
  برنــامـج 
" أبطال نور نجرآن" 

  لتوفير الوسائل املساعدة في تدريب وإستيعاب ذوي اإلعاقة..



  برنــامـج  
" أبطال نور نجرآن" 

 الطفل يواجه صعوبة كبيرة ف التعليم واإلدراك والتميز والنظر ,
  ألن الطفل بصرياً من ذوي اإلعاقة و الوسائل املساعدة هي من جتعل منه طفل قادر

  تساهم التدريبات في إستيعاب وإدراك الطفل بنسبه ٦٠% .

  حتسين قدرة األطفال والنهوض بهم ألعلى قمة ودمجهم

  مع أقرانهم األسوياء واجملتمع..

حجم املشكلة :

فكرة البرنامج:



 التدريبات مهمه لفهم الطفل والبد من العمل بها, وتدريب وعمل دورات لألهل والعالم احمليط به .
  

 البد من أخذ وقت من أجل إدراك وإستيعاب الطفل لها وإتقان العالم احمليط بالطفل .
  

 التكلفة املادية املرتفعة للحقيبة التدريبية الكاملة للطفل الواحد .

إنتكاس الطفل وعدم احتفاظه باملهارات اإلدراكية نتيجة عدم وعي األهل وعدم تدريب الطفل وفهم عامله.

مبررات البرنامج :



  ذوي اإلعاقة (توحد -فكري -صعوبات تعلم -صعوبه النطق وتخاطب-فرط الحركة).

التدريب شهر وأسبوع مع متابعة األهل.               

 الفئة المستهدفة :

عدد املستهدفني :

مدة البرنامج :
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١٨٠ 



  دعم األسر لذوي اإلعاقة ومد يد العون لهم لفهم طفلهم والنهوض به.
  متكن الطفل من اإلدراك والوعي والتميز وفهم العالم احمليط به.

توفير الوسائل حسب إحتياج الطفل ومبا يتناسب مع قدرة األهل لتدريب طفلهم عليها .

أهداف البرنامج:
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ثمرات البرنامج:

 حتقيق التدخل
املبكر للطفل.

 تسويه ذوي 
 اإلعاقة بأقرانه

  األسوياء.

 مساهمة
 في فهم 

 األهل للطفل. 

 النهوض
 بطفل 

 ودمجه 
في اجملتمع. 
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كل حقيبه حتمل  
مايحتاج الطفل 

 حسب الضعف  
الذي لدية . 

آلية إدخال الطفل: 

 تعبئة منوذج يشمل
 جميع تفاصيل 

 الطفل.

  خطة فردية من
  قبل األخصائية
حلاجة الطفل.

تقرير طبي 
 حلالة الطفل.
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 ادخال الطفل للبرنامج وخضوعة للخطة الفردية.  

 توفير احلقيبة وماحتملة من وسائل حسب ضعفة .
 تدريب األهل ومتكينة تطبيق ما يتم تطبيقة مع األخصائية واحملافظة عليها .

 املتابعة املستمرة مع األهل وتطوير حالة الطفل .
  فرز نقاط القوة ونقاط الضعف في جدوله ومتابعتها من قبل األخصائية املسؤوله.

آلية تنفيذ البرنامج:
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األخصائي النفسي.  األخصائي اإلجتماعي.  الطبيب املسؤول.
   الوالدين احمليط

 بطفل سوا أخوان

أو عاملة أو قريب. 

أخصائي التربية اخلاصة.

المشارك والمسؤول و المشرف عن  البرنامج:
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  التكلفة اإلجماليةالتكلفة الفرديةالعددالبند
٣٢٨٫٤ريال٣٢٨٫٤ريال١٠٠حقيبة تعليمية ( بوكسات وسائل تدريبية )

٢٧١٣٢ ريال٣٩٩ريال٨٠حقيبة تعليمية ناطقة
٦٠٠٠ ريال٤٢٩ريال١٤مكافأة املدربات والنظمات
٤١٢٥ رالالتوصيل (٧٠٠ريال ) املطبوعات ( ٣٤٢٥ ريال) ٢الوصيل واملطبوعات

ميزانية البرنامج :

  ٧٠٠٩٧ريالإجمالي تكلفة املبادرة:
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أعضاء التنظيم (مبكافأة التنظيم )األخصائيات املدربات املتطوعاتاألخصائيات املدربات ( مبكافأة التدريب ) 

خلود صفحانغاده ال مستنيرغدير أبو حاسره 
وتني ال ذيبانجلني الوادعيشيماء القرني 
فوزية ال سعدنرمني باحلارثغادة ال عباس
غدير عيظههنادي الشريفرمي املكرمي 
آالء لسلوممالك ال معمر
أسيل العجيغفران عكران

ريزه عكرانفاطمه الوايلي 
فوزية حوكاشوجدان ال سليم
جميلة املزنعي
  برنــامـج  فاطمه اسماعيل
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اإلحتياجالعمرالجنساإلسمم
تأهيل حركي ونفسي - تنمية مهارات ( حياتيه - حركيه-معرفية )٥ سنواتذكرأسامه علي القحطاني۱

تحفيز الذاكره والتخلص من مشتات البصرية والتحسس السمعي -نطق بعض الحروف بشكل سليم والتعرف على تسلسل ٨ سنواتذكرحسن غالب۲
األرقام -تعلم القراءه والكتابة والحروف واألرقام.

نطق الكلمات وتوظيفها -تنمية مهارة االعتماد على الذات واإلجتماعية.١٠ سنواتأنثىدياال عبدالرحمن۳

تدريبات النطق والتخاطب -تركيز اإلنتباه -تواصل بصري-تمارين لعضالت اليدين -تعديل السلوك(نوبات الغضب -العناد-٥ سنواتذكرناصر بليه٤
املفاجأه).

تدريبات نطق وتخاطب -تركيز اإلنتباة-التواصل البصري-تمارين عضالت اليدين٣ سنواتذكرمحمد قراد٥

تدريبات نطق وتخاطب -تدريبات تركيزانتباة-مهارات اكاديمية.٨سنواتذكرمعدعزالدين٦

ضعف التواصل البصري-نطق وتخاطب-تطابق األشكال واأللوان -تنفيذ األوامر-عدم تشتت اإلنتباة وضعف التركيز-مهارات ٤سنواتذكرحسن القحطاني۷
العناية الشخصية - مهارات التفاعل اإلجتماعي -تواصل بصري والحسي - تعديل السلوك .

تنمية حاسة البصر -إدراك األصوات البيئية-تحديد إتجاة الصوت-تمييز األصوات الصادرة وإنتاجها-يميز األصوات ٤سنواتذكرعبدالرحمن اخمللص ۸
املختلفة(صوت ومقاطع كلمات).

نطق وتخاطب -التعرف على الحروف ونطقها -نطق الكلمات من خالل عرض صورها -معرفه ونطق اسماء األدوات متوفرة في ١٣ سنهذكرناصر العجي۹
الفصل -ان يتعرف على أفراد األسره - مهارات استقاللية - األلوان .

خطة تعديل السلوك-بالتدريب على الجلوس على الكرسي-تواصل بصري معا األشخاص.٧ سنواتذكرعدي اخلبي۱۰

مُستفيدي احلقائب التعليمية ( الوسائل التدريبية ) .
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تأخر في جميع املجاالت -تخاطب وعالج وظيفي -تركيز وإنتباة٣ سنواتأنثىازمان۱۱

داوون حركي٤سنوتأنثىسجود۱۲

داوون٤سنواتأنثىمسك۱۳

صعوبات تعلم ونطق وتخاطب ٥سنواتأنثىانوار۱٤

صعوبات تعلم٩سنواتأنثىنوره۱٥

توحد -يحتاج إلى تواصل بصري-(كل املهارات الغير أكاديمية كاإلنتباة واإلدراك وغيرها)٣سنواتذكرهمام۱٦

توحد١٣سنهذكراحمد مصعبي۱۷

توحد-تركيز وإنتباه-مهارات اليد الدقيقة٧سنوتذكرثابت۱۸

شلل دماغي ٧ سنواتذكرخالد احلارثي۱۹

فكري ١١سنهأنثىملى مهدي۲۰



تأخر نمائي بسبب نقص الخاليا في املخ٩سنواتذكرعبدالعزيز سيف۲۱

نطق وتخاطب١٠ سنواتذكرمالك زمانان۲۲

توحد- مهارات نمائية٧سنواتأنثىرحمه العولقي۲۳

توحد- مهارات نمائية١٣ سنةذكرتركي الشهري۲٤

أكاديمي١٠ سنواتذكريعقوب۲٥

نطق وتخاطب٥سنواتأنثىحور ۲٦

تأخر عقلي مهارات نمائية وأكاديمية٢٠سنهأنثىالعنود۲۷

مهارات تواصل بصري-نطق وتخاطب٥سنواتأنثىترف الوادعي۲۸

صعوبات تعلم-مهارات أكاديمية١٢سنهذكرداوود باحلارث۲۹

مهارات أكاديمية١٢سنهذكرمحمد املطارد۳۰



مهارات حركية وتآزر بصري-تركيز وإنتباة٨سنواتأنثىفرح علي۳۱

ذكرمحمد۳۲

متالزمة داوون-صعوبات نطق٦سنواتذكرفهد ال قشانني۳۳

طيف توحد٣سنواتذكرريان عطيه۳٤

متالزمة داوون٩سنواتذكرمحمد حسني مانع۳٥

توحد٨سنواتذكرمانع علي سعود۳٦

متالزمة داوون٣سنواتذكرحامت عبداهلل ۳۷

توحد٥سنواتذكرعبدالكرمي سمير۳۸

تعدد عوق-تدريبات نطق وتخاطب-تدريبات إنتباة وتركيز-تدريبات العضالت القيقة١٠سنواتذكرسعد علي۳۹

سمعي(زارع قوقعه)-تدريبات نطق وتخاطب إنتباة وتركيز٦سنواتذكرعيسى عزان ٤۰



صعوبات نطق وتخاطب٦سنواتذكرسعد مبارك الصقور٤۱

توحد۱٥سنهذكراحمد محمد برير٤۲

تخلف عقلي۱۲سنهذكرمشعل راشد٤۳

طيف توحد۱۲سنهذكرابراهيم خليل ٤٤

صعوبات تعلم۷سنواتأنثىاماني صغير ٤٥

صعوبات تعلم۸سنواتأنثىدانة محمد ٤٦

متالزمه داوون۱۱سنهأنثىسميرة حسني احلارثي٤۷

تأخر عقلي-إضراب طيف التوحد مصحوب بفرط حركة وتشتت إنتباة ٦سنواتذكربتال عبدالهادي٤۸

بطئ تعلم۱۰سنواتذكربندر حمد ال منصور ٤۹

طيف توحد٤ سنواتذكرراكان محمد ٥۰

ضمور فاملخ۳سنواتأنثىنورة البشر٥۱



صعوبات نطق٥سنواتذكرعلي محمد الزقلي٥۲

توحد-فرط حركه وتشتت إنتباة۱۰سنواتأنثىجنى ابراهيم حاضر٥۳

توحد۹سنواتذكرمحمد حمد ال منصور٥٤

متالزمة داون وهن بالعضالت٤سنواتأنثىلينا منصور ال داشل٥٥

استسقاء في الدماغ-تدريبات نطق وانتباه۸سنواتذكربدر نايف ال خرصان٥٦

نطق وتخاطب -تواصل بصري۷سنواتأنثىمزون احمد الهمامي٥۷

صعوبات نطق-تدريبات انتباه۳سنواتذكرسهل عيسى٥۸

ضعف في العضالت۸سنواتذكربالل علي ٥۹

إعاقة ذهنية۱۲سنهذكرزياد عبد اهلل ٦۰

توحد-تشنجات-تخلف عقلي-غير ناطق والميشي٦سنواتأنثىشهد هادي اليامي٦۱

متأخر في النمو اجلسدي والعقلي والكالم۱۲سنةذكراحمد عادل عبده٦۲



متأخر في النمو اجلسدي والعقلي والكالم۱۳سنةذكريوسف عادل عبده٦۳

شلل دماغي -تخلف عقلي-تأخر في النمو التطوري۷سنواتذكرعلي حسني املكرمي٦٤

شلل دماغي -تخلف عقلي-تأخر في النمو التطوري۱۱سنةذكرموسى حسني املكرمي٦٥

نطق وتخاطب۸سنواتذكرسعود الدوسري٦٦

صعوبات تعلم-نطق.٤سنواتأنثىسلة خالد ال خرمي٦۷

تخلف عقلي-نطق وتخاطب۱٤سنةذكرحسني الشريف٦۸

ضعف سمع وصعوبة في النطق۱٦سنةأنثىطيف ناجي٦۹

تأخر في النطق -ضعف بصر جزئي۱۰سنواتأنثىجوري شافي۷۰

صعوبات نطق۷سنواتأنثىذوق زايد ۷۱

توحد٥سنواتذكريوسف ظافر ۷۲

صعوبات نطق۷سنواتأنثىبتول عبداهلل ۷۳



ضموركلي باملخ -شلل رباعي ۹سنواتذكرناصر مهدي املصعبي۷٤

ضعف سمع جزئي۳سنواتذكرمحمد مانع ال سنان۷٥

فرط حركة  تشتت انتباه۱۱سنةأنثىرسيل علي املزنعي۷٦

نقص منو -نطق-صعوبات تعلم۱۳سنةذكرامير عبد الرحمن۷۷

سمات توحد۳سنواتأنثىفاطمة محمد ال شهي۷۸

إعاقة حركية-إعاقة فكرية۱۱سنةأنثىاجلوري عبد بكري۷۹

توحد۱۲سنةذكرمبخوت مهدي۸۰

تأخر في النمو التطوري وضعف في األطراف السفلية-تأخر في الكالم٥سنواتأنثىجود حسن الهمامي۸۱

توحد۸سنواتذكرحمد احمد ال زعرر۸۲

تخلف عقلي ADHD- -نوبات صرع۹سنواتأنثىعلياء داود ال مطارد۸۳

تأخر منو-لني في العضالتسنتنيأنثى امل محمد۸٤



متالزمة داونسنتنيسندس محمد۸٥
تدريبات نطق وتخاطب-تركيز اإلنتباه-التواصل البصري-متارين لعضالت اليدين٤سنواتذكرمسفر القحطاني۸٦
نطق وتخاطب۷سنواتأنثىشذى حسن۸۷
نطق وتخاطب٥سنواتأنثىرودينا حسام۸۸
تعديل سلوك-االنتباه والتركيز-التواصل البصري-النطق والتخاطب٦سنواتذكريوسف عادل۸۹
نطق وتخاطب-مهارات ماقبل األكادميية٥سنواتذكرعلي املنصور۹۰
تواصل بصري -نطق وتخاطب -تعديل سلوك-فرط حركة٥سنواتذكرمحمد ورقش۹۱
نطق وتخاطب۱۰سنواتذكرسلطان احلارثي۹۲
نطق وتخاطب- تعديل سلوك۷سنواتأنثىسعادة احلارثي۹۳
تواصل بصري-مهارات منائية-نطق وتخاطب۱۳سنواتذكرإبراهيم املكرمي۹٤
نطق وتخاطب۷سنةأنثىهيام األمير۹٥
مهارات حركية دقيقة-اإلدراك والتصنيف-مهارات أكادميية۱۱سنةذكراحلسن شبام۹٦
مهارات قبل األكادميية۹سنواتذكرمحمد ال مطارد۹۷
مهرات العناية بالذات واالستقاللية-تواصل بصري وحسي ولفضي-تفاعل اجتماعي-تعديل سلوك۷سنواتذكرعبدالعزيز الناصر۹۸
مهارات منائية۷سنواتأنثىرغد العولقي ۹۹
مهارات منائية-نطق وتخاطب٥سنواتإيالن۱۰۰



اإلعاقةاإلسمم
صعوبات تعلمرانيا + جوري١
صعوبات تعلمداود٢
نطق وتخاطبعلي املنصور٣
صعوبات تعلمثابت+رسيل٤
صعوبا تعلمجنى٥
صعوبات تعلمجوري شايف٦
نطق وتخاطبمالك٧
صعوبات تعلممتيم٨
صعوبات تعلميوسف شيبان٩
نطق وتخاطبتركي الشهري١٠
نطق وتخاطبراكان باحلارث١١
نطق وتخاطبأمل دوحان١٢
نطق وتخاطبعبداملانع١٣
نطق وتخاطبسلسبيل ال سعد١٤
نطق وتخاطبناصر العجي١٥
نطق وتخاطبمحمد ال مطارد١٦
صعوبات تعلممحمد الشهي١٧
صعوبات تعلمأحمد البكري١٨
نطق وتخاطبسلطان احلارثي١٩
نطق وتخاطبزياد عسيري٢٠
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مُستفيدي احلقائب التعليمية الناطقة .



اإلعاقةاإلسمم
نطق وتخاطبعلي ال مطلق٢١
نطق وتخاطبرودينا٢٢
تدريبات نطق وتخاطبمعد٢٣
صعوبات تعلميعقوب٢٤
نطق وتخاطبحسن غالب٢٥
صعوبات تعلمغآل+حصه املرشده٢٦
صعوبات تعلماحلسن شبام٢٧
صعوبات تعلمعباهللا املهري٢٨
نطق وتخاطبفارس الهمامي٢٩
نطق وتخاطبعلي + محمد شكوان٣٠
صعوبات تعلمأسماعيل٣١
نطق وتخاطبعلي ال شرمه٣٢
نطق وتخاطبشذى٣٣
صعوبات تعلمنوره٣٤
نطق وتخاطب - صعوبات تعلمأنوار٣٥
نطق وخاطبترف الوادعي٣٦
نطق وتخاطبحور٣٧
نطق وتخاطبعيسى عزان٣٨
صعوبات نطق وتخاطبسعد مبارك٣٩
صعوبات نطقفهد القشانني٤٠



اإلعاقةاإلسمم
تدريبات نطق وتخاطبسعد علي٤١
تدريبات نطق وتخاطبمحمد قراد٤٢
تدريبات نطق وتخاطبناصر بليه٤٣
نطق وتخاطبهيام األمير٤٤
نطق وتخاطبسهل ٤٥
نطق وتخاطبإيالن ٤٦
نطق وتخاطبإبراهيم املكرمي ٤٧
نطق وتخاطبسعود عبدالعزيز٤٨
صعوبات تعلم - نطق سله خالد٤٩
نطق وتخاطبحسني محسن٥٠
صعوبات نطقذوق زايد٥١
صعوبات نطقبتول عبداهللا٥٢
نطق-صعوبات تعلمأمير عبدالرحمن٥٣
تدريبات نطق وتخاطبمسفر القحطاني٥٤
نطق وتخاطبعلي املنصور٥٥
نطق وتخاطبمحمد ورقش٥٦
نطق وتخاطبسعاده احلارثي٥٧
صعوبات تعلمأماني صغير ٥٨
صعوبات تعلمدانه محمد٥٩
صعوبات تعلمعلي محمد٦٠



اإلعاقةاإلسمم
نطق وتخاطبعيسى عزان٦١
صعوبات تعلمبتال عبدالهادي٦٢
صعوبات تعلمالعنود٦٣
صعوبات تعلمرحمه العولقي٦٤
صعوبات تعلماحمد مصعبي ٦٥
نطق وتخاطبملى مهدي٦٦
صعوبات تعلمعبدالكرمي سمير٦٧
صعوبات تعلماحمد محمد٦٨
صعوبات تعلمابراهيم خليل٦٩
نطق وتخاطبمحمد حمد٧٠
نطق وتخاطبفاطمه محمد٧١
صعوبات تعلمحمد احمد٧٢
صعوبات تعلمعلياء داود٧٣
صعوبات تعلمعبد الرحمن ال مخلص٧٤
صعوبات تعلمحسن القحطاني ٧٥
صعوبات تعلمازمان٧٦
صعوبات تعلمهمام٧٧
صعوبات تعلمتركي الشهري٧٨
نطق وتخاطبيوسف عادل٧٩
نطق وتخاطبريان سليم٨٠



مقياس الرضآ ؟







السادة ألفاضل /
 جمعية نور نجران لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بعد التحية .. 

نود أن نشكركم نحن / فريق ثالث بالون  
 لتواصلكم معنا لتجهيز الحقائب التعليمية تناسب احتياج كل طفل 

وهي تحتوي على اآلتي:

  برنــامـج  
" أبطال نور نجرآن" 



الفواتير:



















علًما بأن السعر 100 حقيبة هو 32,840
 ( اثنان وثالثون الفا وثمانمائة واربعون ريال فقط )

ونحن على أتم االستعداد للرد على استفساراتكم و بإنتظار أمر التوريد 
*السعر أعاله ال يشمل الشحن .

مع حتيات فريق ثالث بالون. 

الفواتير:



-

الفواتير:



-

الفواتير:



الفواتير:



مصرف األهلي :  
Al ahli  bank.

205608017945331 43200000935006

@noornajran_sa

يسعدنا زيارتكم .

للتواصل : 
0556431127 

@noornajAch

حي الضيافة  
خلف اإلماره عماره رقم 1

مصرف الراجحي : 
Al rajah  bank.


