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تاريخ دسكا



من نحن
وزارةقبلمن(197)رقمخيريةجمعيةبترخيصتعملخيريةمؤسسةدسكا

كاملةمتمجموعةتقديمعلىتعمل.االجتماعيةالتنميةوالبشريةاملوارد

علىعينو فرق لتحقيقاألمدطويلةاستراتيجيةضمنالخدماتمنوشاملة

وأسرهم21الصبغيةتثلثذوي لألطفالاملقدمةوالبرامجالخدماتمستوى 

املحلياملجتمعاحتياجاتمعتتناسبعملونماذجأساليبتطويرتمحيث

التخطيطيفالحديثةالعلميةاألساليبعلىاالعتمادوتماملتاحةواإلمكانيات

.الخدماتعناصرلكافةوالتنفيذ

, 
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التميز  والتأسيس

بماائمةدعملومنهجيةكأسلوباملستمروالتطويرالتقويمدسكاتبنت

لميالعالتطور ومواكبةللخدماتالرفيعاملستوى علىالحفاظيضمن

دريبيةوالتالتأهيليةبرامجهاوتقييمخططهاتطويرمجالفيواألبحاث

املرجعيةو االسترشاديةاألدلةوإعدادالعملأدواتتوثيقجانبإلىاملتنوعة،

.املجالهذافيالعمليةومحصلتهاالجمعيةتجربةوتعميموتوثيقلرصد

,

4



األهــداف
.  تطوير وتوفير خدمات التدريب واملعلومات ألسر األطفال•

.توفير خدمات التعليم والتأهيل للمراحل العمرية املختلفة•

لألطفال تمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية واالحتياجات املختلفة•

.وأسرهم

ملدرسين مهنيا تطوير املواد والبرامج التدريبية العملية لتأهيل املدربين وا•

.في املجال
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القيــــــم
.املسؤوليةاملؤسساتية والفردية•

.احترام خصوصية املخدومين •

.  الحفاظ على الرؤية•

.  املصداقية والخيرية والنفع العام•

.  املحاسبة والشفافية والوضوح•

.الفعالية والحرفية والترشيد•
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عن متالزمة داون
 باملرض

ً
ة وهو اسم خاطئ وال ينبغي استخدامه ألنه مبني على أفكار عنصري( املغولي)كان يعرف قديما

نسبة للعالم داون الذي وصف الحالة ، ولكن في الحقيقة فإن ( متالزمة داون )خاطئة تغير االسم إلى 

 حيث 21األطفال ذوي تثلث الضبغية( 21تثلث الصبغية)االسم املستخدم علميا هو 
ً
هم مثلنا تماما

.يتميز كل فرد منهم بشخصية خاصة وفريدة ويشبهون أسرهم وأفراد عائالتهم

هم يمكن لألطفال تحقيق االنخراط االجتماعي الكامل عند توفر التوجيه املناسب ألفراد أسرهم ومجتمع

ضيات البرامج الفردية املناسبة ملستوياتهم الفردية تمكنهم من تعلم املبادئ األساسية للقراءة والريا.

.ومهارات التعبير املناسبة لتحقيق استقالليتهم املعيشية في املستقبل
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الحوكمة و التنظيم اإلداري



مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارةحصة محمد آل الشيخ. د
نائب رئيس اإلدارةسامي عبدالرحمن البواردي. أ
امين الصندوق لين محمد فليفل. أ
نواف مساعد الدهمش                        عضو مجلس اإلدارة. أ
انتصار سليمان السحيباني             عضو مجلس اإلدارة. د.أ
علي إبراهيم الفرحان                           عضو مجلس اإلدارة. د
محمد فهد الحكير                                عضو مجلس اإلدارة. د

أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة

الهيكل التنظيمي

.اعتماد خطط عمل الجمعية االستراتيجية والتنفيذية ومتابعة تنفيذها•
بة مدى اعتماد معايير الحوكمة والهياكل التنظيمية و الوظيفية في الجمعية ومراق•

.فاعليتها وتعديلها عند الحاجة
نظمة للعمل اإلشراف على السياسات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح امل•

.واملحققة لإلفصاح والنشر
ة والتقرير اعتماد املوازنات التقديرية والحسابات الختامية والتقارير املالية املدقق•

.السنوي وإقرارها من الجمعية ومتابعة نشرها ورفعها للجهات اإلشرافية
اإلدارة إصدار قرار التفويض والتكليف لألعمال التي تعتبر من مسؤوليات مجلس•

 
ً
.نظاما

• 
ً
 من دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد واإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات كال

.الجمعية العمومية واملراجع الخارجي والجهة املشرفة
لالزمة في استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات ا•

.هذا الشأن

الجمعية 
العمومية

مجلس اإلدارة

وحدة تنمية الموارد 
المالية

وحدة الجودة 
والتطوير

اإلدارة التأهيلية 
والتعليمية

اإلدارة المالية 
والخدمات المساندة

قسم الموارد 
البشرية

قسم المحاسبة 
والمالية

الخدمات قسم 
المساندة

المعلومات 
والمكتبة

خدمات التأهيل 
الطفولة المبكرة 
والتعليم الوظيفي

خدمات 
المستفيدين

الخدمات األسرية 
والرضع

األمين العام
المكتب 
التنفيذي

األمين العام لمجلس اإلدارة
سوزان سلمان الغانم                           .أ
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2021دسكا خالل عام 



خدمات العالج الحركي الدقيقخدمات تطوير كفاءة التواصل اللغوي
ل يلتحق طالب دسكا   في هذا البرنامج  الفردي لتطوير  املهارات اللغوية والتواصلية من خال
جلسات يومية أو  أسبوعية ،ـ كما يشمل البرنامج  تفعيل أهداف الطالب ضمن األنشطة 

.الصفية او املنزلية من خالل الواجبات املنزلية

يق  يلتحق كافة الطالب في دسكا ببرنامج منظم لتطوير  مهارات التآزر الحركي و الحس ي  لتحق
االستقاللية بشكل تدريجي مع تقدمهم في العمر  عن طريق بناء التدريب املوجه و التحليل

.املنظم للمهام املعيشية والعملية للفرد بما يناسبه

جميع األعمار

عدد املستفيدين

920

عدد املستفيدين

825

جميع األعمار
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أم 381طفل390

طفل602



خدمات العالج الطبيعي
ل برنامج تأهيلي متكامل من قبل اخصائيات العالج الطبيعي لتحقيق النمو العضلي االمث

االسرة/للطالب حسب احتياجاته سواء ملهارات ما قبل املش ي او ما بعده كما يتم تدريب األم
 
ً
على تنفيذ البرنامج منزليا

خدمات التدريب على النطق
تحسين قدرة الطفل على الكالم و وضوح مخارج الحروف من خالل التدريبات و البرامج الفردية

املوجهة لألطفال بعمر أربعة سنوات فما فوق و تشمل تدريب االسرة و تقديم التوجيهات 
والتمارين املنزلية

شهور 6عمر 
سنة  15حتى 

عدد املستفيدين

716

سنوات4عمر 
فوق فما 

عدد املستفيدين

136

12

أم 336
طفل380

أم 140
طفل96



فصول تعليم الطفولة المبكرةبرنامج الدعم المكثف لألسر
دورة مكثفة   من قبل فريق متعدد التخصصات تقدم لألمهات او الراعي الرئيس ي للطفل 
لألعمار من ستة اشهر حتى اربعة سنوات تحتوي الدورة على جانب نظري  من املعلومات 

ل  العام للطفالنمائي والتوجيهات و جانب عملي لتقييم مهارات التفاعل الوالدي و املستوى 
لتحديد اولويات التدريب لألسرة و الطفل و تقديم التوصيات املناسبة 

وض فصول تعليم نظامية للطالب  من عمر الرابعة حتى اثنى عشر سنه و يركز البرنامج على النه
لكتابة بمستوى األطفال في كافة جوانب النمو املختلفة و تأسيس املهارات االكاديمية بالقراءة وا

و الرياضيات  واثراء املعارف في العلوم     والدين و الجغرافيا التطبيقية  كٌل حسب قدراته 
واحتياجاته

سنوات4
سنة12إلى 

نعدد املستفيدي

25
عدد املستفيدين

178

أشهر 6
سنوات4إلى 

13

طالب 9أم 178
طالبة18



رسالة أم
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المستفيدين من الخدمات  ملخص 
2021لعام 

143 خدمات المعلومات والتوجيه 1
761 خدمات العالج الطبيعي 2
825 خدمات تطوير كفاءة التواصل اللغوي  3
136 خدمات التدريب على النطق  4
10 برنامج تعديل السلوك 5
17 برنامج التدريب على استخدام الحمام 6
920 خدمات العالج  الحركي الدقيق 7
178 لألسر برنامج الدعم والتدريب المكثف  8
5 خدمات االرشاد 9
6 خدمات الزيارات  المنزلية 10
76 "جلسات فردية "فردي -تدريب أمهات  11
25 فصول تعليم الطفولة المبكرة 12
21 فصول التعليم الوظيفي 13
2 فصول االعداد للوظيفة  14
23 نقل الطلبة 15

3005اإلجمالي                                                                              

اإلجمالي الخدمات #
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نوال سليمان الثنيان. د

باخشوينهند مبارك . د

فريدة عبدهللا الخيال. أ

نوال عثمان العبدالجبار. أ

منيرة عبدالعزيز العمير. أ

عثمان الصالحجواهر.أ

لبنى سليمان العليان. أ

مقباس العادلخاتون .أ

مي عبدالعزيز العيس ى. د

عواطف بنت أديب سالمة. د

رانيا محمود نشار. أ

ملى عمر العقاد. أ

الزعيمعبد املجيد إحسان.أ

فواز فهد القصيبي. أ

الشواففادية محي الدين . أ

منال محمد القاض ي. أ

هدى مكو بخش. أ

نورة عبدالعزيز العبيكان. أ

وفاء عبدالعزيز الحكير. أ

عابد شيخثريا.أ

طارق زيد الفياض. م

سعد عبد هللا أبو معطي. د

منيرة صالح  الخضيري . أ

الصوياننورة ابراهيم . د

مهنا املهناالجوهرة.أ

أ سامية يوسف البرقاوي 

سعد اليوسف اضواء.أ

سعد اليوسفبسمة.أ

نورة عبدهللا الخلف. أ

السبيعيثالبنورة . أ

ياسر عمار الدباغ. د

عالء عبد هللا محمد الهاشم. أ

عبد الرحمن الجعفري منيرة.د

منى صالح السديس. د

باوزيرعبد الصمد أبو بكر . أ

لطيفة صالح العبدالقادر. أ

سعود محمد بن هاجد. أ

عبدهللا احمد املانع. أ

هند عبدالعزيز الحسيني

رند خالد النويصر. أ

صالح الصانعابتسام.أ

الجميحمها محمد . أ

عبدهللا القحطاني احمد.د

ريم محمود نشار. أ

لؤي وائل القطان. د

العجاجيفاطمة فهد . أ

مي عوض الرشيدي. أ

مساعد عبدهللا العيس ى. م

محمد الزهرانياحمد.أ

القفيديعبدالرحمن ايمان.د

عبدالسالم مزروع املزروع. م

نجود فزاع الرشيدي. أ

محمد تميمحسن.د

فيصل وائل القطان. د

الفداعلياء عبدالعزيز . د

زينب زيد الفياض. أ

أعضاء الجمعية العمومية 

الدغيثرمحمد قماش.أ

راشد البكر موض ي.أ

إبراهيم الزحامفهد.د

نورة بنت خالد آل سعود.األميرةسمو

فيصل عبدالعزيز امليمي. أ

الجويعيسحر صالح  . أ

محمد السابقامل.أ

عبدهللا عايض املطيري . د

سعود الحربي احمد.أ

حمد الفراججوزاء.د

ريم سعد اليوسف . أ

عبد الرحمن املقبل أحمد.أ

فراس عبد الرحمن الدويش. م

عبدهللا عبدالعزيز العمرو . أ
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م2021فريق دسكا لعام 
سوزان سلمان الغانم 

القرعاوي إبراهيم مها 

الضبيبانخلود 

أسماء فاهد الشهراني

الفضليةالعنود سعد 

لطيفة محمد الراض ي 

ندى منصور اليوسف 

عالء خليل الخاليفة

هيا حسين النفيسة 

نفالء سلطان العتيبي

روان إبراهيم الفليو

خلود حسين القحطاني

الشبيكينسيبة وليد 

نوف محمد السبعان

نوف عبدالعزيز املنيف

هزازي فاطمة محمد 

عائشة عادل الحزيم 

حنان احمد الزهراني

أضواء محمد القحطاني

الشبيكياشواق مهنا 

الرشوديهاجر عبدهللا 

مها عبدالعزيز السكران

غادة نايف الحربي

مريم صالح العويد

فاطمة إبراهيم املسلم

ملياء محمد العامر

بدور عبدهللا السليم

عزيزة علي املالكي

رباب عبدالعزيز العمرو 

أمل نصر فداوي 

فهده احمد السويلم

ساره سعد بن دريهم

جيهان علي املطيري 

احمدعبدالعزيزسميرة عبده 

أماني السيد عبداملقصود
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الورش التدريبية 
ورشة مرحلة البلوغ وتهيئة لها 

ة أقيمت الورشة عن بعد وكانت الورشة تستهدف جميع مناطق المملك
وخارجها 

139:عدد الحضور 

اون ورشة المهارات االستقاللية لألطفال وذوي متالزمة د
ق أقيمت الورشة عن بعد وكوكان الورشة تستهدف جميع مناط

المملكة وخارجها 
55:عدد الحضور 

ورشة إدارة المشاكل السلوكية
ق أقيمت الورشة عن بعد وكوكان الورشة تستهدف جميع مناط

المملكة وخارجها 
72:عدد الحضور 
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آلية العمل عن بعد 

برنامج قوقل درايف

مشاركة امللفات عن بعد

برنامج زوم

عقد االجتماعات والورش عن بعد 

تيمزبرنامج 

تفعيل التعليم والتدريب عن بعد

برنامج السالك

تواصل فريق العمل
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متطوعين و متطوعات

استقبال1
إداري1

ترجمة مستندات2
تدقيق مستندات1

ترجمة الموقع اإللكتروني2
إدخال بيانات1

معلمة2
مونتاج1

إجمالي المتطوعين

13
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شركاء النجاح 
في المساندة والتطوير 
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القوائم المالية



2021القوائم المالية لعام 
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2021القوائم المالية لعام 
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2021المؤشرات المالية لعام 

15.10%

22.15%

7.16%

35.15%

18.22%

83.32%16.68%

7.60%
5.51%

3.57%

25

المصروفات اإلدارية7.60%برامج منزلية7.15%فصول دراسية%35.15

وتنمية اإلراداتمصاريف5.51%برنامج العالج الطبيعي والحركي الدقيق22.15%تدريب أمهات %18.22

مصاريف مشاريع3.57%برنامج تدريب اللغة والنطق15.10%وسلوكإرشاد وتعديل%2.22

2.22%

مصروفات إدارية وعموميةمصروفات أنشطة الخدمات التعليمية والتأهيلية



وسائل التبرع



أرسل رسالة من جوالك 
للتبرع 5144إلى 1بالرقم 

هللة 40بـ 

دع الباقي لهم تبرع بالهلل

قليلك كثير تبرع األن خصص صدقتك وما تجود به نفسك عن 
طريق الحسابات البنكية 
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