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2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

التأهيل 

ذوي متالزمة داون  ديسمبر-يناير مقر الجمعية

مركز تطوير ذوي متالزمة داون 
فصول تعليمية،إرشاد أسري، عالج)

، طبيعي، عالج وظيفي، عالج النطق
(تعديل السلوك، اختبارات الذكاء

1

ذوي متالزمة داون  ديسمبر-يناير

نادي ألصحاب الهمم مركز دبي 
الجولف

مركز دبي للبولينج
لقوز ا-مسبح مدرسة سبيرنج الدولية 
مردف-مسبح مدرسة استار الدولية 

السلة-تدريبات البوتش ي 
السباحة-الجولف -البولينج  2

ذوي متالزمة داون  يونيو-يناير  مقر الجمعية (الرسم ) الورش الفنية  3

ذوي متالزمة داون  يونيو-يناير  ريممركز  رؤيتي لتحفيظ القران الك مشروع قارئ القران الكريم 4

دمج–دعم –توعية  ذوي متالزمة داون  برسبتم-فبراير  فندق شانغريال  تدريبات شانغريال  5

ذوي متالزمة داون 
على مدار العام  مركز دبي –التكنولوجيا معهد

بالتعاون مع معهد الربوتكس
بي التكنولوجيا التطبيقية ومركز د

لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم
6



2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

وتوعية

النوادي -دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة 

ور أولياء األم-الوزارات -أصحاب الهمم مراكز

املستشفيات-املدارس –

2017يناير 04 مقر الجمعية 2017توزيع تقويم  7

توعية 
ذوي متالزمة داون وأسرهم 

ووفد من دبي باركس
2017يناير 07

دبي باركس آند 

ريزورتس

مبادرة قافلة دبي باركس 

مسيرة سيارات الكورفت
8

دمج-توعية–دعم

مديرعام بلدية دبي حسين لوتاه 

أعضاء مجلس اإلدارة 

مديرة مركز دبي ألصحاب الهمم 

وذوي متالزمة داون وأسرهم واملتطوعين

2017يناير 11 مقر الجمعية يةافتتاح الحديقة الترفيه
9

توعية-دمج–دعم 

بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم وذويهم 

أعضاء مجلس اإلدارة 

بدبيإدارة خدمات األسنان بهيئة الصحة

املستشفى الكندي التخصص ي

2017يناير 14 مقرالجمعية 

زمة املهرجان الصحي لذوي متال 

داون بالتعاون مع إدارة

خدمات طب األسنان

10



جيالتوجة االستراتي املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

وتعاون مشاركات
محمود عطوان . أ

روان عصام. أ

يناير 17-19

2017

نادي الضباط 

لشرطة دبي

حضور املؤتمر الدولي السادس

( الرياضة في مواجهة الجريمة ) 

ة دبي بتنظيم من القيادة العامة لشرط

11

توعية
األخصائي معاذ الجراح

األخصائي أنس الحوساني
2017يناير 19

ب كلية تقنية الطال 

بدبي

املشاركة في حملة 

أهمية العمل التطوعي 
12

-وتوعية-دعم

تعاون 

نوال الحاج ناصر .أ-منال جعرور.د

محمود عطوان. أ-عالية درويش .أ
2017يناير 22 فندق شانغريال يالتجديد االتفاقية مع فندق شانغر  13

هتوعي-ترفيه -دمج 
العب و العبه 120مشارك أكتر من 

ة مركز وناد على مستوى الدول20يمثلون 
2017فبراير 08

مركز دبي لرعاية و 

متأهيل أصحاب الهم

ي بطولة اإلمارات العاشرة للبوتش 

2017
14

دمج–دعم -توعية 
مجلس -ذوي متالزمة داون و أسرهم 

اإلدارة و املتطوعين 
2017فبراير 11

املخيم الشتوي 

للنيابة العامة 
عامة رحلة للبربالتعاون مع النيابة ال 15



جيالتوجة االستراتي املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

دمج-توعية 
-ذوي متالزمة داون وأسرهم -املتطوعين

مجلس اإلدارة 
2017فبراير 24 حديقة زعبيل 

اليوم الرياض ي للمتطوعين
بالتعاون مع بلدية دبي

16

مشاركات وتعاون 
سلمى .أناصرنوال الحاج. أ-منال جعرور . د

كنعان
2017مارس 01 كونراد هوتيل 

حضورمؤتمرالسفير
دبي-بتنظيم من هيئة السياحة

17

توعية 
بحضور قائد عام شرطة دبي وكبار 

الشخصيات ومراكز وأندية أصحاب الهمم 
واألسر 

2017مارس 18
سيتي سنتر 

مردف
زمة داون االحتفال باليوم العاملي ملتال 

2017مارس 18
18

تعاون -مشاركات  كنعانسلمى. أ 2017إبريل 05
ندوة الثقافة 

والفنون 

حفل تكريم املجازات والحافظات
بتنظيم مركز 2016-2015لعام 

رؤيتي لتحفيظ القرآن الكريم
19

دمج-توعية  ذوي متالزمة داون وأسرهم  2017إبريل 18 مقر الجمعية
ورشة إعادة التدوير 

فينيو أبالتعاون مع السركال 
20

دمج-توعية  ذوي متالزمة داون و أسرهم 2017إبريل 25 مقر الجمعية
ورشة إعادة التدوير 
ورشة طبق السعادة

21

دمج-توعية 
ذوي متالزمة داون 

روان صوان/ مع الشيف 
2017مايو 09 مقر الجمعية طبق السعادة  22



جيالتوجة االستراتي املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

مشاركات 
ذوي متالزمة داون وذويهم طالبات 

شركة ألكون -كلية التقنية 
2017مايو 11 مقر الجمعية بالنصف من شعبان االحتفال 23

مشاركات العبين من أبطال الجمعية6عدد  2017مايو20 نجمركز دبي للبولي
لخاص املشاركة في بطولة األوملبياد ا

للبولينج 
24

مشاركات كنعانسلمى.أ-جعرورمنال . د 2017مايو22
ننتال فندق إنتركونتي

فستيفال سيتي

املشاركة في الورشة اإلقليمية
ظيم بتن(وصول األطفال إلى العدالة) 

جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان 
25

دعم األسر
أسرهم أعضاء و ذوي متالزمة داون 

ناملتطوعي-مجلس اإلدارة الداعمين
2017مايو 31 فندق شانغريال  اإلفطار الجماعي  26

توعية-دمج 
ذوي متالزمة داون وأسرهم 

أعضاء مجلس اإلدارة واملتطوعين
2017يوليو 18 ذا مول  رحلة إلى ذا مول  27

دعم 
ي رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة موظف

الجمعية
2017يوليو 24 مقر الجمعية حفل إسعاد املوظفين 28



2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

دعم
ذوي متالزمة داون وأسرهم 

متطوعات من كلية دبي للطالبات
الهمممركز دبي ألصحاب

2017سبتمبر 28 مقر الجمعية 
م حفل استقبال الطلبة للموس

2017/2018الجديد 
29

توعية-دمج ذوي متالزمة داون وأسرهم  2017أكتوبر 14 IMG World ضاء املشاركة بمسيرة العصا البي 30

توعيه-ترفيه–دمج  كنعانسلمى. أ 2017أكتوبر 17 راديسون بلو 
حضور مؤتمر

Branding & Marketing 
31

دمج-تأهيل ذوي متالزمة داون وأسرهم  2017أكتوبر 22 مقر الجمعية 

ورشه تفاعلية 
كيفية التعبير عن املشاعر 

بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات 
لآلداب

32

مشاركات  بحضور سعادة سونيا الهاشمي 2017أكتوبر 23 ذياملجلس التنفي
جلسة نقاشية حول 

اية الالئحة التنفيذية لقانون حم
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

33

توعية-دمج  ذوي متالزمة داون  2017أكتوبر 24 مركز الشباب تحدي اللياقة في شاركة امل 34



جيالتوجة االستراتي املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

توعية-دمج 
ذوي متالزمة داون 

RTAوفد من 
2017أكتوبر 29 حديقة الصفا RTAمعتحدي اللياقة بالتعاون  35

توعية-دمج 
وأسرهم ذوي متالزمة داون 

طالبات مدرسة ماريا القبطية
2017نوفمبر 02 مقر الجمعية 

”مبادرة غراس“برنامج ترفيهي 

ةبالتعاون مع جمعية النهضة النسائي
36

مشاركات وطنية
وأسرهم ذوي متالزمة داون 

مجلس اإلدارة
2017نوفمبر 02 مقر الجمعية  االحتفال بيوم العلم  37

مشاركات
عالية درويش. أ-جعرور منال. د

سلمى كنعان. أ
2017نوفمبر 05 دبي مارينا إدارة التعليمحضور مؤتمر 38

توعية

.  نوال الحاج ناصر أ. أ-منال جعرور.د

محمود عطوان 

العضو محمود جعرور

2017نوفمبر 7-8-9 ي مركز دبي التجار 

في املشاركة

معرض اكسبو لذوي الهمم 

باستاند توعوي عن الجمعية 

39

دعم األسر 
ز مراكاملتطوعين-أسر ذوي متالزمة داون 

وأندية أصحاب الهمم
2017نوفمبر 11 فندق شانغريال 

قبلي الخلوة الفكرية االستشراف املست

لذوي متالزمة داون 
40

2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 



2017أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

يالتوجة االستراتيج املشاركين املوعد املكان النشاط/ الفعالية  م

دعم املوظفين 
سهيل البستكي بحضور 

االتحادمن تعاونية 
2017نوفمبر 15 مقر الجمعية  دورة مهارات فن التواصل مع الجمهور  41

دعم األسر

منى كاظم .بحضور أ
سعاد املرزوقي . د

ايمان جاد . د
وي متالزمة داون أسر ذ

الهممومراكز وأندية أصحاب

2017نوفمبر 18 فندق شانغريال

الندوة األسرية
الزمة التغيرات الجنسية والنفسية لذوي مت

داون 
42

مشاركات وطنية
وأسرهم ذوي متالزمة داون 

ومعلمي مركز التطوير
2017نوفمبر 29

مركز دبي لألمن

اإللكتروني  

عاون مع اإلحتفال بفعالية اليوم الوطني بالت

مركز دبي لألمن اإللكتروني 
43

تنمية املوارد
وأعضاء مجلس اإلدارة وذوي رئيس

متالزمة داون 
2017ديسمبر أماكن الرعاة حملة شكرا من القلب  44

دمج ذوي متالزمة داون  2017ديسمبر 26 مقر الجمعية ورشة الزراعة بالتعاون مع بلدية دبي 45



حضور املؤتمر الدولي السادس الرياضة في مواجهة الجريمة-1

2017يناير18-17نادي الضباط لشرطة دبي -بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي 

روان حميده. محمود عطوان أ. بحضور ا

تكريم الجمعية في مؤتمر السفير بتنظيم هيئة السياحة بدبي-2

نوال الحاج ناصر . أ–منال جعرور . بحضور د2017مارس 01فندق كونراد هوتيل  

سلمى كنعان . أ

Branding & Marketingحضور مؤتمر  -3

سلمى كنعان املدير. الشارقة بحضور أ-فندق راديسون بلو 2017أكتوبر 17

التنفيذي 

2017نوفمبر 05دبي مارينا  حضور مؤتمر إدارة التعليم-4

سلمى كنعان . عاليه درويش أ. أ-منال جعرور . بحضور د

املؤتمرات:أوال



 
ً
الندوات واملحاضرات: ثانيا

ظيم بتن( وصول األطفال إلى العدالة )املشاركة بالورشة اإلقليمية -1

منال جعرور . بحضور د2017مايو 22جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان 

سلمى كنعان.أ

شخاص جلسة نقاشية حول الالئحة التنفيذية لقانون حماية حقوق األ-2

بحضور عضو 2017نوفمبر 23ذوي اإلعاقة بتنظيم املجلس التنفيذي  

سونيا الهاشمي.الجمعية الفخري أ



نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون . 3
2018نوفمبر 11الخلوة الفكرية االستشراف املستقبلي لذوي متالزمة داون 

عضاء بفندق شانغريال بمشاركة متطوعي الجمعية وأولياء األمور، ورئيس وأ
مجلس اإلدارة ومستشاري الجمعية 

 
ً
الندوات واملحاضرات: ثانيا



"الندوة األسرية " نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون . 4
التغيرات الجنسية والنفسية لذوي متالزمة داون 

2018نوفمبر 18بفندق شانغريال 
منى كاظم .بحضور أ

سعاد املرزوقي . د
ايمان جاد . د

وي متالزمة داون أسر ذ
ومراكز وأندية أصحاب الهمم

 
ً
الندوات واملحاضرات: ثانيا



 
ً
املشاركات: ثالثا

املشاركات الدولية-أ

م من خالل تقدي" قدرالعامليةأ" مشاركة الجمعية في قمة -1
لدى ورقة عمل بعنوان دور الوالدين في تعزيز العمل التطوعي

اشمي سونيا اله. األبناء ألقت الورقة العضو الفخري للجمعية أ
2017نوفمبر 21-23

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

«تكنو ال إعاقة»املشاركة في مؤتمر ومعرض -2
2017ديسمبر 4-3بمملكة البحرين " تكنو ال إعاقة " 

منال جعرور رئيس مجلس اإلدارة . بحضور د
سلمى كنعان املدير التنفيذي . أ



 
ً
املشاركات: ثالثا

املشاركات الداخلية -ب

وي مسيرة سيارات الكورفت بالتعاون مع دبي باركس بمشاركة ذ-1
07عية متالزمة داون وأسرهم وبتأمين شرطة دبي بهدف التوعية املجتم

2017يناير 

2017يناير 19دبي-حملة أهمية العمل التطوعي بكلية تقنية الطالب-2

ة عن بحضور أخصائي املركز معاذ الجراح أنس الحوساني بهدف التوعي

الخدمات التي تقدمها الجمعية  

ركة أبنائنا مسيرة العصا البيضاء بمناسبة يوم الكفيف العاملي بمشا-3

بحضور الشيخ عبد IMGبعالم 2017أكتوبر 14من ذوي متالزمة داون 

العزيز النعيمي 

مشاركة أبطالنا من ذوي متالزمة داون -4

2017أكتوبر24بــــ تحدي دبي للياقه بالتعاون مع مركز الشباب 

RTA30 حديقة الصفا-2017أكتوبر

خاص  من ذوي متالزمة داون في التجمع ألول لألوملبياد الشارك أبطالنا-5

حديقة أم اإلمارات –أبوظبي 

2017ديسمبر 6



 
ً
املشاركات: ثالثا

املشاركات الداخلية -ب

اد الخاص مشاركة أبطالنا من ذوي متالزمة داون في بطولة األوملبي-6
ميداليات 5اإلماراتي في رياضة البولينج وحصولهم على عدد 

برونزية2ذهبيات   3



 
ً
االتفاقيات ومذكرات : رابعا

التفاهم

منال .بحضور د2017ديسمبر 12تجديد مذكرة التفاهم مع شانغريال 

نوال الحاج ناصر    أ عالية حسين . أ–جعرور رئيس مجلس اإلدارة 

محمود عطوان. درويش أ



 
ً
معارض: خامسا

2017املشاركة بمعرض إكسبو ألصحاب الهمم 

بمركز دبي التجاري العاملي من خالل 2017نوفمبر 9-8-7بتاريخ 

نوال الحاج ناصر. أKمنال جعرور. االستناد التوعوي بحضور د

محمود عطوان والعضو محمود جعرور.أ 



 
ً
الحفالت: سادسا

حديقة قامت بلدية دبي بالتنسيق مع الجمعية بتنظيم حفل إفتتاح ال-1

2017يناير -11الترفيهية لذوي متالزمة داون بدعم من بلدية دبي بتاريخ 

اإلدارة بحضور مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه ورئيس وأعضاء مجلس

ن ومديرة مركز دبي ألصحاب الهمم وذوي متالزمة داون وأسرهم واملتطوعي

2016-2015حفل تكريم املجازات والحافظات لعام تكريم الجمعية في -2

ندوة 2017ابريل 05بتنظيم مركز رؤيتي لتحفيظ القرآن الكريم  بتاريخ 

سلمى كنعان املدير التنفيذي / بحضور األستاذة الثقافة والفنون 



 
ً
الحفالت: سادسا

18ر مردف نظمت الجمعية االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون سيتي سنت-3

ري عبدهللا خليفة امل. بحضور قائد عام شرطة دبي سعادة اللواء2017مارس 

م سرهأوذوي متالزمة داون و ومجموعة كبيرة من الشخصيات العامة بالدولة 

ضاء الحكومية والخاصة ورئيس وأعالدوائر املؤسساتو وذويهم واملتطوعين 

مجلس اإلدارة 



 
ً
الحفالت: سادسا

11ون االحتفال بالنصف من شعبان بمقر جمعية اإلمارات ملتالزمة دا-4

ة بحضور ذوي متالزمة داون وذويهم وطالبات كلية التقني2017مايو 

وشركة ألكون ومجلس اإلدارة

31نظمت الجمعية حفل إفطارصائم لذوي متالزمة داون وأسرهم -5

بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فندق شانغريال-2017مايو

واملتطوعين والداعمين للجمعية

ة البولينغ نظمت الجمعية حفل لتتويج الفريق الرياض ي لفوزه ببطول-6

بحضور رئيس أعضاء مجلس 2017يونيو12لألوملبياد الخاص اإلماراتي  

اإلدارة ذوي متالزمة داون و ذويهم

الجديد نظمت الجمعية حفل استقبال الطلبة بمناسبة العام الدراس ي-7

2017سبتمبر 28بمقر الجمعية 2017/2018

مركز وأسرهم ومتطوعي كلية دبي للطالبات بحضورطلبة



 
ً
الحفالت: سادسا

2017يوليو 24نظمت الجمعيه حفل إلسعاد املوظفين -8

نوال الحاج ناصر نائب. منال جعرور رئيس مجلس اإلدارة أ. بحضور د

عالية حسين درويش عضو مجلس اإلدارة . رئيس مجلس اإلدارة أ

2017نوفمبر 02االحتفال بيوم العلم -9
بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة ذوي متالزمة داون و أسرهم و موظفي

الجمعية

بحضور ذوي متالزمة 2017نوفمبر 4628االحتفال بعيد االتحاد -10
داون وأسرهم وأعضاء مجلس اإلدارة واملتطوعين 

46ني مشاركة مركز دبي لألمن االلكتروني االحتفال بالعيد الوط-11
2017نوفمبر 29بتاريخ 

بحضور أطفال ذوي متالزمة داون  واملعلمين



 
ً
الحفالت: سادسا

 من القلب"نظمت الجمعيه -12
ً
"حملة شكرا

زمة الهدف من الحملة هو تقديم رسائل حب وتقدير وعرفان من ذوي متال 

م داون ومجلس اإلدارة إلى الرعاة والداعمين الذين أسهموا من خالل دعمه

وذلك من خالل 2017ومساندتهم ألنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

الزيارات امليدانية ألماكن الداعمين



 
ً
املهرجانات: سابعا

نظمت الجمعية بالتعاون مع إدارة خدمات طب األسنان هيئة الصحة

نان لذوي بدبي واملستشفى الكندي التخصص ي مهرجان صحه الفم واألس

بمقر الجمعيه 2017يناير 14متالزمة داون وذويهم واملتطوعين 



 
ً
ورش العمل التأهيلية: ثامنا

والرياضية والفنية

مركز تطوير ذوي متالزمة داون -1

في إرشاد أسري، عالج طبيعي، عالج وظي،فصول تعليمية

عالج النطق، تعديل السلوك، اختبارات الذكاء

2017ديسمبر –2017يناير

فصل الفرسانفتح جديد النطقاإلرشاد األسري العالج الوظيفيالعالج الطبيعيالجلسات

أطفال 10يوجد به 4888447771186اإلجمالي 



 
ً
ة ورش العمل التأهيلي: ثامنا

والرياضية والفنية

ورش الرسم لذوي متالزمة داون على مدار العام -2

2017ديسمبر –2017يناير بمشاركة ذوي متالزمة داون 

التدريبات الرياضية لفريق الجمعية-3

على مدار العام البوتش ي، السلة، الجولف، البولينج، السباحة



 
ً
ورش العمل التأهيلية: ثامنا

والرياضية والفنية

تدريبات شانغريال-4

أعضاء من تدريبات شانغريال من خالل األعمال اإلدارية وأعمال 4استفاد عدد
املطبخ وتنظيم وتنظيف الغرف   

ورشة إعادة التدوير بالتعاون مع السركال أفينيو . 5
بمشاركة ذوي متالزمة داون وأسرهم 2017إبريل 18مقر الجمعية 



خفيفة لذوي نظمت الجمعية برنامج التأهيل املنهي لتحضيرالوجبات ال. 6
روان صوان ذوي / بحضور الشيف 2017إبريل 25متالزمة داون 

متالزمة داون و أسرهم 

 
ً
ورش العمل التأهيلية: ثامنا

والرياضية والفنية

نظمت الجمعية فعالية مع شركة كونكت للتوظيف-7
بحضور ذوي متالومة داون موظفي 2017ديسمبر 14الخميس 

الجمعيه ووفد من الشركه املنظمة 

سسة بالتعاون مع مؤ كيفية التعبير عن املشاعرورشه تفاعليه-8
2017أكتوبر 22بمقر الجمعية اإلمارات لآلداب

بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم ومجلس اإلدارة 



 
ً
ورش العمل التأهيلية: ثامنا

والرياضية والفنية

تنظيم بطولة اإلمارات العاشرة للبوتش ي
2017فبراير -08ملتالزمة داون على مستوى الدولة 

مركز و نادي 20العب والعبة يمثلون 120برعاية بلدية دبي بمشاركة 
على مستوى الدولة

تنظيم بطوالت رياضية. 9



نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون ورشة عمل ملوظفي الجمعيه. 10
للمحاضر سهيل البستكي:مهارات التواصل الفعال مع الجمهور " بعنوان 

بحضور أعضاء مجلس اإلدارة موظفي الجمعية 2017نوفمبر 15بمقر الجمعية 
واملتطوعين   

 
ً
ورش العمل التأهيلية : ثامنا

والرياضية والفنية



نظمت جمعية اإلمارات ملتالزمة داون ورشة زراعة . 11
26لذوي متالزمة داون بالتعاون مع بلدية دبي بتاريخ

ديسمبر

 
ً
ة ورش العمل التأهيلي: ثامنا

والرياضية والفنية



مع تدريب ذوي متالزمة داون على الروبتكس بالتعاون . 12
هيل معهد التكنولوجيا التطبيقية ومركز دبي لرعاية وتأ

أصحاب الهمم على مدار العام 

 
ً
ورش العمل التأهيلية : ثامنا

والرياضية والفنية



 
ً
ة زيارات ملقر الجمعي: تاسعا

بمناسبة 2017مارس 19زيارة مركز دبي للتدخل املبكر مقر الجمعية -1
االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون وتوزيع هدايا على األطفال 

بهدف التعاون 2017مارس 19زيارة موانئ دبي مقر الجمعية -2

والتبرع 2017مايو 25زيارة موظفي بلدية دبي قسم التخطيط  مقر الجمعية . 3
لجلسات النطق ملركز التطوير 

ة ورعاية قام وفد برئاسة الدكتور محمد مراد عبدهللا األمين العام لجمعية توعي
2017نوفمبر 20األحداث  بزياره مقر الجمعية بمناسبة اليوم العاملي للطفل 



 
ً
أنشطة أخرى : عاشرا

مل برنامج بادرت جمعية النهضة النسائية بالتنسيق مع مدرسة ماريا القبطيه بع
وح املعنوية غرس املبادئ و القيم بنفوس الطلبه و رفع الر " غراس " ترفيهي بعنوان

بمقر الجمعية 2017نوفمبر –02لألطفال
ية بحضور ذوي متالزمة داون وأسرهم و طالبات مدرسة ماريا القبطية إدارة جمع

النهضة النسائية 

نظمت الجمعية يوم رياض ي للمتطوعين . 2
حديقة زعبيل 2017فبراير 24بتاريخ 

أعضاء بالتعاون مع بلدية دبي وبحضور املتطوعين و ذوي متالزمة داون و أسرهم و 
مجلس اإلدارة 



 
ً
أنشطة أخرى : عاشرا

نظمت الجمعية يوم ترفيهي لذوي متالزمة داون وأسرهم. 3
2017يوليو 15ذا مول 

ابع للنيابة دعوة النيابة العامة لرحلة البر إلى املخيم الشتوي الت. 4
2017نوفمبر 11العامة 

مجلس اإلدارة واملتطوعين –ذوي متالزمة داون و أسرهم 

ديسمبر 09حضور فعاليه بمدرسة العاملية األمريكية السبت -5
طالب من ذوي متالومة داون 3بحضور 2017



االصدارات : الحادي عشر

2017تقويم جمعية اإلمارات ملتالزمة داون -1

2017يناير -04بتاريخ 2017تم توزيع تقويم 
أولياء–الوزارات –املراكز –النوادي –الجهات الحكومية والخاصة 

املدارس  –األمور 



االصدارات : الحادي عشر

2017إصدار مطوية الجمعية -2

2017تم إصدار مطوية الجمعية 
2017أكتوبر 



ي انجازات الفريق الرياض 

ميدالية  في البوتش ي والبولينج 12على عدد2017حصول فريق الجمعية خالل عام 
برونزية 2فضية         5ذهبية       5


