
2015أنشطة وفعاليات الجمعية 



2015أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 



المشاركين الموعد المكان النشاط/ الفعالية  م

ذوي متالزمة داون

ديسمبر-يناير مقر الجمعية (النطق، الوظيفي، الطبيعي)البرنامج العالجي المجاني  1

ديسمبر-يناير مقر الجمعية سلسلة أنامل مبدعه 2

ديسمبر-يناير
مركز دبي 

للمعاقين
تدريب البوتشي 3

ذوي متالزمة داون وأولياء أمورهم
2015مارس –يناير 

كل يوم احد من كل أسبوع
مقر الجمعية  مبادرة خطي أجمل بالعربية        4

ةعرض بروشورات الجمعية ومنتجات الجمعي
يناير 13–يناير 11

2015
ةمدينة دبي الطبي المشاركة في مؤتمر طبي  5

طلبة المدرسة  2015يناير 12
ية المدرسة الفرنس

في دبي

اقامة محاضرة تعريفية عن متالزمة داون

واستالم شيك التبرع من المدرسة 
6

ذوي متالزمة داون واسرهم واعضاء مجلس 

االدارة
2015يناير 19

مقر المفوضية 

الشارقة
مبادرة مع مفوضية مرشدات الشارقة 7

متالزمة داون واالسر والمتطوعين  دبي 2015يناير 23 2015المشاركة في ماراثون دبي العالمي  8

ذوي متالزمة داون واسرهم  وذويهم 

والمتطوعين واعضاء مجلس االدارة
مقر الجمعية 2015يناير 31 مهرجان صحة الفم واالسنان  9

ذوي متالزمنة داون  ابو ظبي 2015فبراير 14
في المشاركة في المهرجان الثالث لألولمبياد الخاص

رياضة البولينج 

10

ز الجهات والمؤسسات وكبار الشخصيات ومراك

ذوي االعاقة ومتالزمة داون واالسر 

والمتطوعين 

دبي مول 20156مارس 21 2015اليوم العالمي لمتالزمة داون 

11
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المشاركين الموعد المكان النشاط/ الفعالية  م

علياء + عبد هللا + عبد هللا عادل الحاج 

الفالسي 

 18–مارس 15

2015مارس 
السعودية-جدة 

ي مسابقة األمير سلطان بن سلمان ل
 
حفظ المشاركة ف

القرآن الكريم 
12

ذوي متالزمنة داون  خورفكان  2015مارس 28
ي المهرجان الرابع  لألولمبياد الخاص

 
ي المشاركة ف

 
ف

رياضة البولينج 
13

لةمراكز واندية ذوي اإلعاقة عىل مستوى الدو   2015ابريل 27
مجمع ند الشبا 

ي 
الرياض 

ي الثامنة لذوي متالزمة داون 
بطولة البوتش  14

ي المجال الصحي 
 
االطباء والعاملير  ف

مايوم 2/ ابريل 30

2015
فندق شانغريال  مؤتمر اإلمارات الدولي لمتالزمة داون  15

ذوي متالزمة داون  ي للبولي 2015مايو  23 نج مركز دب 
ي المهرجان السادس لألولمبياد الخا

 
–ص المشاركة ف

البولينج 
16

ذوي متالزمة داون واالرس والمتطوعير   2015يونيو 6 ي للمعاقير   مركز دب  ي 
ختام تدريبات البوتش  17

ذوي متالزمة داون واالرس  2015يونيو 6
ي للقر 

ان مركز رؤيت 

الكريم 
وع قارئ القرآن الكريم ختام مش  18

ذوي متالزمة داون واالرس ومجلس اإلدارة 

والمتطوعير  

يوليو 4–يونيو 30

2015
ي 
 
مركز واف معرض ليالي رمضان 19

–انس خلف –نوال نارص –منال جعرور .د

احمد الخطيب

أكتوبر 11-12

2015
ا فندق مدينة جمير 

ي  للتنمية  الدامجة مب ي منتدى دب 
 
ادرة المشاركة ف

مكان آمن للجميع .. مجتمعي 
20

–ب انس الخطي–نوال نرص –سونيا الهاشمي 

احمد الخطيب 

أكتوبر 21–19

2015

جمعية النهضة 

النسائية

ط ةنادي ضباط الش 

ي  دب 

ي لحماية  اال 
ي المؤتمر الدولي الثاب 

 
طفال من المشاركة ف

التحرش الجنشي 
21
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المشاركين الموعد المكان النشاط/ الفعالية  م

احمد الخطيب–نوال نرص –سونيا الهاشمي   2015أكتوبر 20
مجموعة 

الصحراء 

ي ملتق  المشاري    ع االجتماعية التو 
 
–ظيف المشاركة ف

والدمج االجتماعي لذوي االعاقة 
22

ن من ذوي متالزمة داون 10 العبي 

ي –سيف الدبل 
اشد ر –عادل عثمان –عبد هللا ثاب 

–عىل السويدي –يوسف الهاشمي –المرموم 

–ادريس محمد -عبد هللا عادل –محمود جعرور 

عبد العزيز أل عىلي  

2015أكتوبر 24
ي  نادي دب 

للمعاقير  

ي االلعاب االول لالولمبياد الخاص اإل 
 
ي المشاركة ف

) ماراب 

ي 
( البوتش 

23

العب من ذوي متالزمة داون 13

ي –سيف الدبل 
اشد ر –عادل عثمان –عبد هللا ثاب 

–عىل السويدي –يوسف الهاشمي –المرموم 

–ادريس محمد -عبد هللا عادل –محمود جعرور 

هان محمد -عبد العزيز أل عىلي   احمد حارب –رس 

احمد عبد هللا جمعه –

:مجلس اإلدارة

، د منال جعرور، نوال الحاج نارص  ، سونيا الهاشمي

محمد عبد هللا الدبل مستشار اداري 

ايمان العبيدلي ، عبد الرحمن جعرور: مرافقير  

محمود عطوان : اداري 

2015اكتوبر 31
مجمع ند الشبا 

ي 
الرياض 

ي البادل تنس
ي نهاب 

 
المشاركة ف 24
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المشاركين الموعد المكان النشاط/ الفعالية  م

العب من ذوي متالزمة داون 13

ي –سيف الدبل 
–رموم راشد الم–عادل عثمان –عبد هللا ثاب 

هللا عبد –محمود جعرور –عىل السويدي –يوسف الهاشمي 

هان محمد -عبد العزيز أل عىلي  –ادريس محمد -عادل  رس 

احمد عبد هللا جمعه –احمد حارب –

:مجلس اإلدارة

، د منال جعرور، نوال الحاج نارص، عيد مح مد سونيا الهاشمي

ي ، محمد نارص الغافري ،  محمد عبد هللا الدبل مس
تشار ثاب 

اداري 

ام محمد الغافري    + ام أحمد وائل + ام راكان: أولياء االمور

اخت عادل عثمان+ ام راشد+ ام عبد العزيز+ ابو ادريس 

2015نوفمي  3 مقر الجمعية  االحتفال بيوم العلم  25

جميع الجهات والمؤسسات واألفراد الداعمة للجمعية  2015نوفمي  22
يخ شانغريال شارع الش

زايد 
2015حفل تكريم الرعاة والداعمير  للجمعية لعام  26

ي واالرس
مجلس االدارة والفريق الرياض  2015نوفمي  24

ي للرياضات نادي دب 

البحرية

ي بالتعاون مع
ي الوطت 

ي اليوم الرياض 
 
مجلس المشاركة ف

ي 
ي الرياض  دب 

27
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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي 

نظمت جمعية اإلمارات لمتالزمة داون 

2015مؤتمر اإلمارات الدولي لمتالزمة داون 

“حياة صحية أفضل لذوي متالزمة داون " تحت شعار 

2015مايو 2–ابريل 30خالل الفترة من 

فندق شانغريال شارع الشيخ زايد دبي 

2015مؤتمر اإلمارات الدولي لمتالزمة داون 

المؤتمرات:أوال



المنظمة العليا للمؤتمر اللجنة

الصفةاالسمم
رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر سونيا الهاشمي 1

رئيس اللجنة العلمية-مديرة المؤتمر –نائب رئيس اللجنة العليا منال جعرور . د2

المدير المالي للمؤتمر نوال ناصر عبد هللا آل ناصر3

رئيس لجنة الشؤون اإلدارية أسامة الصافي 4

نائب رئيس لجنة الشؤون اإلدارية أحمد شاهين 5

عضو ممثل هيئة تنمية المجتمع علياء القاسمي . د6

عضو ممثل عن اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب حمد الخمري 7

عضو ممثل القيادة العامة لشرطة دبيراشد عيسى محمد القاسم8

عضو ممثل دائرة السياحة والتسويق التجاريالسيد عبدهللا يوسف9

عضو ممثل دائرة السياحة والتسويق التجاري السيدة نوره عبدهللا الحثبور10

ممثل بلدية دبي–عضو السيد عمر المري11

عضو ممثل وزارة الصحةالهام األميري/ الدكتورة12

عضو اللجنة االدارية محمود عطوان13

عضو اللجنة االداريةثابت عفنوش14

عضو لجنة العالقات العامةشهال الهاشمي15

عضو لجنة العالقات العامةايمان العبيدلي16

عضو لجنة العالقات العامةشيخة المدحاني17

منسق اعالميعبد الرحمن نقي 18



210 الحضور الفعلي للمؤتمر

21 المتحدثين رؤساء الجلسات

231 اجمالي الحضور

الشخصيات التى حضرت حفل االفتتاح 

مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب  سعادة اللواء محمد أحمد المري 

نيابة عن راعي المؤتمر  أحمد بن كلبان. سعادة د

المدير التنفيذي لجمعية دار البر  سعادة عبد هللا بن زايد الفالسي 

الراعي الفضي للجمعية  سعادة خلود المالح

األمين العام التحاد اإلمارات لرياضة المعاقين السيد سالم بن ذبيان 

:الشركاء

–ة دبي جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية بلدي–وزارة الصحة –هيئة الصحة بدبي –فندق شانغريال 

هيئة –ي دائرة السياحة والتسويق التجاري القيادة العامة لشرطة دب–االدارة العامة لإلقامة وشؤون االجانب 

كريتيف انتيليجنس-الجمعية الخليجية لالعاقة  –تنمية المجتمع 

2015مؤتمر اإلمارات الدولي لمتالزمة داون 



االعالن عن المؤتمر في شوارع دبي

شاشة الكترونية بشارع الشيخ زايد وجهتين ❑

محطة 40شاشة الكترونية بمحطات بترول اإلمارات عدد ❑

بنر بشارع محمد بن زايد وجهين ❑

بنر بشارع الضيافة وجهين ❑

اإلعالن عن المؤتمر بموقع هيئة الصحة بدبي قبل الحدث بأسبوعين    ❑

اإلعالن عن المؤتمر عبر شبكة التواصل االجتماعي قبل الحدث بأسبوعين❑



2015توصيات مؤتمر اإلمارات الدولي لمتالزمة داون 

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيداونمتالزمةلذويسجلإنشاء✓

جميعيفداونمتالزمةذويوفحصلمتابعةتطبيق برنامج مبني على أحدث البراهين العلمية✓

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةأنحاء

مافالوالدةمنذالعمريةالفئاتلجميعداونمتالزمةحولوموحدشاملتعليميكتيبصدارإ✓

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياألموروأولياءللمهنيينفوق

لمتحدةاالعربيةاإلماراتدولةللخطرالمعرضينالحواملللنساءالوالدةقبلمافحصتقديم✓

:بغرضالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةأنحاءجميعفيللمهنيينعملورشتنظيم✓

oالسيئالخبرتبليغفيالفعالةالتواصلمهاراتمنتمكينهم. 

oالتي تخص ذوي متالزمة داونواالجتماعيةوالسلوكيةالطبيةالقضايامختلفمعالجة.

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةأنحاءجميعفيداونمتالزمةبذويخاصةعياداتإنشاء✓



مخاطبة الجهات بتوصيات المؤتمر

:  تم مخاطبة الجهات التالية بتوصيات المؤتمر

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ➢

سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ➢

سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ➢

هيئة الصحة بدبي ➢

وزارة الصحة ➢

ت المؤتمر تم تشكيل أعضاء اللجنة االستشارية لمتالزمة داون لتفعيل توصيا

الجهة االسم م

جمعية اإلمارات لمتالزمة داون-رئيس اللجنة  منال جعرور. د 1

وزارة الصحة مستشفى القاسمي بالشارقة منى صالح عبدالعزيز. د 2

وزارة الصحة مستشفى الشيخ خليفة للنساء والوالدة واألطفال بعجمان خولة البلوشي. د 3

الرعاية الصحية األولية-وزارة الصحة  عالية الكعبي. د 4
هيئة الصحة بدبي مستشفى لطيفة فاطمة بستكي. د 5

هيئة الصحة بدبي مستشفى الجليلة زينب ابراهيم العلوب. د 6
قطاع الرعاية الصحية األولية/ هيئة الصحة بدبي  علياء محمد رفيع. د 7

هيئة الصحة أبوظبي منى القاضي 8

هيئة الصحة أبوظبي كاملة الخطيب. د 9



 
ً
اتالندوات والمحاضن : ثانيا

ة تعريفية عن ذوي متالزمة داون لطلبة وطالب-1 ات محاضن

ي بتاري    خ   ألقت  2015يناير 12المدرسة الفرنسية بدب 

ة د ي الجمعية . المحاضن
ن
نادره البورنو متطوعة ف

ة تعريفية عن ذوي متالزمة داون لمفوضية -2 محاضن

ة  2015يناير 19مرشدات الشارقة بتاري    خ  ألقت المحاضن

منال جعرور نائب رئيس مجلس اإلدارة . د



 
ً
المشاركات: ثانيا

المشاركات الخارجية-أ

ي مؤتمر اليوم العالمي لمتالزمة داون بنيويورك-1
ن
المشاركة ف

بمقر األمم المتحدة من خالل تقديم ورقة عمل  2015مارس 21
 واجت

ً
ي دمج ذوي متالزمة داون تعليميا

ن
 تحت عنوان  دور األرس ف

ً
ماعيا

بوي وفسورة  إيمان جاد المستشار البر للجمعية للب 

ترة المشاركة في الكونجرس العالمي لمتالزمة داون في الهند خالل الف-2

2015أغسطس  21–17من 
ي تقديم التوعية "ورقة عمل ب

ن
ة جمعية االمارات لمتالزمة داون ف خب 

منال جعرور نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس . بحضور دالمجتمعية
مركز تطوير ذوي متالزمة داون 

م مسابقة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريالمشاركة في-3

مارس 18–مارس 15جدة خالل الفترة من –بالمملكة العربية السعودية 

:بمشاركة اعضاء الجمعية 2015

فة علياء خلي–عبد هللا جاسم فيروز -عبد هللا عادل ناصر آل ناصر    

الفالسي 



 
ً
المشاركات: ثانيا

ةالمشاركات الداخلي-ب 

ي العالمي بتاري    خ-1 ي ماراثون دب 
ن
بحضور  2015يناير  23المشاركة ف

ن  ذوي متالزمة داون واألرس والمتطوعي 

ي للتنمية الدامجة -2 ي منتدى دب 
ن
كان آمن م:: مجتمعي » المشاركة ف

 2015أكتوبر  12–11للجميع تنظيم هيئة تنمية المجتمع  بتاري    خ 
ا بحضور كل من  :فندق مدينة جمب 

منال جعرور نائب رئيس مجلس اإلدارة . د
ن الصند–نوال ناض عبد هللا آل ناض  وق  عضو مجلس اإلدارة أمي 

ي العالج الطبيعي –أنس خلف عاطف 
 
أخصاب

ي –أحمد قاسم الخطيب 
ي العالج الوظيفن

 
أخصاب

ي المؤتمر الدولي السادس لحماية األطفال من -3
ن
المشاركة ف

باط نادي ض-التحرش الجنسي تنظيم جمعية النهضة النسائية  
طة بتاري    خ  :بحضور كل من  2015أكتوبر  19– 12الشر

سونيا الهاشمي    رئيس مجلس اإلدارة 
ن الصند–نوال ناض عبد هللا آل ناض  وق  عضو مجلس اإلدارة أمي 

ي –أحمد قاسم الخطيب 
ي العالج الوظيفن

 
أخصاب

ي ملتفر المشاري    ع االجتماعية -4
ن
لدمج ا–التوظيف »المشاركة ف

بمشتل مجموعة 2015أكتوبر 20االجتماعي لذوي اإلعاقة بتاري    خ 
:الصحراء بالخوانيج  بحضور كل من

سونيا الهاشمي    رئيس مجلس اإلدارة 
ن الصند–نوال ناض عبد هللا آل ناض  وق  عضو مجلس اإلدارة أمي 

ي –أحمد قاسم الخطيب 
ي العالج الوظيفن

 
أخصاب



 
ً
المشاركات: ثانيا

ةالمشاركات الداخلي-ب 

ي -5
ر
ي المهرجان الثالث لألولمبياد الخاص اإلماراب

ن
ي المشاركة ف

ن
ف

ي بتاري    خ  اير   14رياضية البولينج بنادي الضباط بأبوظب   2015فب 
ن هم6بمشاركة عدد  : العبي 

ي حارب          برونزية
ن
عبد هللا محمد ثاب

سيف محمد عبد هللا الدبل          برونزية
عادل عثمان عبد القادر            فضية
محمود عمر جعرور               برونزية
عبد هللا عادل الحاج               برونزية

ي -6
ر
ي المهرجان  الرابع لألولمبياد الخاص اإلماراب

ن
ي المشاركة ف

ن
ف

ن  بتاري    خ  ي بنادي خورفكان للمعاقي 
 2015مارس28رياضية البوتسر
ن هم6بمشاركة عدد  : العبي 

ي حارب             ذهبية  
ن
عبد هللا محمد ثاب

محمود عمر جعرور                  ذهبية 
عبد العزيز آل علي                    ذهبية

هان محمد عبد الرحمن            فضية رسر
عادل عثمان عبد القادر               فضية 
يوسف الهاشمي                       فضية 

عبد هللا عادل الحاج                  برونزية 



 
ً
المشاركات: ثانيا

ةالمشاركات الداخلي-ب 

ي -7
ر
ي المهرجان السادس لألولمبياد الخاص اإلماراب

ن
ي المشاركة ف

ن
ف

ي للبولينج بتاري    خ    2015مايو   23رياضية البولينج بمركز دب 
ن هم6بمشاركة عدد  : العبي 

عبدهللا عادل الحاج                 الميدالية الذهبية
محمود جعرور                    الميدالية الفضية

اداريس محمد ابراهيم            الميدالية الذهبية 
ونزية يوسف الهاشمي                  الميدالية الب 
ونزية  سيف الدبل                        الميدالية الب 
ونزية عادل عثمان                      الميدالية الب 

ي -8
ن
ي ف

ر
ي األلعاب األول لألولمبياد الخاص اإلماراب

ن
 رياضية المشاركة ف

ن  بتاري    خ  ي للمعاقي  ي بنادي دب 
بمشاركة عدد  2015أكتوبر 24البوتسر

ن هم6 :  العبي 
سيف الدبل                        الميدالية الذهبية
عبد العزيز أحمد آل علي        الميدالية ذهبية 
ي              الميدالية الفضية 

ن
عبد هللا محمد ثاب

عل محسن السويدي           الميدالية الفضية
ونزية محمود جعرور                   الميدالية الب 
ونزية عادل عثمان عبد القادر         الميدالية الب 



 
ً
المشاركات: ثانيا

ةالمشاركات الداخلي-ب 

ي  بت-8
ي البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضن

 
 31اري    خ  حضور نهاب

العب من ذوي متالزمة داون وأرسهم 13عدد  2015أكتوبر 
ن  ومجلس اإلدارة والمتطوعي 

ي بالتعاون مع مجلس د-9
ي الوطبن

ي اليوم الرياضن
ن
ي المشاركة ف ب 

ي الدولي للرياضات البحرية  بحضور س ي  بنادي دب 
مو الشيخ الرياضن

نية   أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة األولمبية الوط
بحضور ذوي متالزمة داون وأرسهم 2015نوفمب   24بتاري    خ 

ن  ومجلس األإدارة والمتطوعي 



 
ً
االتفاقيات ومذكرات: ثالثا

التفاهم

اكة رعاية ماسية مع جمعية االتحاد -1 توقيع اتفاقية رسر
ي  2015 / 1 / 1التعاونية لمدة عام تبدأ من 

ن
 / 31تنتهي ف

درهم  300,000بمبلغ رعاية وقدره   12/2015

اكة رعاية ذهبية مع األنصاري للص -2 افة توقيع اتفاقية رسر
ي  2015 / 1 / 1لمدة عام تبدأ من 

ن
  12/2015 / 31تنتهي ف

درهم  100,000بمبلغ رعاية وقدره 

اكة رعاية فضية مع مشاري    ع قرقا-3 ش لمدة توقيع اتفاقية رسر
ي  2015 / 1 / 1عام تبدأ من 

ن
بمبلغ   12/2015 / 31تنتهي ف

درهم  50,000رعاية وقدره 

اكة رعاية فضية مع مجوهرات غنج-4 لمدة توقيع اتفاقية رسر
ي  2015 / 1 / 1عام تبدأ من 

ن
بمبلغ   12/2015 / 31تنتهي ف

درهم  50,000رعاية وقدره 



 
ً
االتفاقيات ومذكرات: ثالثا

التفاهم

اكة رعاية فضية مع  خلود المالح ل-5 مدة عام توقيع اتفاقية رسر
ي  2015 / 1 / 1تبدأ من 

ن
بمبلغ رعاية   12/2015 / 31تنتهي ف

درهم  50,000وقدره 

كة الشاي-6 اكة رعاية برونزية مع رسر ع  لمدة عام توقيع اتفاقية رسر
ي  2015 / 1 / 1تبدأ من 

ن
بمبلغ رعاية   12/2015 / 31تنتهي ف

درهم  25,000وقدره 

مذكرة تفاهم  وتعاون مع مكتب حمدان الشامسي توقيع-8
تنتهي  2015 / 6 / 23لالستشارات القانونية لمدة عام تبدأ من 

ي 
ن
بهدف تقديم خدمات تطوعية للجمعية 6/2015 / 22ف

عام توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع فندق شانغريال  لمدة-7
ي  2015 / 1 / 1تبدأ من 

ن
بهدف   12/2015 / 31تنتهي ف

تقديم خدمات مجانية ألنشطة وفعاليات الجمعية

مذكرة تفاهم  وتعاون مع جامعة خليفة  لمدة عام توقيع-9
ي  2015 / 1 /25تبدأ من 

ن
بهدف عمل 2016 / 24تنتهي ف

\ابحاث أكاديمية عن ذوي متالزمة داون 



 
ً
معارض: رابعا

ي معرض ليالي رمضان الداعم لجمعية اإلمارات-3
ن
المشاركة ف

لمتالزمة داون بتنظيم من رائدة األعمال خلود المالح خالل 
ة من  ي وتم عرض 2015يوليو 4-2015يونيو 30الفبر

ن
بمركز واف

( منتجات الجمعية-بروشورات - 6رول اب الجمعية عدد (

ي بتاري    -2 ي معرض  المدرسة الفرنسية بدب 
ن
يناير  12خ المشاركة ف

-بروشورات -رول اب الجمعية (من خالل عرض 2015
(  منتجات الجمعية

ي بتنظيم من جمعية اإلمار -1 ي المعرض الطب 
ن
ات المشاركة ف

ة   ي الطبية خالل الفبر لألمراض الجينية بمدينة دب 
-بروشورات -رول اب الجمعية (عرض 2015يناير  13يناير 12

(  منتجات الجمعية



 
ً
الحفالت: خامسا

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم-1
رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

نظمت جمعية اإلمارات لمتالزمة داون بالتعاون مع دبي مول
2015مارس  21االحتفال باليوم العالمي لمتالزمة داون 

خياراتي.. تحت شعار فرصي 

:الشرفضيوف
الشيخ عبد العزيز النعيمي  

قةنائب رئيس اللجنة العليا لحمايو حقوق األشخاص ذوي اإلعاسعادة عبد هللا الشيباني     

مياه دبي سعادة سعيد الطاير                العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء و

سعادة خالد الكمدة                   مدير عام هيئة تنمية المجتمع 

سعادة سعيد حارب                  األمين العام لمجلس دبي الرياضي 

سعادة عيسى الميدور                مدير عام هيئة الصحة بدبي 

معية سهيل البستكي                    ممثل عن جمعية االتحاد التعاونية الراعي الماسي للج

منى الحداد                         الراعي الفضي للجمعية 

عادل الخاجة                       ممثل عن مشاريع قرقاش  الراعي الفضي للجمعية

عائشة البوسميط . د

االحتفال باليوم العالمي لمتالزمة داون-1
2015



الرعاة
دبي مول                                  راعي المكان

جمعية اإلتحاد التعاونية                  راعي ماسي

األنصاري للصرافة                      راعي ذهبي

غنج للمجوهرات                         راعي فضي

معرض ليالي رمضان                   راعي فضي

مشاريع قرقاش                           راعي فضي

شركة الشايع                             راعي برونزي

االحتفال باليوم العالمي لمتالزمة داون-1
2015

 
ً
الحفالت: خامسا

الجهات المشاركة في الحدث 

ة االدارة العام–ادارة خدمة المجتمع بشرطة دبي –الموسيقى العسكرية –دبي مول 

مراكز وأندية ذوي اإلعاقة -للمنشآت والطوارئ  

باإلضافة إلى فريق عمل من متطوعي الجمعية تم تقسيمهم إلى فرق كالتالي  

ريق الدعم        فريق االستقبال         فريق تنظيم فعالية المشي           فريق المسرح      ف

يق اإلعالم فريق الترويج عن الحدث    فريق التصوير              فريق التوعية      فر



 
ً
الحفالت: خامسا

عي  الجمعية برعاية فندق شانغريال االفطار الجمانظمت

لذوي متالزمة داون وأسرهم والمتطوعين ومجلس اإلدارة 

والموظفين والرعاة 

بمناسبة يوم العمل االنساني اإلماراتي 

في ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد طيب هللا ثراه 

بفندق شانغريال شارع الشيخ زايد 2015يونيو 23

حفل افطار صائم-2



جمعية الجمعية االحتفال بيوم العلم  بمقر النظمت-3

بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم ومجلس اإلدارة 
2015نوفمبر 3والمتطوعين والموظفين

االحتفال بيوم العلم -3

 
ً
الحفالت: خامسا



اة الجمعية برعاية فندق شانغريال حفل تكريم الرعنظمت-4

نوفمبر 22األحد 2015والداعمين ألنشطة وفعاليات الجمعية لعام  

بفندق شانغريال ـ شارع الشيخ زايد  2015

فراد التى فيه تكريم جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات واألتم والذي 

.2015دعمت الجمعية خالل عام 

 
ً
الحفالت: خامسا

2015حفل تكريم الرعاة والداعمين للجمعية -4

ضيوف الشرف الحاضرين 
مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون االجانب سعادة اللواء محمد أحمد المري

ري مدير دائرة الشؤون االسالمية والعمل الخيسعادة حمد الشيباني

العضو الفخري لجمعية اإلمارات لمتالزمة داونسعادة محمد جمعه بن هندي

46: عدد الجهات المكرمة 

31:عدد الجهات التى حضرت الحفل 

15: عدد االفراد المكرمة

10: عدد االفراد الحاضرين للحفل 

8:عدد متطوعي الحفل



 
ً
المهرجانات: سادسا

مهرجان صحة الفم واألسنان-1

الجمعية بالتعاون مع إدارة خدمات األسنان في قطاعنظمت-4

ان الصحة األولية بهيئة الصحة بدبي مهرجان صحة الفم واألسن

بمقر الجمعية 2015يناير 31لذوي متالزمة داون وذويهم  السبت 

عيةبرعاية جمعية االتحاد التعاونية الراعي الماسي ألنشطة الجم



 
ً
ة ورش العمل التأهيلي: سابعا

والرياضية والفنية

مركز تطوير ذوي متالزمة داون -1

عدد جلسات مركز تأهيل ذوي متالزمة داون

الجلسات اسم البرنامج

األسبوعية

الجلسات 

الشهرية

ةالجلسات السنوي

552202420الطبيعي

582322552الوظيفي

572282508النطق

20157480لعام عدد جلسات إجمالي



ولف التدريبات الرياضية للبوتشي والسلة والج-2

عام والبولينج لفريق الجمعية الرياضي على مدار ال

العب 15بمشاركة 

 
ً
ورش العمل التأهيلية : سابعا

والرياضية والفنية



مة لمتالزتنظيم بطولة اإلمارات الثامنة  للبوتشي -3

برعاية  2015ابريل  27داون على مستوى الدولة

العب والعبة 84دورة ند الشبا الرياضية بمشاركة 

ةتنظيم بطوالت رياضي-3

 
ً
ورش العمل التأهيلية : سابعا

والرياضية والفنية



ورش الرسم لذوي متالزمة داون على مدار العام -4

من ذوي متالزمة داون 20بمشاركة 

 
ً
ورش العمل التأهيلية : سابعا

والرياضية والفنية



 
ً
زيارات لمقر الجمعية: ثامنا

إدارة البحوث -هيئة تنمية المجتمع وفد منزيارة -2

 2015يونيو 3والسياسات لمقر الجمعية يوم األربعاء 

لبحث سياسات العمل التطوعي 

ر نوال ناصر عبد هللا آل ناص/ كان في استقبال الوفد أ 

عضو مجلس اإلدارة المدير المالي 

زيارة مجلة المضمار الصادرة عن المكتب للثقافة -1

ع واالعالم التابع لمكتب سمو ولي عهد دبي  لعمل مقابلة م

2015فبراير 18سعادة سونيا الهاشمي رئيس مجلس اإلدارة 

الهدف من الزيارة 

نجازات تسليط الضوء على الشخصيات الوطنية التي حققت إ

شخصية أو عامة لخدمة المجتمع وخصوصا لخدمة األشخاص

.ذوي اإلعاقة وإبراز طاقاتهم الكامنة في دولتنا الحبيبة



 
ً
زيارات لمقر الجمعية: ثامنا

ارة بزيبريطانيا –قام وفد من أسر ذوي متالزمة داون ويلز -3

وكان في 2015أغسطس 24لمقر الجمعية يوم االثنين

:استقبالهم 

سعادة سونيا الهاشمي رئيس مجلس اإلدارة 

منال جعرور نائب رئيس مجلس اإلدارة . د

السيد محمد عبد هللا الدبل عضو الجمعية العمومية 

ذوي متالزمة داون وأسرهمباإلضافة إلى 

الهدف من الزيارة 

د تبادل الخبرات وعرض قصص النجاح لذوي متالزمة داون من قبل وف❑

داون ويلز وجمعية االمارات لمتالزمة 

أسرة من ذوي متالزمة داون المسجلين بالجمعية اللقاء 16حضر  ❑



 
ً
أنشطة أخرى: تاسعا

مبادرة خطي أجمل بالعربية-1

د استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راش-1

عاون بالتقامت الجمعية ال مكتوم لالهتمام باللغة العربية 

مع إدارة التراث العمراني ببلدية دبي إطالق مبادرة 

بالعربية في مهارات تعلم الخط العربي_أجمل_خطي#

لذوي متالزمة داون وأفراد أسرهم

 2015خالل الفترة من يناير وحتى مارس 



 
ً
ا االصدارات : عارسر

2015تقويم جمعية اإلمارات لمتالزمة داون -1



انجازات مجلس 
اإلدارة

استالم مشروع مقر جمعية اإلمارات الجديد من -1

قبل وزارة األشغال العامة المشرفة على تنفيذ 

ومتابعة المشروع  والذي تم بنائه بدعم من لجنة

مبادرات رئيس الدولة 



ي - 2015فعاليات الجمعية لعام  فرع أبو ظب 



مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية: المنظم•

أرض المعارض: المكان•

اإلشراف على ركن األطفال و تسجيل المتطوعين وأولياء أمور ذوي متالزمة داون: النشاط•

.عضوية6متطوع ومتطوعة لجمعية اإلمارات لمتالزمة داون فرع أبوظبي و36تم تسجيل •

معرض ومؤتمر قادرون

2015مارس 26–24





الملتقى األسري األول

2015يونيو 8

فرع أبوظبي–جمعية اإلمارات لمتالزمة داون : المنظم➢

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية: المكان➢

. تعريااف بالجمعيااة ورش عماال ومحاضاارة عاان أهميااة النطااق قاماات بهااا د: النشاااط➢

ماة ألهاالي ذوي متالز( دكتوراه في التربياة الخاصاة تخصاخ تخاطاب)حانا عربي 

.داون 

.مقترح وتعليق من أهالي متالزمة داون19تم استالم ➢

.عضوية27متطوعة لجمعية اإلمارات لمتالزمة داون فرع أبوظبي 16تم تسجيل ➢





الملتقى األسري الثاني

2015أغسطس 6

فرع أبوظبي–جمعية اإلمارات لمتالزمة داون : المنظم•

قاعة النجوم–فندق شنغريال : المكان•

ر حلقة نقاشية محورهاا تجاارب ناجحاة ألوليااء أماو: النشاط•

ذوي متالزماااااااة داون وبمشااااااااركة عااااااادد مااااااان االطبااااااااء 

.والمتخصصين في مجال تأهيل ذوي اإلعاقة

متطاوع ومتطوعاة لجمعياة اإلماارات لمتالزماة 9تم تساجيل •

.عضوية5داون فرع أبوظبي و 





تلفزيون اإلمارات: المنظم•

أستوديو تلفزيون اإلمارات: المكان•

حلقة نقاشية عن تجارب ناجحة ألولياء أمور ذوي متالزمة داون وأهمية الدمج : المحور•
. وعن دور جمعية اإلمارات لمتالزمة داون فرع أبوظبي وأنشطتها

برنامج روح االتحاد

2015أكتوبر 
119حلقة 



احتفللل يللاس مللول بيللوا ملليالدا االول مللو اطفللال مللن ذوي متالزمللة داون ▪

تللم اخللذ صللورة تذكاريللة .  2015نللوفمبر 19واخللوتهم يللوا الخملليس

ع لألطفال مو فريق ياس مول و ابطال جمعية االمارات لمتالزمة داون فر

. ابوظبي

سللاعات مجانللا مللو 3ومللن  للم توجلله االطفللال للعللب فللي فللن وركللس لمللدة ▪

ي اخوتهم في عدة محطات مختلفة منهلا العلاح حسلي حركلي ولعلب تمثيلل

وقللد . وتللم تنظلليمهم بمجموعللات مختلفللة مللو قائللد فريللق مللن فللن وركللس

خصص ياس ملول علدد كبيلر ملن العلاملين فلي فلن وركلس وادارة الملول 

لتنظيم حركة األطفال واالشراف على لعبهم 

بعوا ومن  م توجه الجميو لالستراحة وقدموا لهم وجبة العشاء ومن  م ات▪

.اللعب في قسم االلعاح

.طفل من ذوي متالزمة داون وأخوتهم30حضر الفعالية أكثر من ▪

:ارتباط الفعالية بأهداف الجمعية▪

مللن اهللداف جمعيللة االمللارات لمتالزمللة داون دمللج ذوي متالزمللة داون » ▪

.«او تعليميا" في المجتمو سواء ترفيهيا

فعاليات ياس مول
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