
الدليل الشامل بالمراكز والمستشفياتالدليل الشامل بالمراكز والمستشفيات  

والجمعيات والمدارس لبرامج التربية الخاصةوالجمعيات والمدارس لبرامج التربية الخاصة

في منطقة نجـران

تصميم:تصميم:
  

إيمان حمد ال منجمإيمان حمد ال منجم

  إعداد ومراجعة:إعداد ومراجعة:
  

غادة محمد ال مستنيرغادة محمد ال مستنير





أبطال ذوي اإلعاقة..

اإلعاقة طاقة إرادة،اإلعاقة التمنع الوصول فقد وهبك الله حافز ليخلق منك

أسطورة،ولذلك أحبط أنت عزوم اليأس وأنهض،أصنع نصرك المجيد فنحن فقط

نصنع مانحن عليه..

 

ختاماً:أتمنى أن يكون قد وصلك وأحاط بك عطائي المتضمن بهذ الدليل الشامل

الذي يجمع كالً من:مراكز تشخيص ومراكز عيادات إضطرابات النمو والسلوك

والجمعيات األهلية والمستشفيات والمدارس الحكومية واألهلية لبرامج التربية

الخاصة.

منطقة نجران



إليكم:

ألننا نؤمن أن تميزك هو النضال الذي يحفزك،أغرس المثابرة بطريقك وأجعل اإلصرار عادة

فـ بفضل اللّه وهذا الوطن العظيم..
ووّحدت جهودنا لخدمة هذا الصرح اإلنساني الكبير لتصنع من نفسك معاق واثق ذاتياً

متمكن مهارياً مؤهل سلوكياً.
غادة محمد ال مستنير



محاور هذا الدليل الشامل:

مراكز التشخيص

مراكز عيادات إضطرابات النمو والسلوك

الجمعيات األهلية لذوي اإلعاقة

المدارس الحكومية واألهلية لبرامج التربية الخاصة

المستشفيات



الجمعيات األهلية التي تقدم خدماتها لذوي اإلعاقة
بمنطقة نجـران



جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي اإلعاقة

الفئة المستهدفة:جميع اإلعاقات

للتواصل:0556431127

حي الضيافة
المجال:توعية وتأهيل

الجمعية السعودية للتربية الخاصة(جستر) فرع منطقة نجران

الفئة المستهدفة:

الموقع:

التربية الخاصة

 

gester_najranللتواصل:0564887337
1

(اإلعاقات بتنوعها واإلضطرابات النمائية والموهبة)



الفئة المستهدفة:

جمعية شمعة أمل

ذوي اإلعاقة

للتواصل:0536636888

الموقع:حي األمير مشعل

المجال:

2

توعية-خدمات 

مساندة للنهوض بالطفل



مراكــز التشخيــص

 فـــــــي منطقــــة نجــــران



مركز بديل الجنوب

الفئة المستهدفة:ذكور

للتواصل:0175436804

المجال:
الموقع:حي الضباط

3

عالج طبيعي

الفئة المستهدفة:

مـــركـــز األخدود الطبي

ذكور وإناث

للتواصل:0175442000

الموقع:طريق الملك فهد

جلسات طبيةالمجال:



الفئة المستهدفة:

4

المركز الصيني للعالج الطبيعي

ذكور

للتواصل:0556330100

الموقع:الخالدية

المجال:

لمع األمل الطبي

المجال:الفئة المستهدفة: ذكور وإناث

للتواصل:0175441197
الموقع:العريسة

جلسات طبية

جلسات طبية



4

الفئة المستهدفة:

اسيا للعالج الطبيعي

ذكور

للتواصل:0536388839

المجال:

الموقع:الحضن

وقت الشفاء الرياضي

الفئة المستهدفة:

المجال:

ذكور

للتواصل:0558432299

الموقع:المخيم

5

جلسات طبية

جلسات طبية



4

الفئة المستهدفة:

6

الريادي للعالج الطبيعي

ذكور

للتواصل:0538329045

الموقع:شارع الملك خالد

المجال:

مجمع التاج الطبي

ذكور وإناثالفئة المستهدفة:

للتواصل:0175422165

المجال:

الموقع:المخيم

جلسات طبية

عالجي وتأهيلي



المستشفيات

الخـــاصـــة 



4

الفئة المستهدفة:

7

مستشفى نجران التخصصي الطبي

ذكور وإناث

للتواصل:0535227888

الموقع:طريق الملك سعود

مستشفى الظــافــر

ذكور وإناثالفئة المستهدفة:

للتواصل:0175429999

الموقع:طريق الملك عبد العزيز



4

بنيــن

اإلدارة العـامة للتعليـم بمنطقـة

نجـران



48

اإلعاقـات الفكريـة والتوحـد

المرحلة اإلبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

مدرسة العريسة

مدرسة اإلمام الشافعي

مدرسة أحمد بن حنبل

مدرسة فلسطيـن

مدرسة العين والقرين

مدرسة النوراس بن سمعان

مدرسة عمار بن ياسـر

مدرسة الخــانق

مدرسة قــراء

مدرسة اليرموك

مدرسة أحد

مدرسة الخانق

مدرسة قراء

مدرسة يدمة

مدرسة يدمة

مدرسة الخــانق

مدرسة اليرموك

مدرسة األحنف بن قيس

مدرسة ابن حزم

مدرسة يدمة



4

المرحلة اإلبتدائية

المرحلة الثانوية
مدرسةحبونـا

المرحلة المتوسطة

9

مدرسة البراء بن عازب
مدرسة عبدالله بن مسعود

بــرنــامــج التـــــوحــــد

المرحلة اإلبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

مدرسة موسى بن نصير

مدرسة البراء بن عازب

مدرسة المغيرة بن شعبة

مدرسة المغيرة بن شعبة

بــرنــامــج األمل

 للصم
مدرسة عمورية

مدرسة عمورية

مدرسة محمد الفاتح



410

المرحلة اإلبتدائية

بــرنــامــج األمل لضعاف السمع

مدرسة المغيرة بن شعبة

بــرنــامــج دمــج المكفوفيــن

المرحلة اإلبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

مدرسة ثـــارمدرسة وادي اللجممدرسة القدس

مدرسة الخـوارزمـيمدرسة وادي اللجم

مدرسة سليمـان بن عبدالملكمدرسة نجـران مدرسة عبدالملك بن مروان



411

المرحلة 

اإلبتدائية

متعـــــــددي العــوق

مدرسة فلسطيــن

مدرسة فلسطيــن

المرحلة

 الثانوية

بــرنامج

 يسيـر
المـلك عبـداللـه



4

عبدالله 

بن حذافة

موسـى 

بن نصيــر

الملك

 فيصل

المثنـى 

بن حارثـة

المرحلة اإلبتدائية

اإلمام

 مسلم

األخدود

سايـلة

 غـزال

بالل

 بن ربــاح

القــدس

أحمد

 بن حنبــل

عثمــان 

بــن عفــان

طــارق

 بن زيــاد

خــالــد

 بن الوليــد

اإلمــام 

مــالك

معــاذ

 بن جبــل
الرويكبــة

العريســة

المـلك

 عبـداللـه

12

المدارس التــي يوجـد بها برنـامج (صعوبــات التعــلم)



اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران

(بنـــات) 



413

المرحلة اإلبتدائية

بـرنـامج اإلعـــاقـــة الفكــــرية

الروضـــــــــــة

من عمر 3 سنوات إىل عمر 25 سنة بمختلف اإلعاقـــات

إبتدائية التحفيظ الثانية

إبتدائية القــابل

إبتدائية خبــاش

إبتدائيةالمشعلية األوىل

إبتدائية الخانق

إبتدائية ثـــار

إبتدائية تحفيظ حبونــا

الروضـــــــــــة األوىل بنجران

الروضـــــــــــة األوىل بالجربة

الروضـــــــــــة الخامسة عشر بنجران



4

بـرنـامج اإلعـــاقـــة السمعية

المتوسطة السادسة

164

المرحلة 

اإلبتدائية

من عمر 3 سنوات إىل عمر 25 سنة بمختلف اإلعاقـــات

إبتدائية الثانية والعشرون
إبتدائية حبونا الثانية

إبتدائية خبــاش

المرحلة

 الثانوية

الثانوية األوىل

14

المرحلة

 المتوسطة

1

2

3



4

المرحلة اإلبتدائية

بـرنـامج لضعاف السمع

المرحلة المتوسطة

من عمر 3 سنوات إىل عمر 25 سنة بمختلف اإلعاقـــات

إبتدائية الثانية والعشرون

إبتدائية حبونا الثانية

إبتدائية خبــاش

المتوسطة السادسة

16

الروضــــة

415

الروضة األوىل بنجران

الروضة األوىل بالجربة
الروضة الخامسة والعشرون



4

المرحلة اإلبتدائية

بـرنـامج اإلعـــاقـــة البصرية

المرحلة المتوسطة

من عمر 3 سنوات إىل عمر 25 سنة بمختلف اإلعاقـــات

إبتدائية التاسعة

إبتدائية حبونا الثانية

المتوسطة الحادية عشر

16

المرحلة الثانوية

الثانوية األوىل

416



4

المرحلة اإلبتدائية

بـرنـامج صعوبات تعلم

المرحلة المتوسطة

من عمر 3 سنوات إىل عمر 25 سنة بمختلف اإلعاقـــات

اإلبتدائية الثانية 

اإلبتدائية األوىل

إبتدائية خبــاش

المتوسطة السابعة

16

417

اإلبتدائية الخامسة

اإلبتدائية الثامنة
اإلبتدائية الثالثة عشر

اإلبتدائية الثانية والعشرون

اإلبتدائية الثانية والثالثون

اإلبتدائية السابعة والثالثون

إبتدائية القعصوم
إبتدائية الحضن

إبتدائية المشعلية الثانية



4

المرحلة اإلبتدائية

بـرنـامج بطء تعلم

من عمر 3 سنوات إىل عمر 25 سنة بمختلف اإلعاقـــات

اإلبتدائية العاشرة

418

اإلبتدائية الخامسة والعشرون



4

المرحلة اإلبتدائية

بـرنـامج فرط الحركة وتشتت اإلنتباه

من عمر 3 سنوات إىل عمر 25 سنة بمختلف اإلعاقـــات

419

اإلبتدائية الخامسة والعشرون



المدارس األهليـــــــــــة



4

المرحلة اإلبتدائية

بـرنـامج التــوحـــد

420

إبتدائية دار األحفاد األهليـــة

من ضمن المدارس المعتمدة في مشروع معين للقسائم التعليمية

الخدمـــات

نطق وتخاطب - تقييم وخطط فردية - تعديل السلوك - دمج جزئي ودمج كلي 

للتواصل:0582224143مع أطفال التعليم العام



4

أضطراب طيف التــوحـــد واإلعاقة الفكرية

421

الخدمـــات

عيادات تخاطب وعالج سلوكي

عيادات عالج وظيفي وطبيعي

 

مدرسة المستقبل المشرق األهلية للتربية الخاصة

عيادات تكامل حسي

للتواصل:0558999383

أضطراب طيف التــوحـــد

للتواصل:0501213231 الفئة المستهدفة:

إضطراب طيف التوحد

روضة وإبتدائية مواهب الخليج النموذجية األهلية

الموقع:حي الفهد



44

الخدمـــات

خطط فردية

 تعديل سلوك

تعليم فردي

بـرنـامج لتعدد العوق

22

إبتدائية زهور التاج األهلية للبنات

دمج مع طالب التعليم العام

للتواصل:0535363880



44

إبتدائية خالد الوليـــــد

إدارة الـــــموهــــوبيــن

23

بــرامج الموهوبيــن في المدارس

بنــاتبنيــن

متوسطة ابن تيمية

ثــــانويــــة نجـــران

اإلبتدائية الرابعة عشر

اإلبتدائية الواحد والعشرون

المتوسطة السابعة

المتوسطة الرابعة عشر

@mawhibanajran@Pqsili8Vv9T4107
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مجمع إرادة للصحة النفسيـــة

مركز التاج الطبــــي لتنمية المهارات

مستشفى الوالدة واألطفـــــال

مستشفى الملـــك خالـــــــد

1

2

3

المديرية العامة

 للشؤون الصحية

 لمنطقة نجران

4



44

مستشفى الوالدة واألطفال

25

3عيادات نفســـية

2عيادات عالج طبيعي

1 عيادة تخاطب

1 عيادات إضطرابات النمو

د.أروى مكي/أخصائية نفسية أطفال ومراهقين0503574464

د.علي إسماعيل/ إستشاري طب نفسي أطفال 0561389499

د.هيثم ممدوح/ إستشاري تخاطب ونطق 0507409328

لحجز مواعيد التشخيص من خالل تطبيق صحتي:

05683181720507929352



44

مستشفى الملك خـــــالــــــد

26

عيادة نطــــقعيادات نفســـية

للتواصل:0175224116

مجمع إرادةللصحة النفسية

6 عيادات نفســـية



44

مركز التاج الطبي لتنمية المهارات

عالج طبيعي

27

تكامل حسي

موجهة لذوي اإلعاقة واإلضطرابات النمائية

عالج وظيفي

قياس وتشخيص نطق وتخاطبتعديل سلوك

إستشارات نفسية تعليم فرديتدخل مبكر

جلسات تدريبية لذوي صعوبات التعلمتدريب أسري



4

جميـــع أقسـام العـــالج

 الطبيعــــي

 بالمستشفيـــــات

 الحكـــوميــة

قسـم العـالج الطبيعـي بمستشفـى 

الـوالدة واألطفـال

مركــز التأهـيــل الطبــي بمستشفـى الملك

 خالد بنجران

قسـم العـالج الطبيعي بمستشفى 

نجــران العــام-الشـرفة

مركز التأهــيل الشـامـل التــابع 

للشؤون اإلجتمــاعــية

نـادي ذوي اإلعاقــة بنجـران التــابع

 لوزارة الريـاضـة

28

1

2

3

4

5



المراكز والخدمات المقدمة لذوي

 اإلعاقة من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية

بمنطقة نجران



4429

مركز التأهيـــــل الشامـــل 

أنواع الخدمات المقدمة

تأهيل إجتماعي - تأهيل طبي - تأهيل نفسي

اإلعاقات الفكرية

اإلعاقات الحركية

إعاقات حسية - مشاكل النطق
للتواصل:0175443222

تحويله قسم النساء:127تحويله قسم الرجال:111

الفئة المستهدفة:ذوي اإلعاقة

المجال:تمكين ذوي اإلعاقة ودمجهم

بالمجتمع

الموقع: ابا الرشاش



44

مركز مهارات المستقبل

30

للرعاية النهارية
أنواع الخدمات المقدمة

عالج طبيعي ووظيفي

تكامل حسي

تخاطب

عالج نفسي واجتماعي

أنواع اإلعاقات المشمولة

متالزمة داون

التأخر الفكري

اإلصابات الدماغية
اإلعاقات الحركية

للتواصل:0534452412
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ختــــامـــــاً..

نتقـدم بخالص التقديـر واإلمتنــان لكل من قدم جهد صادق وعمل

مخلص في سبيـــل إنجاز هذا الدليــل من ممثلي جميع الجهــات

الحكومية واألهليــة من مسؤوليــن وأفراد..

ندعو الله لكم التوفيق والسداد وأن يجعل ذلك في ميزان

حسناتكم

إدارة جمـعية نــور


