة 

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية واجتماعات مجلس  30/12 1/1
 ( اجتماعات. 4اإلدارة )

تم انعقاد الجمعية 
العمومية بتاريخ 

20/2 
  ( 4انعقاد ) كما تم
س ات لمجلاجتماع

 اإلدارة

 



 القسم الرجالي  •
 هـ  1440/1441التأهيلي الخطة التشغيلية للعام 

 االنجاز  مالحظات  المخطط م
تنظيف الغرف والفصول التعليمية وكافة مرافق المبنى إضافة إلى إجراء الصيانة   1

 الالزمة في حال الحاجة لذلك.
 االسبوع األول 

 
 تم

 تم االسبوع األول  ف المختلفة.   أدوات ومواد التنظيتوفير احتياجات القسم من  2

التواصل مع أسر الحاالت الملتحقة بالمركز ومتابعة أخر التطورات معهم فيما يتعلق   3
 بإصدار إشعار أهلية القبول من الوزارة  

 مستمر   األسابيع األولى للدوام

 تم األول والثاني للدوام األسبوعين الحاجة.  توفير احتياجات القسم من القرطاسية والوسائل التعليمية حسب 4

  المركز إجراء مقابالت توظيف )لتغطية الشواغر وذلك في حال استقال بعض منسوبي  5
 خالل اإلجازة الصيفية(. 

تم ومستمر حسب   مستمر حسب الحاجة 
 الحاجة

ولم يتم  الوزارة خالل  للمركز من تم تحويلها إجراء مقابالت تقييم مبدئي للحاالت التي   6
 ابقاً وذلك من خالل الفريق متعدد التخصصات.  تقييمها س

مستمر خالل الشهر األول للدوام 
 وحسب الشواغر  المتوفرة 

تم ومستمر للحاالت  
 الجديدة 

توزيع الحاالت القديمة والجديدة على الفصول التعليمية بحيث تكون الحاالت في الفصل   7
عمر .... الخ وتوزيع  لوكيات والحجم والالواحد متجانسة من حيث القدرات والس

 المعلمين على الفصول التأهيلية. 

 األسابيع األولى للدوام
 

 تم

 االنجاز مالحظات  المخطط م

الحاالت المقبولة حديثاً أو الحاالت   بالمركز سواء المباشرة بتقييم الحاالت الملتحقة   8
لتقييم الرسمية  باستخدام أدوات االملتحقة سابقاً بالمركز من قبل فريق العمل بالمركز 

 وغير الرسمية. 

االسبوع الثاني للدوام وبعد ذلك من  
 تاريخ قبول حاالت جديدة 

 تم ومستمر  

  وأخصائيالمباشرة بإعداد الخطط التأهيلية والتربوية الفردية من قبل معلمي الفصول  9
 الخدمات المساندة  

 تم ومستمر   االسبوع الرابع 

االسبوع الثالث والرابع لبداية دوام   ية الفردية لمشرفي الوحدة لمراجعتها  و تأهيلية والتربتسليم الخطط ال 10
 الحاالت

 تم ومستمر  



لمراجعتها   توزيع الخطط التأهيلية والتربوية الفردية على أسر الحاالت الملتحقة بالقسم 11
 ووضع المالحظات قبل مناقشتها مع فريق العمل 

لبداية دوام  االسبوع الرابع والخامس 
 االتالح

 تم ومستمر  

المباشرة بمناقشات الخطط التأهيلية والتربوية الفردية مع أسر الحاالت العتمادها   12
 بشكلها النهائي من قبل األسرة وفريق العمل في القسم

بدأت بتاريخ   االسبوع الخامس لبداية دوام الحاالت
 م 10/2019/ 2

لى رغبة األسرة أو فريق العمل  الحاالت بناًء ععقد اجتماعات استثنائية ألسر بعض  13
لوضع الحلول واالتفاق على االستراتيجيات الالزمة للتعامل مع بعض الصعوبات  

 والمشاكل السلوكية  

مستمرة من بداية   طوال العام التأهيلي وحسب الحاجة
 العام 

رى  ز التجارية الكبتنظيم رحالت تدريبية وترفيهية للحاالت الملتحقة بالقسم إلى المراك 14
التي يوجد فيها أماكن مخصصة لألنشطة الترفيهية أو األماكن المفتوحة مثل حديقة  

 الحيوانات .... الخ  

يتم تنظيم رحلة ترفيهية وتدريبية مرة  
كل أسبوعين وعلى مدار العام 

 التأهيلي. 

بدأت من االسبوع  
 الرابع ومستمرة 

 االنجاز مالحظات  المخطط م

اعات وأعمال ذوي التوحد بالشراكة مع مبادرة نقدر  لمدة  ني إلبدمعرض الفإقامة ال 15
 ثالثة أيام خالل شهر سبتمبر . 

مدته ثالثة أيام خالل الفترة من       
26-28  /9   /2019   

 تم

التدريب الخارجي للملتحقين في تأهيل اليافعين بمعدل ثالثة أيام أسبوعياً في مركز    16
 والبحوث .  الملك فيصل للدراسات

جدول معين ينظم مجموعات  وفق 
ايام في   3التدريب تتوزع على 
 االسبوع 

/   10/  7البداية 
2019 

 

المشاركة في األنشطة والبرامج والمسابقات التي يتم دعوتنا لالشتراك بها بشكل   17
 سنوي مثل مسابقة القران الكريم والمسابقات الرياضية .... الخ

لجهات  حسب الوقت الذي تحدده ا
 نشطة. المنظمة لهذه األ

 بدأت ومستمرة  

 بدأت ومستمرة   مرة واحدة على األقل شهرياً  تنظيم أنشطة ترفيهية وألعاب حركية داخلية يتم تنفيذها داخل المبنى.   18

مسار االضطرابات السلوكية  -استقبال طالب التدريب الميداني تخصص التربية الخاصة 19
ل دراسي كامل )نفس دوام معلمي  باشرة بتدريبهم لمدة فصلتوحد من الجامعات والم وا

 الفصول(. 

بداية الفصل التأهيلي األول وبداية  
 الفصل التأهيلي الثاني 

بدأ التدريب بتاريخ  
 م 2019/ 08/09

مسار االضطرابات السلوكية  -استقبال طالب دراسة الحالة تخصص التربية الخاصة 20
مل )يوم واحد  يبهم لمدة فصل دراسي كا لجامعات والمباشرة بتدروالتوحد من ا

 أسبوعيا(.  

بداية الفصل التأهيلي األول وبداية  
 الفصل التأهيلي الثاني 

 بدأ بتاريخ  
 م 2019/  09/  19



تطبيق استبيانات  طالب الدراسات العليا الراغبين بتطبيق دراساتهم النظرية والتعاون   21
 االستبيان(   ي أو أسر الحاالت )حسب من خالل الكادر التدريب معهم قدر اإلمكان سواء 

  طوال العام التأهيلي 

استقبال طالب الدراسات العليا الذين يرغبون بتطبيق برامج تجريبية في المركز   22
 ودراسة برامجهم العملية وتحديد مدى مناسبتها للحاالت الملتحقة بالمركز.  

  طوال العام التأهيلي 

 االنجاز مالحظات المخطط م

م محاضرات وورش عمل تدريبية متخصصة لمنسوبي القسم الرجالي كالتقييم  ظيتن 22
وإعداد الخطط التدريبية وبرامج التواصل والتواصل البديل والعالج بالتكامل الحسي  

..... الخ والتي يقدمها المعلمين واألخصائيين ذوي الخبرة العاملين في القسم كل في  
 مجاله.    

 الحاجة وال العام الدراسي وحسب ط
 )يوجد بيان منفصل خاص بذلك(

 بدأت بتاريخ  
 م 2019/ 29/09

 ومستمرة  

حضور  جلسات لدى معلمي الفصول وأخصائيي الخدمات المساندة لتقييم األداء الفني   23
 وتوجيه اإلرشادات والمالحظات لكل منهم من قبل المشرف الفني.   

مر طوال  بداية من الشهر الثالث ويست
 العام الدراسي

 بدأت ومستمرة  

إعداد تقارير منتصف العام من قبل معلمي الفصول وأخصائيي الخدمات المساندة   24
وعرضها على المشرف الفني العتمادها قبل إرسالها لألسر مع نهاية لفصل التأهيلي  

 األول.  

قبل نهاية الفصل التأهيلي األول  
 بأسبوع 

 تم

 وبي القسم الرجالي بالمركز. ياس الرضا الوظيفي لمنس توزيع استبانات ق   25
 

   ديسمبر من شهر   الثاني االسبوع 
 م 2019

األسبوع األخير من شهر مارس   
 م 2020

 تم

 توزيع استبانات قياس رضا أولياء األمور عن خدمات المركز  26
 

من شهر ديسمبر   األول  االسبوع 
 م 2019

األسبوع األخير من شهر مارس   
 م 2020

 تم

 رضا أولياء األمور عن خدمة المواصالت توزيع استبانات قياس   27
 

من شهر ديسمبر   األول   األسبوع
 م 2019

األسبوع األخير من شهر مارس   

 تم



 م 2020

اإلعداد والتنظيم لألنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات حملة األمير   28
ها الجمعية  عاقة التوحد والتي تنظمللتوعية بإ الخامسة عشرة  سلطان بن عبد العزيز 

   السعودية الخيرية للتوحد كل عام. 
 

بداية من شهر فبراير وحتى نهاية  
 شهر ابريل 

 

 االنجاز مالحظات المخطط م

إعداد تقارير نهاية العام من قبل معلمي الفصول وأخصائيي الخدمات المساندة   29
لتأهيلي  لألسر مع نهاية لفصل ا وعرضها على المشرف الفني العتمادها قبل إرسالها

 الثاني.  

قبل نهاية الفصل التأهيلي الثاني  
 بأسبوع 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القسم النسائي  •
 

 تطوير الكادر الوظيفي   (:1)  الهدف العام
 تدريبية  ودورات ورش عمل  (:1التفصيلي )الهدف 

 

 م

 

 أساليب التنفيذ

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 

 الدعم الخارجي

شرات  مؤ 
 تحقيق الهدف

 التكلفة المالية

الجهة  الى من
 المسئولة

الجهة 
 المساندة

الفئة 
 المستهدفة

 خارجي -ذاتي  –معتمد 

    2/1   العلمية حضور المؤتمرات   2
25/4 

الكادر   
 الوظيفي

 

المستشفيات 
الملك عبداهلل 

 الجامعي 

شهادة 
 حضور

   الكادر التعليمي   1

 الكادر االداري 1

ورات تدربيه حضور د 3
 لألخصائيات 

  2/ 1  25 
/4 

شهادة 
 حضور

   الطبي  الكادر 2

اقامة دورات تدريبية من قبل  4
 الكادر للكادر

   17/2  29/ 
4  

شهادة  
 حضور

ورش تدريبية للكادر من  3
 قبل االخصائيات 



 زيارات تبادلية:  (  2التفصيلي ) الهدف 
 

 م

 

 أساليب التنفيذ

  الموارد البشرية الالزمة  ية المدة الزمن

 الدعم الخارجي

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 

الجهة  الى من توضيحات
 المسئولة

الجهة 
 المساندة

الفئة 
 المستهدفة

المشرفة   13/1 1/ 2   حصر احتياجات الموظفات 1
 الفنية

مسؤولة  
 الوحدة

 

 األخصائيات
 انجز  ملف الحصر /

 جدول الزيارات / 25/2 21/2 ةاعداد جدول للزيارات التبادلي 2

 29/4 28/2 تنفيذ الزيارات التبادلية 3
 

 المعلمات

 

 المشرفة 

 

 األخصائيات
 المالحظات /

 توقيع الزيارة

 انجز

 29/4 3/3 زيارة المشرفة للتقييم 4
 

 المشرفة 
مسؤولة  
 الوحدة

 

 األخصائيات
 انجز أداة التقييم /

 
 
 
 
 



 ة علمية مناقش:  (  3التفصيلي ) الهدف 
 

 م

 

 أساليب التنفيذ

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 

 الدعم الخارجي

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 

الجهة  الى من توضيحات
 المسئولة

الجهة 
 المساندة

الفئة 
 المستهدفة

  20/1 16/1 حصر أخر المواضيع في التوحد 1

 األخصائيات

 

إدارة 
التدخل 
 المبكر

 

 األخصائيات

 انجز  ف الحصرمل /

جدول  / 18/2 14/2 إعداد جدول لعقد جلسات نقاشيه 2
 الجلسات

 انجز

 انجز المالحظات / 27/3 28/2 الجلسات نقاشيهتنفيذ  3

تطبيق األساليب الجديدة على عينة  4
 تجريبية

 تحت التنفيذ  / 29/4 27/3

 
 
 
 
 



 
 زيارات اشرافية:  (  3التفصيلي ) الهدف 

 

 م

 

 اليب التنفيذأس

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 

 الدعم الخارجي

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

 

الجهة  الى من توضيحات
 المسئولة

الجهة 
 المساندة

الفئة 
 المستهدفة

  13/1 9/1 إعداد سجل الزيارات 1

 المشرفة 

 

مسؤولة  
 الوحدة

 

 األخصائيات

 انجز  جدول الزيارات /

تعبئة نموذج   / 29/4 28/2 االشرافية  حضور الجلسة 2
 الزيارة

 انجز 

 انجز  توقيع االخصائية / 29/4 28/2 تعبئة استبيان الزيارة 3

 
 
 
 
 

 

 



 

 

  تدريب األهالي:  (  1)  الهدف العام
 ورش عمل و دورات تدريبية:  (  1التفصيلي ) الهدف 

 

 م

 

 أساليب التنفيذ

  الالزمة  الموارد البشرية المدة الزمنية 

 الدعم الخارجي

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 توضيحات 

الجهة  الى من
 المسئولة

الجهة 
 المساندة

الفئة 
 المستهدفة

حصر األمهات المستفيدات من   1
 البرنامج

أخصائيات   6/1 2/1
النطق 
 والتخاطب

وأخصائيات 
 نفسيات و

اخصائيات 
عالج 
 وظيفي 

إدارة 
التدخل 
 المبكر

 

 األمهات 

 انجز  الحصر ملف /

جدول  / 25/2 21/2 إعداد جدول للجلسات التدريبية 2
 الجلسات

استبيان  / 30/3 30/3 تنفيذ الجلسات التدريبية 3
 التقييم

 
 



  تدريب األهالي:  (  2)  الهدف العام
 تدريب األم من خالل برنامج األم الزائرة:  (  3التفصيلي ) الهدف 

 

 م

 

 أساليب التنفيذ

  الموارد البشرية الالزمة  مدة الزمنية ال

 الدعم الخارجي

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 

الجهة  الى من توضيحات
 المسئولة

الجهة 
 المساندة

الفئة 
 المستهدفة

حصر األمهات المستفيدات من   1
 البرنامج

األخصائية  4/2 30/1
 اإلجتماعية

إدارة وحدة 
التدخل 
 المبكر

أمهات  
المستفيدين 

 بالوحدة

 انجز  ملف الحصر /

 انجز  جدول الزيارة / 11/2 7/2 إعداد جدول للجلسات التدريبية 2

استبيان  / 8/4 21/2 تنفيذ الجلسات التدريبية 3
 التقييم

 انجز 

 

 
 
 
 
 



 البرنامج التدريبي ) الخطة الفردية ( :  (  4)  الهدف العام
 إعداد الخطة التدريبي:  (  1التفصيلي ) الهدف 

 

 م

 

 أساليب التنفيذ

مؤشرات تحقيق  الالزمة الموارد البشرية  المدة الزمنية 
 الهدف

 

 الفئة المستهدفة الجهة المسئولة  الى من توضيحات

 انجز المقياس االطفال أخصائيات 20/1 2/1 تطبيق أداة التقييم الشامل على كل مستفيد على حده 1

 انجز الخطة الفردية االطفال أخصائيات 27/1 23/1 إعداد الخطة الفردية للمستفيدين 2

 انجز الخطة الفردية االسر  ادارة الوحدة 3/3 30/1 إرسال الخطة الفردية لألسرة 3

 انجز  الخطة الفردية االسر  االخصائية االجتماعية  24/3 21/2 تحديد موعد لمناقشة الخطة مع األسرة   4

 انجز  توقيع االسرة االسر  ريق العملف  24/3 مناقشة الخطة مع األسرة واعتمادها 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   البرنامج التدريبي ) الخطة الفردية (:  (  4)  الهدف العام
 :   (  2التفصيلي ) الهدف 

 

 م

 

 أساليب التنفيذ

مؤشرات   الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 تحقيق الهدف

 

الجهة  الى من توضيحات
 المسئولة

 الفئة المستهدفة

  25/4 30/1 إعداد الجداول االسبوعي  1

 أخصائيات

 

 

 

مستفيدين مركز األمير  
 ناصر

نموذج  
 الجداول

 انجز

نموذج   14/9 30/1 تطبيق الجلسات الفردية 2
 الجداول

 مستمر 

نموذج   14/9 1/2 تطبيق الجلسات الجماعية 3
 الجداول

 مستمر 

حصر المستفيدين من الرحالت  4
 التعليمية

1/1 5/1  

اخصائية 
 اجتماعية

 انجز استبيان

 مستمر  نموذج الرحلة  14/9 1/2 زيارة لألماكن الترفيهية 5



 مستمر  نموذج الرحلة  14/9 1/2 زيارة لألسواق المركزية 6

 مستمر  نموذج الرحلة  14/9 1/2 زيارة معارض تعليمية  7

 


