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تأسست الجمعية الخيية ملتالزمة داون »دسكا« 

مببادرة من أهايل أطفال متالزمة داون ومجموعة 

من املهتمني يف مجال تأهيل وتدريب ذوي 

اإلحتياجات الخاصة وذوي متالزمة داون، بهدف 

توفي برامج التدريب املختلفة ودعم األرسة 

بأكملها لرعاية طفلها من ذوي متالزمة داون. 

تم التسجيل الرسمي من قبل وزارة الشؤون 

االجتامعية وأشهرت مبسمى الجمعية الخيية 

ملتالزمة داون )دسكا( يف تاريخ  2002/08/14هـ 

تأسيس بيت  خربة محيل يف متكني األفراد من  ذوي 

القصور يف القدرات العقلية  خالل األعامر املختلفة

 و بالعمل مع أرسهم و مجتمعهم املحيل.

]من نحن[

العمل عىل تحقيق أكرب قدر ممكن من االستقاللية 

الذاتية واالندماج االجتامعي لألفراد من ذوي 

متالزمة داون من خالل تطوير و تقديم الربامج 

التدريبية والتأهيلية التخصصية بالتكاملية مع 

املؤسسات ذات العالقة سواء حكومية أو خاصة.

تطوير وتوفي خدمات التدريب واملعلومات 	 

والخدمات املساندة ألرس األطفال

تطوير وتوفي خدمات التعليم والتأهيل 	 

لألطفال من ذوي متالزمة داون للمراحل 

العمرية املختلفة.

متويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية 	 

واالحتياجات املختلفة لألطفال وأرسهم.

تطوير مواد وبرامج تدريبية عملية لتأهيل 	 

املدربني واملدرسني مهنيا يف مجال متالزمة داون 

والقصور العقيل.

]رسالتنا[

]رؤيتنا[

]أهدافنا[
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]قيمنا[

اإلحرتام والحفاظ عىل خصوصية 

األفراد من ذوي اإلحتياجات 

الخاصة وأرسهم فحفظ كرامة 

اإلنسان أهم مقومات املجتمع 

الناجح.

املصداقية والخريية والنفع العام 

فخي الناس من نفع الناس

املحاسبة والشفافية والوضوح 

فالصالحيات املطلقة والرسية 

مفسدة لألنفس مقوضه 

للعمل. 

الفعالية والحرفية والرتشيد 

فاملال أمانة يف عنق من 

رصفه ومن اكتسب به أجره 

والعمل بنية مخلصة يؤجر 

به املرء.

املسؤولية املؤسساتية والفردية  

قال رسول الله صىل الله عليه 

وسلم ))كلكم راٍع وكلكم 

مسؤول عن رعيته((.

الحفاظ عىل الرؤية  

نؤمن يف دسكا ان توحيد وتوجيه 

اإلنجازات الفردية للهدف العام 

ميّكن آناس عاديني من تحقيق 

أهداف غي عادية.
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جلسات  زائر ملهرجان يال برنامج 

معانا

نشاط 

117

700

408

24
متطوعني

]إنجازاتنا[

1500

جلسة تدريب فردي
1002000

زيارة منزلية
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برنامج التهيئة التعليمية 

تدريب الرضع 

 برنامج العالج الطبيعي

 الربامج الفردية وتدريب األمهات 

 األرس املخدومة

اإلرشاد والتوجية 

املحارضات     89 أم وأب   

]ماذا قدمت دسكا يف 2015[

48 مستفيدة برنامج تدريب األمهات املكثف

72 مستفيد

       27 مستفيد

 200أارسة طفل وأم

38 مستفيد 

201 أم مستفيدة

        44 مستفيد
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من األطفال من ذوي متالزمة داون بالتدريب 

املناسب يتخرطون يف املجتمع بفعالية وسعادة
%90

من األطفال من ذوي متالزمة داون لديهم القدم 

مسطحة بدرجات متفاوتة  
%90

من األطفال من ذوي متالزمة داون يكون لديهم 

مشاكل متعلقة بالنظر والسمع 
%40

%30
من األطفال من ذوي متالزمة داون يعانون من 

تشوهات يف املعدة واألمعاء

]متالزمة داون[
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التحويل واملتابعة

تتم من خالل تحويل األطفال للمراكز التأهيلية 

واملدارس التعليمية مبا يخدم تحسني احتياجات 

الطفل وأرسته.

تتم  عن طريق فريق يستطلع أسلوب معيشة الطفل 

ومدى تفاعليه مع أرسته بشكل دوري هدفه ضامن 

استمرار عملية التدريب واستثامرها مع األم ، كذلك 

املساهمة يف إعداد التوصيات وتحديد اإلحتياجات تبعاً 

ملراحل منو الطفل.

الزيارة املنزلية

]الخدمات[
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تتم من خالل متابعة الفحوصات الطبية الدورية 

وتوجيه األرسة لها وتوفي التكاليف املادية يف حال 

تعذرها من قبل الرعاية الحكومية املجانية.

برنامج فردي لكل طفل حسب مستواه وقدراتة

 لضامن التطور ألفضل مستوى ممكن يتضمن الخدمات 

والتكيف املعييش واألرسي. 

العالج الطبيعي- عالج النطق والتخاطب- عالج حريك. 

املتابعة الصحية الشاملة 

الخدمات التأهيلية
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]الخدمات[

التعليم األكادميي الوظيفي - فصول

يستهدف الربنامج األطفال الذين مل يلتحقوا بربامج 

خارجية ،والذين حققوا تقدم كبي يف قدراتهم 

املعرفية، االستقاللية، الحركية واالجتامعية.

التدريب الفردي لألمهات

يستهدف الربنامج األطفال الضعيفي اإلستجابة ومن 

خالله يتم تدريب األم عىل مهارات التعليم والتدريب 

التطبيقي بطريقة صحية مع طفلها.
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]الخدمات[

الدعم والتوجية املكثف لألمهات

زيادة وعي األمهات وتدريبهن حول كيفية التعامل 

مع طفل من ذوي متالزمة داون من خالل تقديم 

جلسات تدريب نظرية لألم باإلضافة إىل ورش 

تدريب عملية لألم والطفل.

التهيئة التعليمية - فصول

يهدف إىل تطوير املهارات الوظيفية، التكيفية 

و السلوكية للطفل ويعترب الربنامج منصة لتهيأة 

الطفل ليلتحق بالربامج التدريبية يف املراكز 

الخارجية.
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حملة اململكة ٢١
رحلة لألطفال ملركز 

عبقرينو برعاية بنك 

ساب

مارس مارس مارس

رحلة األطفال لجامعة

دار العلوم

2015

]أنشطتنا وفعالياتنا[
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مارسمارس مارس

أنشطة األركان التعريفية مهرجان يال معانا ٩

يف االسواق
تفعيل اليوم العاملي 

ملتالزمة داون

2015
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2015

يناير

رحلة األطفال اىل فندق 

الريتز كارلتون

فرباير

برنامج الدعم والتدريب

 النكثف لألمهات

زيارة األطفال إىل البنك 

السعودي الهولندي

ابريل

]أنشطتنا وفعالياتنا[
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نشاط مفتوح مع طلبة 

املاجستري

يونيو أكتوبرمايو

زيارة جمعية إرتقاءمعرض ضياء

2015
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العمل التطوعي.. بذرة من نقاء ، تثمر خيا و صفاء..

أسمى األعامل اإلنسانية ، تلك التي ال تنتظر مقاباًل لها ، بل تنبع من القلب ومن رغبة لدى 

اإلنسان يف العطاء والتضحية  ومن حسن حظنا أن لدينا فريق عمل تطوعي متخصص بعدة 

،فنانني، رجال أعامل، أطباء، مشاهي وغيهم انضموا إىل ارسة  مجاالت منهم معلمني وطلبة 

دسكا ليوظفوا طاقتهم  اإليجابية ووقتهم يف عمل الخي وتنمية املجتمع بخدماتهم.

ونحن بكل تقدير ومحبة نقول لهم شكراً ألف شكر عىل دعمكم وأهتاممكم ومتثيلكم 

للجمعية وفقنا الله وإياكم للخي والفالح 

فريق دسكا

]املتطوعون[
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]شكراً لكم[

رشكة التصنيع الوطنية.
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تقيم الجمعية عدد كبي من األنشطة التي

تحظى بدعم من مجموعة من الجهات

املختلفة فشكراً لهم.
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]أعضاء مجلس اإلدارة[

الدكتورة/ انتصار بنت سليامن  السحيباين 

األستاذة/ سوزان بـنت سـلمــان الغــانــم 

األستاذ/ سامي بن عبدالرحمـــن البواردي 

الدكتورة / نورة بنـت عــبدالله  النـــعيم

األستاذة/ لـني بنـت مـحــمد  فــليــفــل 

الدكتور/ سعــد بن عبـدالله  أبو مـعـطي  

الدكتورة/ حصــة بنت مـحمـد آل الشيخ

السيدة / خـاتون بنت مقبـــاس العـــادل  

األستاذة/ نورة بنت عبدالعزيز العبيـــكان

األستاذة/ لبنى بنت ســليامن  العـلــــيان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أمني صنـدوق الجــــمعية

عضــو مجلــــــس اإلدارة

عضــو مجلــــــس اإلدارة

عضــو مجلــــــس اإلدارة

عضــو مجلــــــس اإلدارة

عضــو مجلــــــس اإلدارة

عضـــو مجلـــــس اإلدارة

األمــــــني العــــــــام

        رئيـــس مجلـــــس اإلدارة

إدارة الجمعية
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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أعضاء الجمعية
عضو

عضو عامل

عضو منتسب

عضو طالب

98

27

10

135

1.أن يكون سعودي الجنسية.

2.أن يكون قد أتم الثامنة عرشة من عمره.

3.أن يكون كامل األهلية املعتربة رشعاً.

4.أن يكون غي محكوم علية بإدانة يف جرمية.

5.أن يكون قد سدد الحد األدىن لالشرتاك السنوي.

6. ارسال نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

ملزيد من التفاصيل: عن طريق املوقع الرسمي

www.dsca.org.sa  :للجمعية 

إن املشاركة يف األعامل الخيية ورفع املشقة عن 

ذوي االحتياجات الخاصة من الفرص الثمينة 

لكسب األجر، والعضوية يف دسكا هي إحدى

هذه الفرص التي تدعم قضية إنسانية أسوة 

بسنة نبينا محمد عليه الصالة والسالم الذي 

أوصانا بالرتاحم والتكاتف وهذا ما تسعى إليه 

دسكا.

رشوط العضوية:العضوية:
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عضو عامل سعادة األستاذ احمد عفي عويد العنزي       

عضو عامل  األخت الفاضل اضواء سعد اليوسف           

عضو عامل  السيدة الفاضلة الجوهرة مهنا املهنا            

عضو عامل  سعادة األستاذة الدانة عبدالعزيز محمد النملة 

عضو عامل  األخت الفاضلة اماين عبدالعزيز الراشد        

عضو عامل  سعادة األستاذ أحمد عبد الرحمن محمد املقبل 

عضو عامل  األخت الفاضلة بسمة سعد اليوسف           

عضو عامل  سعادة األستاذ بندر ربيعان الربيعان           

عضو عامل  سعادة األستاذة ثريا عابد محمد شيخ         

عضو عامل  سعادة األستاذة جواهر عثامن نارص الصالح  

عضو عامل  سعادة األستاذة حنان سامل محمد السامل      

عضو عامل  خالد حامد عطيه الثقفي        سعادة األستاذ 

عضو عامل  سعادة الدكتورة دليل مطلق شايف القحطاين  

عضو عامل  سعادة األستاذة دينا محمد العنقري           

عضو عامل  سعادة األستاذة رانيا محمود نشار              

عضو عامل  سعادة األستاذة رحاب عبداملحسن املديرس  

عضو عامل  األخت الفاضلة ريم سعد اليوسف             

عضو عامل  السيدة الفاضلة سارة صالح الراشد             

عضو عامل  السيدة الفاضلة سارة محمد صالح بن سلطان 

عضو عامل  األخت الفاضلة ساره عبدالعزيز الراشد        

عضو عامل  سعادة األستاذة سامية يوسف عبد الرحمن الربقاوي 

عضو عامل  سعود محمد بن هاجد          سعادة األستاذ 

عضو عامل  سعيد بن ابراهم آل حسني     سعادة األستاذ 

عضو عامل  السيدة الفاضلة سلطانة محمد صالح بن سلطان 

عضو عامل  سعادة الدكتور سلامن بن ساعد املاليك        

عضو عامل  السيدة الفاضلة شيخة محمد سعد الدريس  

عضو عامل  سعادة الدكتور صالح معزي صالح الحريب     

عضو عامل  صقر محمد حمود العتيبي     سعادة األستاذ 

عضو عامل  سعادة املهندس طارق زيد الفياض             

عضو عامل  سعاد األستاذ عبد الصمد أبو بكر باوزير      

عضو عامل  عبدالله احمد املانع              سعادة األستاذ 

عضو عامل  سعادة األستاذة عبي عبد العزيز آل الشيخ    

عضو عامل  سعادة  األستاذة عفاف بنت عبدالله صالح الدخيل  

عضو عامل  عالء عبد الله محمد الهاشم    سعادة األستاذ 

عضو عامل  سعادة الدكتورة عواطف بنت أديب سالمة  

عضو عامل  السيدة الفاضلة فادية محي الدين عبد الله الشواف 

عضو عامل  سعادة االستاذة فاطمة عبدالرحمن محمد املوىس 

عضو عامل  سعادة األستاذة فاطمة عبدالله السيف       

عضو عامل فراس عبد الرحمن عبد الله الدويش  سعادة االستاذ 

عضو عامل  سعادة الدكتور فهد عبدالله سليامن الجربوع 

عضو عامل  فواز فهد عبدالرحمن القصيبي  سعادة الشيخ 

عضو عامل  سعادة األستاذة ملى عمر العقاد                 

 

عضو عامل  سعادة الدكتورة منية عبد الرحمن أحمد الجعفري 

عضو عامل  سعادة األستاذة منية عبدالعزيز العمي       

عضو عامل  سعادة األستاذة مها فهد الدغيرث                

عضو عامل  سعادة األستاذة مويض راشد صالح البكر      

عضو عامل سعادة الدكتورة مي عبدالعزيز العيىس        

عضو منتسب  سعادة االستاذة ابتسام زيك حسني العبايس الهاشمي 

عضو منتسب  السيدة الفاضلة إحسان عبد املجيد خالد الزعيم 

عضو منتسب  سعادة األستاذة بدرية عبدالله القبالن         

عضو منتسب  سعادة األستاذ خالد محمد الغامدي            

عضو منتسب  سعادة األستاذة خلدا فهد الشمري             

عضو منتسب  سعادة األستاذ رائد محمد رفاعي               

عضو منتسب  سعادة األستاذة رهام القنيبط                   

عضو منتسب  سعادة االستاذة ريم محمد عيىس الرشيد     

عضو منتسب  ا سعادة األستاذة زهية مهدي جلوي العنزي   

عضو منتسب  سعادة األستاذ سامي سامل العنزي               

عضو منتسب  األخ الفاضل سلطان عبد الله محمد آل ضعني 

عضو منتسب  سعادة األستاذة سلمى مريع العمري          

عضو منتسب  األستاذة سندس عبد العزيز عبد الله الدوييس 

عضو منتسب  السيدة الفاضلة صالحة عبد الله الغامدي    

عضو منتسب سعادة الدكتور عون عبدالله شعالن الشعالن 

عضو منتسب  سعادة األستاذة فريدة عبدالله الخيال         

عضو منتسب  سعادة األستاذ محمد مطلق العمري           

عضو منتسب  سعادة األستاذة مرزوقة رشيد العنزي          

عضو منتسب  سعادة األستاذ معيض محمد وبران العجمي  

عضو منتسب  سعادة األستاذة منية عاتق البالدي             

عضو منتسب  سعادة األستاذ مهند عبدالكريم بن عقيل     

عضو منتسب  سعادة الدكتورة مي راشد القحطاين            

عضو منتسب  سعادة األستاذ ناجي جمعان السلمي          

عضو منتسب  سعادة الدكتورة نورة محمد السيف           

عضو منتسب  األخت الفاضلة نوف عبدالله ابراهيم الحمد 

عضو منتسب  سعادة األستاذة هناء إبراهيم رشف            

عضو منتسب  سعادة األستاذة وفاء بنت عبدالله املنيف    

عضو طالب  األخ الفاضل ابراهيم صالح عبد الله الراشد   

عضو طالب  األخ الفاضل بندر ابراهيم عبد الله مريشد   

عضو طالب  األخت الفاضلة رند خالد النويرص              

عضو طالب  األخ الفاضل عادل فؤاد يسقي                   

عضو طالب  األخ الفاضل فيصل عبد الرحمن عبد الله العمري  

عضو طالب األخ الفاضل محمد خالد محمد املدمييغ      

عضو طالب  األخ الفاضل مسعود سامل العنيزان               

عضو طالب  األخ الفاضل نايف نارص العندس                

عضو طالب األخت الفاضل يعرب غازي الصالح             

األخ الفاضل سيف إبراهيم سعد الطخيس                    عضو طالب

 

عضو عامل  سعادة األستاذة قامش محمد عبدالعزيز الدغيرث 

عضو عامل  سعادة األستاذة لطيفة صالح العبدالقادر     

عضو عامل  األخت الفاضلة ليىل عبدالعزيز الراشد         

عضو عامل  محمد ابراهيم أحمد الشاردي  سعادة األستاذ 

عضو عامل  سعادة الدكتور محمد عبدالله العوض         

عضو عامل  محمد عليان العليان             سعادة األستاذ 

عضو عامل  سعادة الدكتور محمد فهد الحكي              

عضو عامل  السيدة الفاضلة مرام بهاء الدين خاشقجي   

عضو عامل  سعادة األستاذة مرام عبدالله الضلعان         

سعاد األستاذ نواف مساعد الدهمش           عضو عامل 

عضو عامل  سعادة الدكتورة نوال سليامن صالح الثنيان   

عضو عامل  السيدة الفاضلة نوال عثامن العبدالجبار      

عضو عامل  سعادة الدكتورة نورة ابراهيم النارص الصويان 

معايل االستاذة نورة بنت عبدالله الفايز        عضو عامل 

عضو عامل  األخت الفاضلة نورة ثالب مهنا السبيعي      

عضو عامل  سمو األمية نورة خالد عبدالله آل سعود     

عضو عامل  األخت الفاضلة نورة عبدالله ابراهيم الخلف 

عضو عامل  سعادة األستاذة نورة عبدالله القحطاين        

عضو عامل  األخت الفاضلة نوف سحامن السبيعي        

عضو عامل  سعادة األستاذ هاين عبدالرحمن عثامن الطويرقي 

عضو عامل  سعادة الدكتورة هايدي بنت عالء الدين العسكري 

عضو عامل  سعادة األستاذة هبة هشام دمنهوري          

عضو عامل  سعادة االستاذة هدى محمد عبدالعزيز الدكامري 

عضو عامل  سعادة الدكتورة هدى مزيد محمد التويجري 

عضو عامل  سعادة األستاذة هدى مكو عبد الرزاق بخش 

عضو عامل  سعادة األستاذة هند راشد حسن آل طالب   

عضو عامل  سعادة األستاذة هند عبدالعزيز الحسيني     

عضو عامل  سعادة الدكتورة هند مبارك باخشوين         

عضو عامل  السيدة الفاضلة هيفاء محمد بن صالح بن سلطان 

عضو عامل  سعادة الدكتورة وفاء بنت عبدالله رشيد الرشيد 

عضو عامل  سعادة األستاذة وفاء زايد العتيبي              

عضو عامل  سعادة األستاذة وفاء عبدالعزيز الحكي        

عضو عامل  سعادة الدكتور يارس عامر طاهر الدباغ       

عضو عامل  سعادة الدكتورة مريم مراد الرشبيني          

عضو عامل  السيدة الفاضلة مضاوي محمد عبدالعزيز الدغيرث 

عضو عامل  سعادة األستاذة منال محمد عبدالسالم القايض 

عضو عامل  سعادة األستاذة منى حمد عبد الله الطريف 

عضو عامل  سعادة الدكتورة منى صالح السديس           

عضو عامل  سعادة األستاذ مني جامل شاويل                 

عضو عامل  سعادة األستاذة منية بنت سعد الفهيد       

عضو عامل  سعادة األستاذة منية حمد القنيبط            

عضو عامل سعادة األستاذة منية صالح عبدالعزيز الخضيي 

]أسامء األعضاء[
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لإلنضامم إىل فريق العمل يف دسكا ميكنكم التقديم من خالل

موقع الجمعية الرسمي)dsca.org.sa( وتعبئة استامرة التوظيف.

موظف

من املوظفني أكملوا خمسة عرش سنة

من املوظفني أكملوا خمس سنوات وأكرث

من املوظفني أكملوا ثالث سنوات وأقل

03

13

39
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]أسامء املوظفات[
سارة حمد السعدون	 

نوف محمد السبعان	 

سارة عبدالرحمن القباين	 

سهام سعيد القحطاين	 

نجالء إبراهيم غميان	 

غاده عيل رسحان	 

رند عبدالله السويل 	 

نورة معمر املعمر 	 

نورة فهد السليامن	 

ندى شايف املطلق	 

 عبي عبدالله العبدان   	 

مي عبدالله الشبانه  	 

سحر عيل بن عيل اليامي 	 

عفاف صالح  بابكر 	 

نوف عبدالعزيز املنيف	 

مها إبراهيم القرعاوي	 

بدور عبدالله السليم 	 

عالء خليل الخاليفة 	 

نفالء سلطان العتيبي                       	 

العنود سعد الفضلية	 

أماين السيد عبداملقصود	 

ياسمني عبدالعزيزاملنيف	 

سمية احمد عبدو	 

لطيفة محمد الرايض 	 

مها خالد القحطاين  	 

دالل حسني القامش	 

أمل نرص فداوي  	 

أشواق سعيد املاليك	 

لولو عبدالعزيز العمران	 

عائشة عادل الحزيم	 

هيا حسني النفيسة 	 

اروى عيل الغامدي	 

خلود منصور الضبيبان	 

أمل عبدالله تكروين 	 

شذى عبدالله الشيبان	 

سمية يحي املاليك	 

بدور صالح الشائع  	 

االء أحمد الزهراين	 

نجد عبدالله الشايع 	 

فاطمة محمد هزازي  	 

ندى منصور اليوسف	 

اميان يوسف العصيي 	 

ريم عبدالعزيز الفهيد	 

مريم هادي حنتول	 

مي يوسف أبو فضالة	 

حميد احمد غانم	 

زودي هاييل اوغباكريستوس	 

نعيمه الرمييل 	 

زبيبة يوسف محمد 	 

قمرية سعيد	 

تركو هاكوس	 

فاطمة حسني باصويلح	 

فهد محمد احمد عمر	 

العنود نارص املقبل	 

محمد الباكدي	 

الخدمات والصيانة
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]كيف تدعمهم[

ارسل رقم 1 إىل 5144 

لتربع الشهري بقيمة 

12 ريال

 

 ادعم األطفال من خالل 

متويل برنامج تدريب 

الرضع بحوالة بنكيه او 

شيك مرصيف  

  

  تربع بقيمة جلسة عالج 
طبيعي. حول مبلغ 100 ريال 

عن طريق برنامج سداد من 

الخي الشامل

رقم السداد ١0١٩7000١ 

التربع بنقاطك مع

 أمريكان اكسربس
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تربع بنقاطك مع برنامج 

الوالء من 

البنك السعودي لإلستثامر 

  حول عن طريق تربعات، 

اذهب إىل حساب الجمعية 

الخيية ملتالزمه داون. 

بضغطة واحدة وبأقل 

املبالغ تصنع فرق

اكفل طفل 

هل لديك حساب يف 

بنك ساب 

بنك الرياض

بنك الجزيرة ؟؟

لدينا الحل 

تربع بالهلل 

التربع ببواقي الهلل يف 
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]أرقام الحسابات [



011-4421060

011-4421187

dsca.org.sa

dsca@dsca.org.sa

dsca_org
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