
 

  

 

 

 م2020م ولغاية شهر ديسمرب 2020خطة عمل اجلمعية السعودية اخلريية للتوحد من شهر يناير 
 
 

 األمانة العامة
 

 مالحظات الوصف االنتهاء البداية النشاط م

حتتاج اجلمعية إىل توظيف بعض  30/6 1/3 توظيف بعض الكوادر لدعم  العمل 1

 الكوادر لدعم عمل اجلمعية 

 مت التعيني 

من املخطط البدء يف العمل على إعداد  30/12 1/11 إعداد التقرير السنوي للجمعية  2

ومن  2020التقرير السنوي للعام 

 املتوقع االنتهاء منه بنهاية العام

 مت إعداد التقرير 

سلطان بن عبد العزيز تنظيم محلة األمري  3

للتوعية باضطراب التوحد )احلملة 

 السادسة عشر(

يتم تنظيم احلملة سنويًا مبناسبة  30/4 1/3

 اليوم العاملي للتوحد خالل شهر إبريل 

)وقد تنظيم احلملة هلذا 

العام عن ُبعد ومن خالل 

وسائل التواصل احلديث 

 بسبب جائحة كورونا(

جازان استكمال إنشاء مشروع مركز  4

 للتوحد 

 جاري التنفيذ مت البدء باملرحلة الثانية من املشروع  30/12 1/1

اجتماع اجلمعية العمومية واجتماعات  5

 جملس اإلدارة 

انعقاد اجلمعية العمومية واجتماعات  30/12 1/1

 ( اجتماعات 4جملس اإلدارة )

مت انعقاد اجلمعية 

 2019العمومية لعام 

ومل يتم انعقاده خالل 

بسبب جائحة  2020عام 

 كورونا 

( اجتماعات 4مت عقد )

 جملس إدارة
 



 

 

 القسم الرجالي 

 هـ  1441/1442التأهيلي اخلطة التشغيلية للعام 

 االجناز  مالحظات  املخطط م

مرافق املبنى إضافة إىل إجراء الصيانة الالزمة تنظيف الغرف والفصول التعليمية وكافة  1

 يف حال احلاجة لذلك.

 االسبوع األول

 

 مت

تعقيم كافة مرافق املركز من غرف وفصول تدريبية ومكاتب موظفني حسب الربتوكول  

 املعتمد من وزارتي الصحة واملوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 مت األسبوع األول 

توفري احتياجات القسم من أدوات ومواد التنظيف املختلفة ، ومواد ومستلزمات التطهري  2

والتعقيم املطابقة للمواصفات املعتمدة حسب تعميم  وزارة املوارد البشرية والتنمية 

 االجتماعية.  

 مت االسبوع األول

 مت األسبوع األول تنفيذ ورش عمل وحماضرات تنشيطية للكوادر الفنية يف مواضيع متنوعة.  

إعداد أدوات تقييم خمتصرة للحاالت امللتحقة باملركز سابقًا باالعتماد على اخلطط  

الفردية السابقة وتقييم العام السابق بغرض تقييم احلاالت السابقة يف أقصر وقت ممكن 

 متهيدًا إلعداد اخلطط )نظرًا لظروف دوام احلاالت بسبب جائحة كورونا(. 

 مت األسبوع األول

أسر احلاالت امللتحقة باملركز ومتابعة أخر التطورات معهم فيما يتعلق التواصل مع  3

 بإصدار إشعار أهلية القبول من الوزارة.  

 مت  األسابيع األوىل للدوام

 االجناز  مالحظات  املخطط م

 مت والثاني للدواماألسبوعني األول  توفري احتياجات القسم من القرطاسية والوسائل التعليمية حسب احلاجة. 4

إجراء مقابالت توظيف )لتغطية الشواغر وذلك يف حال استقال بعض منسوبي املركز  5

 خالل اإلجازة الصيفية(.

مت ومستمر حسب  مستمر حسب احلاجة

 احلاجة



إجراء مقابالت تقييم مبدئي للحاالت اليت مت حتويلها للمركز  من خالل الوزارة ومل يتم  6

 تقييمها سابقًا وذلك من خالل الفريق متعدد التخصصات. 

مستمر خالل الشهر األول للدوام وحسب 

 الشواغر  املتوفرة

 مت 

احلاالت يف الفصل توزيع احلاالت القدمية واجلديدة على الفصول التدريبية حبيث تكون  7

الواحد متجانسة من حيث القدرات والسلوكيات واحلجم والعمر .... اخل وتوزيع املعلمني 

 على الفصول التأهيلية. 

 األسابيع األوىل للدوام

 

 مت 

احلاالت املقبولة حديثًا أو احلاالت  املباشرة بتقييم احلاالت امللتحقة باملركز  سواء 8

امللتحقة سابقًا )حسب أدوات التقييم املعدة هلذه احلاالت( باملركز من قبل فريق العمل 

 باملركز باستخدام أدوات التقييم الرمسية وغري الرمسية.

االسبوع الثاني للدوام وبعد ذلك من 

 تاريخ قبول حاالت جديدة

 مت 

والرتبوية الفردية من قبل معلمي الفصول وأخصائيي اخلدمات  إعداد اخلطط التأهيلية 9

 املساندة للحاالت امللتحقة باملركز منذ العام املاضي. 

 مت  األسبوع الثالث

اخلدمات  إعداد اخلطط التأهيلية والرتبوية الفردية من قبل معلمي الفصول وأخصائيي 

 املساندة للحاالت امللتحقة باملركز حديثًا هذا العام.

 مت األسبوع الرابع 

االسبوع الثالث والرابع لبداية دوام  تسليم اخلطط التأهيلية والرتبوية الفردية ملشريف الوحدة ملراجعتها.  10

 احلاالت

 مت

 االجناز  مالحظات  املخطط م

التأهيلية والرتبوية الفردية على أسر احلاالت امللتحقة بالقسم ملراجعتها توزيع اخلطط  11

 ووضع املالحظات قبل مناقشتها مع فريق العمل

األسبوع الثالث والرابع لبداية دوام 

 احلاالت

 مت

املباشرة مبناقشات اخلطط التأهيلية والرتبوية الفردية مع أسر احلاالت العتمادها بشكلها  12

 النهائي من قبل األسرة وفريق العمل يف القسم.

 مت االسبوع اخلامس لبداية دوام احلاالت

عقد اجتماعات استثنائية ألسر بعض احلاالت بناًء على رغبة األسرة أو فريق العمل لوضع  13

احللول واالتفاق على االسرتاتيجيات الالزمة للتعامل مع بعض الصعوبات واملشاكل 

 السلوكية. 

 مت وجاري .... ل العام التأهيلي وحسب احلاجةطوا

تنظيم رحالت تدريبية وترفيهية للحاالت امللتحقة بالقسم إىل املراكز التجارية الكربى  14

اليت يوجد فيها أماكن خمصصة لألنشطة الرتفيهية أو األماكن املفتوحة مثل حديقة 

 احليوانات .... اخل. 

مت إيقافها مؤقتًا بناء على تعليمات وزارة 

املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 ني انتهاء جائحة كورونا  حل

متوقف مؤقتا نظرًا 

 لإلجراءات االحرتازية 



التدريب اخلارجي للملتحقني يف تأهيل اليافعني مبعدل يومني أسبوعيًا يف مركز  امللك  15

 فيصل للدراسات والبحوث .

متوقف حاليًا بسبب اإلجراءات 

 االحرتازية 

متوقف حاليًا بسبب 

 اإلجراءات االحرتازية 

املشاركة يف األنشطة والربامج واملسابقات اليت يتم دعوتنا لالشرتاك بها بشكل سنوي مثل  17

 مسابقة القران الكريم واملسابقات الرياضية .... اخل

حسب الوقت الذي حتدده اجلهات 

 املنظمة هلذه األنشطة.

مت دعوتنا للمشاركة 

مبسابقة القران الكريم 

 وسيتم املشاركة يف حينه 

مت إيقاف األنشطة اجلماعية مؤقتًا بناء على  تنظيم أنشطة ترفيهية مجاعية وألعاب حركية داخلية يتم تنفيذها داخل املبنى.  18

تعليمات وزارة املوارد البشرية والتنمية 

 نا  االجتماعية حلني انتهاء جائحة كورو

يتم تنفيذ بعض األنشطة 

مع االلتزام بالتباعد 

 االجتماعي 

 االجناز  مالحظات  املخطط م

مسار االضطرابات السلوكية -استقبال طالب التدريب امليداني ختصص الرتبية اخلاصة 19

 والتوحد من اجلامعات واملباشرة بتدريبهم ملدة فصل دراسي كامل .

 بداية الفصل التأهيلي األول 

 بداية الفصل التأهيلي الثاني

مت إيقاف الربنامج مؤقتًا لتقليل 

التباعد االختالط واحلفاظ على 

 االجتماعي

مسار االضطرابات السلوكية -استقبال طالب دراسة احلالة ختصص الرتبية اخلاصة 20

 والتوحد من اجلامعات واملباشرة بتدريبهم ملدة فصل دراسي كامل )يوم واحد أسبوعيا(. 

 بداية الفصل التأهيلي األول

 بداية الفصل التأهيلي الثاني

ليل مت إيقاف الربنامج مؤقتًا لتق

االختالط واحلفاظ على التباعد 

 االجتماعي

تطبيق استبيانات  طالب الدراسات العليا الراغبني بتطبيق دراساتهم النظرية والتعاون  21

 معهم قدر اإلمكان سواء من خالل الكادر التدرييب أو أسر احلاالت )حسب االستبيان(  

 مت وجاري .... طوال العام التأهيلي

استقبال طالب الدراسات العليا الذين يرغبون بتطبيق برامج جتريبية يف املركز ودراسة  22

 براجمهم العملية وحتديد مدى مناسبتها للحاالت امللتحقة باملركز. 

  طوال العام التأهيلي

تنظيم حماضرات وورش عمل تدريبية متخصصة ملنسوبي القسم الرجالي كالتقييم  22

بية وبرامج التواصل والتواصل البديل والعالج بالتكامل احلسي ..... وإعداد اخلطط التدري

 اخل واليت يقدمها املعلمني واألخصائيني ذوي اخلربة العاملني يف القسم كل يف جماله.   

 طوال العام الدراسي وحسب احلاجة

 )يوجد بيان منفصل خاص بذلك(

 بدأت بتاريخ 

 م29/09/2019

 ومستمرة 

جلسات لدى معلمي الفصول وأخصائيي اخلدمات املساندة لتقييم األداء الفين حضور   23

 وتوجيه اإلرشادات واملالحظات لكل منهم من قبل املشرف الفين.  

بداية من الشهر الثالث ويستمر طوال 

 العام الدراسي

 بدأت ومستمرة ...

مات املساندة وعرضها إعداد تقارير منتصف العام من قبل معلمي الفصول وأخصائيي اخلد 24

 على املشرف الفين العتمادها قبل إرساهلا لألسر مع نهاية لفصل التأهيلي األول. 

 مت قبل نهاية الفصل التأهيلي األول بأسبوع

 مت خالل إجازة منتصف العام  إجراء أعمال الصيانة الالزمة خالل إجازة ما بني الفصلني.  25

 مت خالل إجازة منتصف العام القرطاسية والوسائل التعليمية حسب احلاجة.توفري احتياجات القسم من  26



 االجناز  مالحظات  املخطط م

تعقيم كافة مرافق املركز من غرف وفصول تدريبية ومكاتب موظفني حسب الربتوكول  27

 املعتمد من وزارتي الصحة واملوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 مت خالل إجازة منتصف العام 

ومواد ومستلزمات التطهري  توفري احتياجات القسم من أدوات ومواد التنظيف املختلفة ، 28

والتعقيم املطابقة للمواصفات املعتمدة حسب تعميم  وزارة املوارد البشرية والتنمية 

 االجتماعية.  

 مت خالل إجازة منتصف العام

 توزيع استبانات قياس الرضا الوظيفي ملنسوبي القسم الرجالي باملركز.  29

 

 م2020األسبوع الثاني من شهر نوفمرب  

 م2021األسبوع األخري من شهر مارس  

 مت 

 توزيع استبانات قياس رضا أولياء األمور عن خدمات املركز 30

 

 م2020األسبوع الثاني من شهر نوفمرب  

 م2021األسبوع األخري من شهر مارس  

 مت 

 خدمة املواصالتتوزيع استبانات قياس رضا أولياء األمور عن  31

 

 م2020األسبوع الثاني من شهر نوفمرب  

 م2021األسبوع األخري من شهر مارس  

 مت 

اإلعداد والتنظيم لألنشطة والفعاليات اليت سيتم تنفيذها ضمن فعاليات محلة األمري  32

سلطان بن عبد العزيز اخلامسة عشرة للتوعية بإعاقة التوحد واليت تنظمها اجلمعية 

 السعودية اخلريية للتوحد كل عام.  

 

بداية من شهر فرباير وحتى نهاية شهر 

 ابريل

 

عام من قبل معلمي الفصول وأخصائيي اخلدمات املساندة وعرضها إعداد تقارير نهاية ال 33

 على املشرف الفين العتمادها قبل إرساهلا لألسر مع نهاية لفصل التأهيلي الثاني. 

قبل نهاية الفصل التأهيلي الثاني 

 بأسبوع

 

 

 

 

 

 

 



 القسم النسائي

 تطوير الكادر الوظيفي  (  :  1الهدف العام )
 

 ورش عمل و دورات تدريبية (  :  1الهدف التفصيلي )
 
 م

 
 أساليب التنفيذ 

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الدعم الخارجي 

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 التكلفة المالية 
الجهة  الى من

 المسئولة
الجهة 
 المساندة 

الفئة 
 المستهدفة

 خارجي -ذاتي  –معتمد 

حضور المؤتمرات العلمية عن   1
 بعد 

18/1 10/9  
 

 
 
 

 
الكادر  

 الوظيفي  

شهادة   
 حضور 

 الكادر التعليمي 1
 الكادر االداري  1

حضور دورات تدريبيه   2
 لألخصائيات  

شهادة   10/9 18/1
 حضور 

 الكادر الطبي   2

دورات تدريبية من قبل   أقامة 3
 الكادر للكادر 

شهادة   10/9 18/1
 حضور 

ورش تدريبية للكادر من  3
 قبل االخصائيات 

 
 مقابالت التوظيف :  ( 2التفصيلي ) الهدف 

 
 م

 
 أساليب التنفيذ 

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الدعم الخارجي 

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

 
الجهة  الى من توضيحات 

 المسئولة
الجهة 
 المساندة 

الفئة 
 المستهدفة

  6/7 26/1 حصر احتياجات التوظيف   1
 

مسؤولة  
 الوحدة 
 
 

 
 

 المشرفة 
 

 
 

 االطفال 
 
 

 انجز  ملف حصر  /
 انجز جدول المواعيد   / 6/7 1/2 تحديد موعد لمقابلة التوظيف  2
 انجز استمارة التوظيف  / 6/7 1/2 اجراء المقابالت التوظيف  3
 انجز نموذج النتائج / 6/7 1/2 نتائج المقابالت التوظيف   4

 

 

 



 
 زيارات اشرافية :  (  3التفصيلي ) الهدف 

 
 م

 
 أساليب التنفيذ 

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الدعم الخارجي 

مؤشرات تحقيق 
 الهدف

 
الجهة  الى من توضيحات 

 المسئولة
الجهة 
 المساندة 

الفئة 
 المستهدفة

  18/1 18/1 إعداد سجل الزيارات  1
 المشرفة 

 

مسؤولة  
 الوحدة 

 
 األخصائيات 

 انجز جدول الزيارات /
تعبئة نموذج   / 10/9 18/2 حضور الجلسة االشرافية  2

 الزيارة 
 انجز

 انجز االخصائيةتوقيع  / 10/9 18/2 تعبئة استبيان الزيارة  3
 10/9 18/2 زيارة المشرفة للتقييم  4

 

 المشرفة 
 

 انجز أداة التقييم  / األخصائيات 

 

 حصر االحتياجات  :  (  2العام  ) الهدف 
 
 م

 
 أساليب التنفيذ 

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الدعم الخارجي 

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 
الجهة  الى من توضيحات 

 المسئولة
الجهة 
 المساندة 

الفئة 
 المستهدفة

مسؤولة   15/1 11/1 حصر احتياجات التعقيم  1
 الوحدة  

 المشرفة   
 

 

 األخصائيات 
 العامالت 

 تم التنفيذ   ملف الحصر /
 / 15/1 11/1 حصر احتياجات العامالت   2

 15/1 11/1 حصر احتياجات الموظفات  3
 

المشرفة  
 الفنية

 

مسؤولة  
 الوحدة 

 

 تم التنفيذ  ملف الحصر  / األخصائيات 

 15/1 11/1 حصر الصيانة في المركز   4
 

المراقبة  
 االجتماعية 

مسؤولة  
 الوحدة 

 

 األخصائيات 
 المعلمات 

 تم التنفيذ  ملف الحصر  /

 

 

 

 



 

 تدريب األهالي عن بعد :  (  2)  الهدف العام
 : (  1التفصيلي )الهدف 

 
 م

 
 التنفيذ أساليب 

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الدعم الخارجي 

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 توضيحات  
الجهة  الى من

 المسئولة
الجهة 
 المساندة 

الفئة 
 المستهدفة

حصر األمهات المستفيدات من   1
 البرنامج

أخصائيات    13/7 18/2
النطق  

والتخاطب  
 واألخصائيات 
 النفسيات  
وعالج 
 وظيفي 

 
 

إدارة 
التدخل  
 المبكر

 
 األمهات 

  ملف الحصر /

جدول   / 13/7 18/2 إعداد جدول للجلسات التدريبية 2
 الجلسات 

استبيان  / 13/7 18/2 تنفيذ الجلسات التدريبية  3
 التقييم 

 

  تدريب األهالي:  (  2)  الهدف العام
 تدريب األم من خالل برنامج األم الزائرة في حال انتهاء خطر جائحة كرونا :  (  3التفصيلي ) الهدف 

 
 م

 
 أساليب التنفيذ 

  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الدعم الخارجي 

مؤشرات  
 تحقيق الهدف

 
الجهة  الى من توضيحات 

 المسئولة
الجهة 
 المساندة 

الفئة 
 المستهدفة

المستفيدات من  حصر األمهات  1
 البرنامج

18/1 9/7  
األخصائية 
 اإلجتماعية

 
إدارة وحدة  
التدخل  
 المبكر

 
أمهات  

المستفيدين 
 بالوحدة 

 انجز ملف الحصر /

إعداد جدول للجلسات التدريبية)عن  2
 بعد(

 انجز جدول الزيارة  / 27/7 10/2

استبيان  / 20/9 10/2 تنفيذ الجلسات التدريبية  3
 التقييم 

 انجز

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



 إعداد الخطة التدريبي:  (  1التفصيلي ) الهدف 
 
 م

 
 أساليب التنفيذ 

مؤشرات تحقيق  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الهدف

 

 الفئة المستهدفة الجهة المسئولة  الى من توضيحات 
 انجز المقياس االطفال  أخصائيات  20/7 18/1 تطبيق أداة التقييم الشامل على كل مستفيد على حده  1
 انجز  الخطة الفردية االطفال  أخصائيات  20/7 18/1 إعداد الخطة الفردية للمستفيدين  2
 انجز  الخطة الفردية االسر  ادارة الوحدة  20/7 18/1 إرسال الخطة الفردية لألسرة 3
تحديد موعد لمناقشة الخطة مع األسرة عن طريق   4

 برنامج التيلجرام 
 انجز الخطة الفردية االسر  االخصائية االجتماعية 20/7 25/1

     ـــــ  ــــــ  تحديد موعد لمناقشة الخطة مع األسرة  حضوريا   5
 انجز االسرة توقيع  االسر  فريق العمل 20/7 25/1 مناقشة الخطة مع األسرة واعتمادها  6
 

 

 

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

 
 م

 
 أساليب التنفيذ 

مؤشرات تحقيق  الموارد البشرية الالزمة  المدة الزمنية 
 الهدف

 
الجهة  الى من توضيحات 

 المسئولة
 الفئة المستهدفة

  20/7 25/1 إعداد الجداول االسبوعي  1
 أخصائيات 

 
مستفيدين مركز األمير  

 ناصر 

 انجز نموذج الجداول
 انجز نموذج الجداول 10/9 18/1 تطبيق الجلسات الفردية  2
 انجز  نموذج الجداول   تطبيق الجلسات الجماعية 3

 انجز    20/9 20/9 تسليم التقارير  4
 


