




ت 
الــــمــــحــــتــــويــا

ألـــــــعــــاب

ِبــــــــكـــــــــس ٥٠
صــمــتــنــا لــغــة٧٠
وسـائل تـعلمـيـة لـطـفـل الـتـوحـد٨٠
تــــــــــــــــــــاء٩٠

فــديــوهــات

فــريــدة١٣٠
هــذه حــيــاتــي١٥٠
عــســر الــقــراءة١٧٠
نــوبــات الــهــلــع١٩٠
مــقــلــة الــمــشــاعــر٢١٠
الــتــصــلــب الــلــويــحــي٢٣٠
فــشــل الــنـمـو عـنـد الــطـفـل٢٥٠

كــتــب

لــوكــو الــغــاضــب ٢٧٠
عــســر الــكــتــابــة٢٨٠
حــروفــي وأرقــامــي٢٩٠
أنــا لــســُت شــبــًحــا٣١٠

مــتــلــازمــة الــحــب٣٤٠
لـــتــكـــن عـــيــنــي٣٥٠
مــتــلــازمــة تــوريــت٣٦٠
طـــيــف الــتـــوحـــد٣٨٠
أنــــــــــــا أقــــــــدر ٤٠٠
الــتــخــلــف الــعــقــلي٤١٠

حـمـلـات إعـلـانـيـة 

أخــرى

الــمــراكــز

رسومات أطفال متالزمة الداون٤٣٠
شعارات٤٥٠
أعني ٤٧٠

اضغط ىلع اسم املشروع للتعرف عليه 





٥

لعبة بنظام بيكس 

ــة   ــة البديل ــات التواصلي ــن التدخ ــة م ــة فعال ــو مجموع PECS : ه

بنظــام التواصــل بتبــادل الصــور واملســاندة لألفــراد مــن ذوي 

ــة. ال  ــات النمائي ــن ذوي اإلعاق ــك م ــد وكذل ــف التوح ــراب طي اضط

يتطلــب نظــام بيكــس مــواد معقــدة أو باهظــة الثمــن، بــل صمــم 

ليكــون متاًحــا لألهالــي وألخصائييــن التربيــة الخاصــة وكذلــك 

ــذا  ــتمر ه ــاع. ويس ــف األوض ــة يف مختل ــة الصحي ــن الرعاي ملقدمي

ــا يف  ــة وضعه ــور وكيفي ــن الص ــز بي ــرد التميي ــم الف ــام يف تعلي النظ

ــة ىلع  ــرد اإلجاب ــم الف ــم تعلي ــة يت ــل متقدم ــا. ويف مراح ــه مًع جمل

ــر  ــرض تطوي ــام لغ ــذا النظ ــتخدم ه ــا. يس ــق عليه ــئلة والتعلي األس

ــن.  ــض املتعلمي ــدى بع ــكام ل ــارات ال مه

ِبــــــــكـــــــــس 

ســارة مــرســي 

فــرح الــزهــرانــي 



٦



٧

الفكرة:

ــة  ــا البداي ــات منه ــوي ىلع مربع ــوح يحت ــن ل ــارة ع عب

ــة  ــوز ، ومنطق ــرة ، و مخــرج الف ــف الحف ــكان مخي و م

ــلم ، منطقــة تبــادل األدوار. الخطــر للــص ، منطقــة السُّ

 

الهدف:

لوحــة مصممــة للعــب بهــدف املتعــة و التســلية 

ــاعدة  ــاعدتهم و مس ــم و مس ــم و البك ــاب الص ألصح

ــداف  ــرها أله ــارة و نش ــة اإلش ــم لغ ــم يف تعل غيره

ــة. مختلف

تصميم:

اعتدال غازي

سماهر الجهني

زهراء عاشور

وريدة املولد

غادة الحازمي

*لرؤية املشروع كامل أضغط ىلع الصورة 

صــمــتــنــا لــغــة

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s439010809_st_uqu_edu_sa/EQ81xY1Ig0pOujPXysF8MW4Bx_ddQRRdV-x1fB1P6Na5bA?e=glVW08
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الفكرة:

مشــروع لتعليــم طفــل التوحــد بأفــراد أُُســرته ومعرفــه 

أســمائهم مــع تعليمــه أعضــاء جســده بوســائل تشــمل 

الربــط والتركيــب. 

الهدف: 

تميز الطفل العضاء جسده ومعرفتها.

تميز الطفل الفراد اسرته ومعرفه أسمائهم. 

وســائــل تــعــلــمــيــة لــطــفــل الــتــوحــد

درة الــحــارثــي



٩

تــــــــــــــــــــاء

روزانــا بــحــه

 يــارا ســروجـي

   فـاطـمه الحازمـي  

مــي الــقــرشـي 

الفكرة:

ــة  ــة، مصمم ــة وممتع ــاز تعليمي ــاب األلغ ــن ألع ــة م ــات عاجي بطاق

بســتة مجموعــات كل مجموعــة تعبــر عــن نــوع محــدد مــن 

األشــكال املختــارة مــن حولنــا لتكــون ســهلة ولطيفــة ىلع األطفــال، 

كل مجموعــة تأتــي بلــون مختلــف وأشــكال مختلفــة تناســب الفئــة 

املختــارة لهــا مــن األطفــال، بحيــث يتــم تقســيم كل مجموعــة بمــا 

ــه. ــر الطفــل لتناســب ذكائ يناســبها مــن عم

 

الهدف:

لعبة عاجية لألطفال الذين يعانون من اضطراب التأتأة. 
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١٢

ال تتنمر .. ال تعتدي ..  
كن صديقاً جيداً 

رسم ريناد
الفكرة:

ــد  ــراف أو أح ــن األط ــة فاقدي ــن فئ ــة م ــة طفل قص

ــن  ــة فاقدي ــي تمــر بهــا فئ األطــراف واملشــكات الت

ــفقة. ــر والش ــي: التنم ــراف وه ــد األط ــراف أو أح األط

الهدف:

توعيــة املجتمــع بكيفيــة التعامــل مــع فئــة فاقديــن 

األطــراف أو أحــد األطــراف.

غرس وتعزيز الثقة يف فئة ذوي اإلعاقة.

تصميم:

ذكرى الدعجاني. 

ريناد الشهري. 

فــريــدة



١٣

أضغط ىلع الصورة ملشاهدة الفديو

https://drive.google.com/file/d/1YOJkiTK_RvNTnBvcfPWez45sxxtpEozy/view?usp=sharing


١٤

هــذه حــيــاتــي

الفكرة:

تطبيــق يســهل عمليــة التواصــل بيــن أفــراد املجتمــع 

و فئــة الصــم البكــم  وتشــجيعهم لذلــك اردنــا ان 

نوضــح كيفيــة مســاهمة هــذا التطبيــق يف الرفــع مــن 

ــاهم يف ان  ــف س ــة وكي ــة الخاص ــذه الفئ ــتوى ه مس

يكــون بديــا للرســائل النصيــة لذلــك املخرج ســيكون 

موشــن جرافيــك توعــوي. 

الهدف:

مســاعدة فئــة الصــم و البكــم باالندمــاج او االنخــراط 

يف املجتمــع وحــل مشــكلة االنعــزال عــن املجتمــع.

تصميم:

بشري الحربي.

شذى الحميدي.
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أضغط ىلع الصورة ملشاهدة الفديو

https://drive.google.com/file/d/1wm9fYZ2BIvA7P8K0MW528Z5HKLfZFXqA/view?usp=drivesdk


١٦

عــســر الــقــراءة

الفكرة:

دائمــا مــا يتــم إهمــال املصــاب بالدسلكســيا  ونعتهــم 

بالقــاب دون محاولــة فهمهــم وإيجــاد طريقــة مناســبة 

لهــم وتعليمهــم فيجــب عاالبــاء واملعلميــن اكتشــاف 

ــى  ــر حت ظواهــر الدسلكســيا واالســراع بمعالجــة االم

يتلقــون التعليــم املناســب ومراعــاة الطريقــة املميــزة 

التــي تســري بهــا عقولهــم.

الهدف:

ــف  ــو يص ــل فيدي ــق عم ــن طري ــع ع ــة للمجتم توعي

رؤيــة املصابيــن بالدسلكســيا )صعوبــة التعلــم - عســر 

ــه. ــرون ب ــا يم ــع م ــم املجتم ــى يتفه ــراءة( حت الق

تصميم:

بيادر العمري.

ملى حمزة.

ندى حمزة.



١٧

أضغط ىلع الصورة ملشاهدة الفديو

https://www.youtube.com/watch?v=iS6aEo12KYw
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نــوبــات الــهــلــع

الفكرة:

ــر بالصحــة النفســية  ترتبــط نوبــات الهلــع بشــكل كبي

للفــرد، وتــزداد احتماليــة اصابــة الفــرد بنوبــة هلــع يف 

حــال اإلصابــة بــأي نــوع مــن أنــواع إضطرابــات القلــق، 

االكتئــاب، اإلدمــان والفوبيــا وغيرهــا مــن اســباب غيــر 

محــددة، بفديــو توعــوي .

الهدف:

ــات  ــة نوب ــً بماهي ــع ثاني ــرد أواًل واملجتم ــة الف توعي

الهلــع وأعراضهــا، اســبابها، وكيفيــة تخطيهــا يف حالــة 

ــا. حدوثه

تصميم:

إلهام ُما.

لينة جال 



١٩

أضغط ىلع الصورة ملشاهدة الفديو

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/s439010809_st_uqu_edu_sa/EUIAMxH0sC9LgqKmaKTnqgkBCF-MseN16knvX-YCEcAtPA?e=0HRkfC
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مــقــلــة الــمــشــاعــر

الفكرة:

ــرة  ــمى ) فت ــرة تس ــن بفت ــن املراهقي ــر م ــر الكثي يم

قــد  الفتــرة  الحيــرة ويف هــذه  عمــر  أو   ) الحيــرة 

يصابــون بانعــدام املشــاعر ) األليكســيثيميا ( وفقــدان 

اإلحســاس باملشــاعر مثــل الفــرح و الحــزن والامبــاالة 

ــة  ــذه الحال ــب ه ــون عواق وال يدرك

الهدف:

ــة اموضــوع انعــدام  ــة املجتمــع بخطــورة وأهمي توعي

املشــاعر.  

تصميم:

أروى علي الشيخي. 

أميرة حسين هال. 

أيه نبيل زعتري. 

ريوف ضيف اهلل القثامي. 
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أضغط ىلع الصورة ملشاهدة الفديو

https://drive.google.com/file/d/1wy9XcNMCl27UUQMUXiLD3wp-RkMrWLIk/view?usp=sharing


٢٢

الــتــصــلــب الــلــويــحــي

الفكرة:

فديو توعوي عن التصلب اللويحي لقلة التوعية به.  

الهدف:

توعية املجتمع بمرض التصلب اللويحي. 

تصميم: 

منار باشراحيلي. 

هديل كاظم..

وصال نجيل باز.

وفاء الفيفي.
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ويعتبر يوم 

27 مايو 
هو اليوم العالمي

للتصلب اللويحي 

أضغط ىلع الصورة ملشاهدة الفديو

https://drive.google.com/file/d/14QZpAhZncJPTj_eOLNbliwWW5wenfwXk/view?usp=drivesdk


٢٤

فــشــل الــنــمــو عــنــد الــطــفــل

الفكرة:

تصميــم فيلــم كرتونــي ثابــت عــن طريــق دمــج الصــور 

ــه  ــح في ــة ، توض ــوم التوضيحي ــع الرس ــة م الفوتوغرافي

أســباب اإلصابــة بفشــل النمــو عنــد الطفــل. 

الهدف:

توعيــة املجتمــع بأســباب اإلصابــة بفشــل النمــو عنــد 

الطفــل والعــاج. 

تصميم:

سوسن جللة. 

مريم العطاس. 



٢٥

أضغط ىلع الصورة ملشاهدة الفديو

https://drive.google.com/drive/folders/1H0hHmaH2McDjFAm4T7EVzyyDlSO6NrZL?usp=sharing




٢٧

لــوكــو الــغــاضــب 

الفكرة:

إنشــاء كتيــب هــادف للتعــرف ىلع فئــة األطفــال ذوي اإلضطرابــات 

ــرق  ــبابها وط ــمى، أس ــك املس ــم ذل ــق عليه ــى يطل ــة ومت اإلنفعالي

ــر  ــاء النظ ــم وإلق ــع به ــف املجتم ــراب، تعري ــب إضط ــا حس عاجه

ــراب.  ــك اإلضط ــات لذل ــة اإللتف ــرا لقل ــم نظ عليه

الهدف:

توعية املجتمع باألطفال ذوي اإلضطرابات اإلنفعالية.

رغد املقاطي 



٢٨

عــســر الــكــتــابــة

الفكرة:

ــدرب  ــم والت ــل التعل ــه الطف ــتطيع في ــي يس ــتيب تدريب ــم كـ تصمي

ــة  ــص، والجلس ــل املق ــن األدوات مث ــره م ــم وغي ــاك القل ىلع ٕامس

ــة  ــة عمري ــل يف كل مرحل ــدة مراح ــرع لع ــن أن يتف ــة، ويمك الصحيح

يــزداد مســتوى الصعوبــة لتحســين االداءبمــا يتناســب مــع الطفــل.

الهدف:

ــع،  ــد واألصاب ــة الي ــم، تقوي ــد املعص ــات ىلع تمدي ــاعد التدريب تس

تقويــة الكـــتف، الحــس الحركــي والوعــي اللمســي يف متنــاول اليــد، 

ــذراع. ــركات ال ــم يف ح ــق والتحك التدف

روان الحربي 

أضغط ىلع الصورة لتصفح الكتاب

https://stuquedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s439010809_st_uqu_edu_sa/EYUitUdeOy9It8p8kg3RD10BJvydnqQXCeIiku2c5pSSeA?e=bQb0Bo


٢٩

حــروفــي وأرقــامــي

الفكرة:

ــيكون  ــذي س ــة وال ــروف الهجائي ــم الح ــاب لتعلي كت

ــه  ــره مدروس ــام كبي ــكل بأحج ــرف وش ــن ح ــارة ع عب

تناســب الفئــة وأيضــا بطاقــات تعلــم لارقــام و كتــاب 

يحتــوي ىلع عــدة انشــطة تعليميــه مثــل التعــرف ىلع 

فصــول الســنه و االلــوان و االشــكال و طريقــة العــد 

ــه.  وغيرهــا جميعهــا ســتكون داخــل حقيب

الهدف:

تعيلم األطفال ذوي القدرة الضعيفة ىلع الرؤية 

تصميم: 

املنتهى البطاطي.

ريما املطريف.

لينة القحطاني. 



٣٠



٣١

أنــا لــســُت شــبــًحــا

الفكرة:

ــدام  ــق وانع ــرض امله ــن م ــي ع ــورة تحك ــة مص قص

ــه.  ــن ب ــخاص املصابي ــه األش ــي من ــذي يعان ــة ال الق

الهدف:

التوعيــة بمــرض املهــق وانعــدام الثقــة الــذي يواجههــا 

األشــخاص املصابيــن بــه . 

تصميم: 

جمانة إمام.

رنا األحمدي. 



٣٢

أضغط ىلع الصورة لتصفح الكتاب

https://xd.adobe.com/view/1b0f74db-d8c8-4fe2-b615-3b4ffa1a5765-4e5c/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/1b0f74db-d8c8-4fe2-b615-3b4ffa1a5765-4e5c/?fullscreen




٣٤

مــتــلــازمــة الــحــب

غـيـداء املصيري 

نـوف الـبشري  

الفكرة:

تصميــم ملصقــات متنوعــة برســوم جرافيكيــة تعبــر عــن فئــة متازمــة 

الــداوون و عمــل حملــة إعانيــة.

الهدف:

شعورهم بعدم إختاف أشكالهم.

ترك األثر اإليجابي يف نفوسهم.



٣٥

لـــتــكـــن عـــيــنــي

رنـا الحربي 

منار الحربي

نـداء الحربي

نور الشيخ  

الفكرة:

ــض  ــذي بع ــوان ال ــة الحي ــز ثقاف ــة لتعزي ــة وتوعوي ــادرة تطوعي مب

األحيــان قــد يكــون بصــر اإلنســان املكفــوف ويكــون دليلــه 

اإلرشــادي.

الهدف: 

تطبيق حملة إعانية تحتوي ىلع ملصقات وتطبيقات. 



٣٦

الفكرة:

ــة  ــف بمتازم ــة للتعري ــع عام ــة للمجتم ــة توعوي حمل

ــا.  ــع عنه ــو املجتم ــح مفهم ــت وتصحي توري

الهدف:

توعية الناس بمتازمة توريت. 

تصحيح مفاهيم الناس حولها. 

تصميم:

بشائر املالكي. 

مــتــلــازمــة تــوريــت



٣٧



٣٨

طـــيــف الــتـــوحـــد

الفكرة:

عبــارة عــن لعبــة تركيــب األحجيــة، عنــد القيــام بحلهــا تظهــر الصــورة 

التــي تحمــل مفهــوم الحملــة بالكامــل وهــي عــن ســلوكيات وحالــة 

أصحــاب اضطــراب طيــف التوحــد. 

الهدف:

حملــة توعويــة تفاعليــة، تســتهدف أفــراد املجتمــع، للتوعيــة بمــرض 

ــة ىلع نشــر عــدة ملصقــات  اضطــراب طيــف التوحــد، وتقــوم الحمل

مختلفــة يف األماكــن العامــة، تحمــل شــعارات لفظيــة محفــزة، 

ــة. ــة التفاعلي ــاركة يف الحمل ــجع للمش تش

أروى اوان 

روان السلمي

شموخ الوذيناني



٣٩



٤٠

الفكرة:

حملــة إعانيــة للتوعيــة بأحــد حقــوق ذوي االحتياجــات 

الخاصــة وهــو حــق العمــل بتوفيــر الوظائــف وفــرص 

ــا  ــا أنه ــا، كم ــم فيه ــم ودعمه ــبة له ــل املناس العم

بأهميــة  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  أهالــي  توعــي 

ــل. العم

 

الهدف:

توعيــة املجتمــع بحــق العمــل لــذوي اإلحتياجــات 

الخاصــة.

تصميم:

أهداب الزبيدي 

أنــــــــــــا أقــــــــدر 



٤١

الفكرة:

إنشــاء ملصقــات وبوســترات تشــجيعية بعبــارات تبيــن إختــاف أصحــاب هــذه الفئــة و 

ردع التنمــر والســخرية عنهــم ليفهــم املجتمــع مــن هــم؟ ومــاذا حصــل لهــم؟ وكيــف 

أننــا وأنهــم إن لــم نكــن ىلع حد ســواء يف الــذكاء فنحــن بشــر يف النهاية ومتســاوون 

ــلوكيات  ــر الس ــرا لتأثي ــع نظ ــذا املجتم ــدة يف ه ــة الجي ــتحقون املعامل ــم يس وأنه

الســيئة مــن بعــض النــاس عليهــم نفســيا وىلع ذويهــم أيضــا ممــا يســبب إنكســار يف 

خاطــر هــؤالء الفئــة وذويهــم وكمــا قــال اهلل تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال يســخر 

قــوم مــن قــوم عســى أن يكونــوا خيــر منهــم ( صــدق اهلل العظيــم .

الهدف: 

توعية املجتمع بالتخلف العقلي. 

تصميم:

مريم العقيلي

سما الزهراني

وعد حدايدي

 

الــتــخــلــف الــعــقــلي





٤٣

رسومات أطفال متالزمة الداون

راجين الشريف 

الفكرة:

ــار طفــل أو طلفيــن مــن أطفــال متازمــة الــداون ليبــدأوا  يتــم اختي

ــك نقــوم  ــم تلونيهــا أيضــً , وبعــد ذل يف رســم رســمة بســيطة ويت

بتجيمعهــا ومعالجتهــا ببرنامــج Procreate , مــع إبقــاء ملســات 

ــم طباعــة الرســمات ىلع منتجــات  األطفــال يف الرســمة , بعدهــا يت

وهــي ) قميــص – كــوب ( , واملنتجــات هــذه يتــم إعطائهــا لألطفــال 

ــوماتهم. ــم برس ــامتهم وبهجته ــرى ابتس لن

الهدف:

تطوير موهبته وحبه للرسم.



٤٤



٤٥

 شعارات

بثينة مغربي 

راما الفيفي 

الفكرة:

رســم او تطويــر شــعارات مختلفــة لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة 

الفئــات.  بمختلــف 

الهدف:

تطوير الشعارات للتناسب مع الشعارات الجديدة 



٤٦



٤٧

 أعني

شيماء األهدل 

الفكرة:

تطبيق يساعد ذوي اإلعاقة يف التمارينن الجسدية.  

الهدف:

توعية املجتمع بأهمية التمارين لذوي اإلعاقة الجسدية. 



٤٨

صفحات
التطبیق 





٥٠

جمعية أم القرى الخيرية

م)مركز األمل(

مركز األمل للرعاية النهاريةمركز جمعية األطفال املعوقين

أضغط ىلع الجمعية للمزي من املعلومات 

https://www.umalqura.org.sa/index.php/ar/
https://www.dca.org.sa/
https://twitter.com/alamalcenter0?lang=ar


٥١

مقدم من :

أسماء حّماد

مودة اللهيبي  

أجوان الحازمي 

موضي الحسن 

دينا الشريف 

نورة آل غالب 

شمائل ساعاتي

هناء الشريف 

ليان منشي 

بإشراف:

د. نجوى عبدالحميد 



شكًرا جزياًل !

THANK YOU!


