
2019أنشطة وفعاليات الجمعية 

1



2019أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي
الحضور 

التاريخ املكان النشاط/ الفعالية  م
متطوعين املجتمع  األسر ذوي متالزمة داون 

تأهيل 25 120 90 90 رديسمب-يناير مقر الجمعية

مركز تطوير ذوي متالزمة داون 

فصول تعليمية،إرشاد أسري، عالج )

عديل طبيعي، عالج وظيفي، عالج النطق، ت

(السلوك، اختبارات الذكاء

1

تأهيل ودمج

50 150 40 40 رديسمب-يناير

نادي الهمم    ألصحابمركز دبي 

الجولف

مركز دبي للبولينج

نادي النصر الرياض ي

ف مرد-مسبح مدرسة استار الدولية 

السلة -تدريبات البوتش ي 

-السباحة–الجولف -البولينج 

ركوب الخيل

2

20 100 25 25 يونيو-يناير  مقر الجمعية الورش الفنية  3

2 50 12 12 على مدار العام  ريممركز  رؤيتي لتحفيظ القران الك مشروع قارئ القران الكريم 4

3 120 5 5 مبرسبت-أكتوبر فندق شانغريال  تدريبات شانغريال  5

10 110 5 5 على مدار العام  مقر الجمعية الروبوت 6

دعم األسر 1 120 45 45 على مدار العام مقر الجمعية ري للدكتورة ندى البداستشارات أسرية  7
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2019أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي
الحضور 

التاريخ املكان النشاط/ الفعالية  م
متطوعين املجتمع  األسر ذوي متالزمة داون  

دمج/ دعم/ توعية  2 15 25 2019يناير 14 مقر الجمعية 
رير ملقر الجم

ُ
عية زيارة وفد سويس أوتيل الغ

بهدف مناقشة سبل التعاون  8

توعية-دمج –دعم 
35 70 35 55 2019يناير 18 مقر الجمعية 

ن التاسع  لذوي متالزمة داو املهرجان الصحي

ة بالتعاون مع إدارة خدمات طب األسنان بهيئ
الصحة دبي 

9

دعم األسر 5 2019يناير 18 مقر لجمعية  يتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز إير كير الطب 10

توعيه-مشاركات-دمج  25 150 40 115 2019فبراير 07
يل مركز دبي لرعاية وتأه

أصحاب الهمم

ذوي للبوتش ي لعشربطولة اإلمارات الثانية
متالزمة داون  11

توعية-دمج –دعم  1 15 5 20

2019فبراير 6

2019مارس6 مقر الجمعية الشيف روان صوانمعمبادرة طبق السعادة  12

توعية-دمج –دعم 
12 35 29 29 2019فبراير 16

ابة املخيم الشتوي للني

العامة
بالتعاون مع النيابة العامةرحلة للبر 13
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2019أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي
الحضور 

التاريخ املكان النشاط/ الفعالية  م
متطوعين املجتمع  األسر ذوي متالزمة داون  

دعم األسر 3 15 28 - 2019فبراير 23 مقر الجمعية

"حاب الهممالتفكير اإليجابي واالرتقاء بأص" دورة تدريبية 

الكويت-بالتعاون مع مركز نفوس مطمئنة 

جواهر الدوسري . د
14

التطوير اإلداري  2 15 - - 2019مارس 03 مقر الجمعية
تدريبات السالمة من"ورشة عمل ملوظفيها بعنوان 

بالتعاون مع فندق شانغريالالحرائق 15

دمج / توعية  100 1200 15 15 2019مارس10
محي دبي للتصمي  نمش ي"مسيرة املشاركة في 

ً
وعة بالتعاون مع مجم"معا

تيكوم  16

تطوير / / توعية/ دعم

خدمات 
2 50 20 -

2019مارس 12
مؤسسة زايد 

العليا ألصحاب 

الهمم 

ة توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا للرعاي

اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة 17

دمج/ توعية/ دعم
15 55 15 35 2019مارس 21 مقر الجمعية

-ن زيارة وزارة  املوارد البشرية والتوطين إدارة عالقة املتعاملي
-ن مدرسة دبي للتعليم الثانوي بني-حضانة روضة التطوير 

مركز دبي للتدخل املبكر 
18

دعم األسر 10 35 25 مقر الجمعية 2019مارس 21 مقر الجمعية للمجوهراتملبار االحتفال بيوم األم بالتعاون مع  19

دمج / توعية  20 1500 55 55
2019مارس22

القرية العاملية
القرية مع االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون بالتعاون 

العاملية 20

التطوير اإلداري 2 25 3 - 2019مارس28 مقر الجمعية
تعاون مع بال“التطوع االسعافي"للموظفين الورشة التعريفية 

مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف 21
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2019أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي
الحضور 

التاريخ املكان النشاط/ الفعالية  م
متطوعين املجتمع  األسر ذوي متالزمة داون  

التطوير اإلداري 1 15 8 - 2019أبريل 03 مقر الجمعية
ة بناء العالمة الشخصي"للموظفيندورة تدريبية

املستشارة فادية جميل "باستخدام لغة الجسد 22

دمج / توعية  20 150 35 35 2019ابريل 04 ي مول دب 

مع بالتعاون االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون 

وزارة الصحة ووقاية املجتمع 23

تطوير إداري/ دعم األرس  2 15 22 - 2019ابريل 10 مقر الجمعية
"اةفن التعامل مع ضغوط الحي"دورة تدريبية بعنوان 

جواهر الدوسري . للموظفين وأولياء األمور د 24

دمج/ توعية / فعاليات 5 85 30 30 2019ابريل 18 مقر الجمعية
مات مؤسسة دبي لخدبحضور " حق الليلة"االحتفال بــ 

مجلس إسعاف دبي للشباب-االسعاف  25

تعاون وشراكة - 15 2 - 2019ابريل 21 سويس أوتيل رتوقيع مذكرة تفاهم مع فندق سويس أوتيل الغري 26

دعم األرس 2 400 8 2
2019ابريل 21 ا مدينة جمير

ة فوز أسرة عبد هللا عادل الحاج عضو الجمعية بجائز 

ة ألصحاب فئة األسرة املثالي-األميرة هيا للتربية الخاصة 

2019الهمم لعام 
27

التطوير اإلداري 1 300 2 6 2019مايو 02
ي 
فندق  أرماب 

برج خليفة
رالدورة الثالثة عش" الترشيد"فوز الجمعية بجائزة  28

توعية/ دعم األسر 3 80 45 45 2019مايو 12 ي فندق شانغريال د ب 
حفل اإلفطار الرمضاني لذوي متالزمة داون وأسرهم

برعاية فندق شانغريال  29
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2019أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي

الحضور 

التاريخ املكان النشاط/ الفعالية  م
متطوعين املجتمع  األسر

ذوي متالزمة 

داون  

تعاون  1 50 15 35 2019مايو 13 مقر الجمعية ةزيارة الرئيس التنفيذي لشركة إمداد ملقر الجمعي 30

دمج/ توعية  6 50 20 20 2019يونيو 10 سويس أوتيل
ع سويس بالتعاون ميوم رياض ي ترفيهي للفريق الرياض ي

أوتيل الغرير  31

تعاون  1 45 10 20 2019يونيو 20 مقر الجمعية "يثةمدرسة دبي للتربية الحد" توقيع مذكرة تفاهم مع  32

التطوير اإلداري - 15 2 - 2019يونيو 23 مقر الجمعية للموظفير  "السعادة واإليجابية"ورشة عمل  33

دمج/ توعية  2 200 3 7 2019يونيو 26 مركز دبي التجاري 
تعاون مع بالفعالية برنامج الالعبون الصغاراملشاركة في 

مؤسسة األوملبياد الخاص اإلماراتي 34

التطوير اإلداري - 6 - - 2019يوليو 15-18
مؤسسة دبي لخدمات 

اإلسعاف

التعاون مع املشاركة في برنامج دورة املستجيب الطوارئ األول ب

مؤسسة دبي لخدمات  اإلسعاف
35

دمج/ توعية  1 25 12 - 2019يوليو 25
وزارة الال مستحيل 

أبراج اإلمارات
للمشاركة في ورشة إدارة املكافأة السلوكية األولى 36

دمج/ توعية 
يوم 100عىل مدار 

بداية من سبتمي  

2019

أبراج اإلمارات
اب مشاركة الجمعية كعضو في تحدي حاالت اإلساءة ألصح

"املسرعات الحكومية " الهمم  
37

تطوير إداري / دمج/ توعية  2 10 12 10 2019سبتمي  9-12 سويس هوتيل الغرير 
التعاون تنظيم برنامج املناصرة الذاتية لذوي متالزمة داون ب

 DSIمع املنظمة الدولية ملتالزمة داون 
38
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2019أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي

الحضور 

التاريخ املكان النشاط/ الفعالية  م
متطوعين ع املجتم األسر ذوي متالزمة داون  

دعم أسر/ دمج/ توعية / تأهيل 30 300 50 25
سبتمي  26-30

2019

مدينة الشارقة للخدمات 

االنسانية
"  ربخطوة واحدة أق"املشاركة في قمة املناصرة الذاتية  39

دمج/ توعية  3 30 15 - 2019سبتمي  30
وزارة الالمستحيل

أبراج اإلمارات
ة بوزارة     املشاركة في ورشة إدارة املكافآت السلوكية الثاني

الال مستحيل 40

دمج/ توعية  3 25 9 - 2019سبتمي  30 النيابة العامة املشاركة في برزة أصدقاء أصحاب الهمم  41

التطوير اإلداري  - 25 - - 2019سبتمي  9
مؤسسة دبي لخدمات 

اإلسعاف

فات األولية املشاركة في البرنامج التدريبي الخاص باإلسعا

اإلماراتيالخاصلالعبين الرياضين بالتعاون مع األوملبياد 42

دمج/ توعية / فعاليات 25 150 25 55 2019سبتمي  28 نادي دبي ألصحاب الهمم
اص اإلماراتي املشاركة في األلعاب املحلية األولى لألوملبياد الخ

2019 /2020
43

تطوير إداري / توعية  - - 15 25 2019أكتوبر 1 مقر الجمعية
اعي زيارة وفد من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الر 

البرونزي ألنشطة الجمعية  44

دمج/ توعية  2 1500 2 7 2019أكتوبر 6 ي مركز دبي التجاري العامل
بالتعاون مع مدينة دبي 2019املشاركة في معرض جيتكس 

لإلنترنت  
45

دمج/ توعية  8 1500 5 12 2019أكتوبر 09 ي مركز دبي التجاري العامل
بالتعاون مع املسرعات 2019املشاركة في معرض جيتكس 

الحكومية
46

التطوير اإلداري / توعية 2 55 6 - 2019أكتوبر 12
-معهد  تدريب املعلمين 

عجمان
تقديم ورشة عمل عن جائزة خليفة التربوية للمراكز 47

دمج/ توعية / فعاليات 30 150 25 95 2019أكتوبر 15 نادي شباب األهلي
الخاص التجمع الرياض ي األول للمراكز لألوملبياداملشاركة في

2020/ 2019اإلماراتي 
48

فعاليات 2 10 8 15 2019أكتوبر 16 مقر الجمعية فعالية اليوجا التكيفية  49
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2019أنشطة وفعاليات الجمعية لعام 

التوجة االستراتيجي
الحضور 

التاريخ املكان النشاط/ الفعالية  م
متطوعين املجتمع  األسر ذوي متالزمة داون  

دمج/ توعية  4 2000 30 30 2019نوفمي  7–5
مركز دبي التجاري 

العاملي 
2019املشاركة في أكسبو أصحاب الهمم  50

دمج/ توعية  60 1000 60 55 19/11/2019 IMG عالم
جمعية املشاركة في فعالية الصا البيضاء بالتعاون مع

اإلحسان الخيرية 51

دمج/ توعية  10 560 25 20
أكتوبر                29

نوفمي                   12

نوفمي  19

كايت بيتش  2019املشاركة في فعالية تحدي دبي  52

فعاليات وطنية 5 40 30 35 2019نوفمي  3 مقر الجمعية  االحتفال بيوم العلم  53

فعاليات وطنية 6 50 25 40 2019نوفمي  25 مقر الجمعية  48االحتفال باليوم الوطني  54

تطوير إداري  2 60 15 45 2019ديسمي  7-9 شانغريال 
يا استضافة اجتماعات الجمعية العمومية لدول اتحاد أس

واملحيط الهادي 
55

تطوير إداري  15 100 10 - 2019ديسمي  9-10
مركز دبي التجاري 

العاملي
ة دبي حضور مؤتمر الجمعيات بنظيم غرفة تجارة وصناع 56
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إنجازات مجلس اإلدارة 

جوائز  دولية 

نوال ناصر عبد هللا آل ناصر/ فوز األستاذة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

2020نائب رئيس الكونغرس العالمي لمتالزمة داون دبي 

لمتالزمة داونبجائزة اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي

فئة
الجهود المبذولة لالرتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متالزمة داون

نوال ناصر عبد هللا آل ناصر/ فوز األستاذة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

2020نائب رئيس الكونغرس العالمي لمتالزمة داون دبي 

بجائزة المنظمة الدولية لمتالزمة داون 

فئة
الجهود المبذولة لالرتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متالزمة داون



إنجازات املتطوعين 

جوائز  دولية 

10

ايمان جاد / فوز البروفيسور 

المستشار التربوي للجمعية 

لمتالزمة داونبجائزة اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي

فئة
البحث المتميز في مجال ذوي متالزمة داون 



إنجازات ذوي متالزمة داون 

جوائز  دولية 

11

فوز العضوة  شيخة القاسمي

الممثل الوطني عن ذوي متالزمة داون 

لمتالزمة داونبجائزة اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي

فئة
المناصرة الذاتية لذوي متالزمة داون 



انجازات الفريق الرياض ي

املشاركات الدولية 

12

2019مارس 21مارس 14الحصول على امليدالية الذهبية والفضية في األلعاب العاملية لألوملبياد الخاص في أبوظبي خالل الفترة من 
بمشاركة الالعب محمود جعرور في رياضة البوتش ي ضمن منتخب الدولة 



 
ً
الندوات واملحاضرات: أوال

ى استشارات طبية لذوي متالزمة داون  بالتعاون مع املستشف-1
الكندي التخصص ي

13

استشارات أسرية  للدكتورة ندى البدري  -2



 
ً
الندوات واملحاضرات وورش عمل : أوال

"  هممالتفكير اإليجابي واالرتقاء بأصحاب ال" دورة تدريبية لألسر -2
جواهر الدوسري . الكويت د–بالتعاون مع مركز نفوس مطمئنة 

2019فبراير 23

تدريبات السالمة من الحرائق "ورشة عمل للموظفين بعنوان -3
2019مارس 03بالتعاون مع فندق شانغريال  

“             التطوع االسعافي"الورشة التعريفية للموظفين -4
2019مارس28بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف  

بناء العالمة الشخصية باستخدام"دورة تدريبية  للموظفين -5
2019أبريل 03املستشارة فادية جميل    " لغة الجسد

"  فن التعامل مع ضغوط الحياة"دورة تدريبية بعنوان -6
2019ابريل 10جواهر الدوسري  . للموظفين وأولياء األمور د

للموظفين للمدرب املعتمد "السعادة واإليجابية"ورشة عمل -7
2019يونيو 23مبدى رياض  



 
ً
املشاركات: ثانيا

املشاركات الداخلية -ب

15

 نمش ي"املشاركة في مسيرة -1
ً
وم بالتعاون مع مجموعة تيك" معا

املشاركة في فعالية تحدي دبي -3

ون املشاركة في فعالية برنامج الالعبون الصغار بالتعا-2
مع مؤسسة األوملبياد الخاص اإلماراتي



 
ً
املشاركات: ثانيا

املشاركات الداخلية -ب

16

دة خطوة واح"املناصرة الذاتية قمةاملشاركة في -5

مع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  " أقرب

لخاص املشاركة في فعالية معا نمش ي مع األوملبياد ا-4

اإلماراتي 

ة تنمية املشاركة في ورشة املكافأة السلوكية مع وزار -6

املجتمع 

عافات املشاركة في البرنامج التدريبي الخاص باإلس-7

ياد الخاص األولية لالعبين الرياضين بالتعاون مع األوملب

اإلماراتي



 
ً
املشاركات: ثانيا

املشاركات الداخلية -ب

17

بالتعاون مع 2019املشاركة في معرض جيتكس -9

املسرعات الحكومية

بالتعاون مع مدينة 2019املشاركة في معرض جيتكس -8

دبي لإلنترنت  

ون المشاركة في فعالية العصا البيضاء بالتعا-10

مع جمعية اإلحسان الخيرية

املشاركة في فعالية رمضان معنا مع جمعية -11

اإلحسان الخيرية



 
ً
املشاركات: ثانيا

املشاركات الداخلية -ب

18

2019املشاركة في معرض أكسبو ألصحاب الهمم 

بمركز دبي التجاري العاملي



 
ً
فاهماالتفاقيات ومذكرات الت: ثالثا

ية تجديد مذكرة التفاهم مع فندق شانغريال راعي الضيافة الفندقية للجمع-1

املستشفى الكندي التخصص يتجديد مذكرة التفاهم مع -2

اجات توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتي-3

الخاصة

توقيع مذكرة تفاهم مع فندق سويس أوتيل الغرير-4

"مدرسة دبي للتربية الحديثة" توقيع مذكرة تفاهم مع -5

19



 
ً
الحفالت: رابعا

بالتعاون مع القرية نظمت الجمعية االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون -1

الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل سمو بحضور 2019مارس  22العاملية 

من رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ومجموعة كبيرةمكتوم

الشخصيات العامة بالدولة ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

ومية الحكالدوائر املؤسساتو سرهم وذويهم واملتطوعين أوذوي متالزمة داون و 

والخاصة

20



 
ً
الحفالت: رابعا

21

ملبار االحتفال بيوم األم بالتعاون مع -2
للمجوهرات

حفل إسعاد املوظفين-3



 
ً
الحفالت: رابعا

22

حفل اإلفطار الرمضاني لذوي متالزمة داون -4

وأسرهم برعاية فندق شانغريال 

االحتفال بيوم العلم -5

48االحتفال باليوم الوطني -6



 
ً
املهرجانات : خامسا

23

عاون املهرجان الصحي التاسع  لذوي متالزمة داون وأسرهم بالت
مع إدارة خدمات األسنان بهيئة الصحة بدبي ومجموعة من 

املراكز والجهات الطبية  



 
ً
نيةورش العمل التأهيلية والرياضية والف: سادسا

مركز تطوير ذوي متالزمة داون -1

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

عالج النطق، تعديل السلوك، اختبارات الذكاء

2019ديسمبر –2019يناير

العالج الوظيفيالعالج الطبيعيالجلسات
اضطرابات عالج

النطق والكالم 

/ ة التربية الخاص

تعديل السلوك
فصول تعليمية

6827407852323اإلجمالي 

24



ورش الرسم لذوي متالزمة داون على مدار العام -2

بمشاركة ذوي متالزمة داون 

التدريبات الرياضية لفريق الجمعية على مدار العام -3

الخيل ركوب–البوتش ي، السلة، الجولف، البولينج، السباحة 

 
ً
نيةورش العمل التأهيلية والرياضية والف: سادسا

25



انجازات الفريق الرياض ي

2019لعام 

26

ميدالية  في بطوالت البوتش ي  والبولينج 26الحصول على عدد 
برونزية 6فضية               6ذهبية          14



تدريبات شانغريال وسويس أوتيل الغرير -4

أعضاء من تدريبات شانغريال من خالل األعمال 4استفاد عدد 
ماد على اإلدارية وأعمال املطبخ وتنظيم وتنظيف الغرف بهدف االعت

أنفسهم  

 
ً
نيةورش العمل التأهيلية والرياضية والف: سادسا

27



للبوتش يعشرتنظيم بطولة اإلمارات الثانية-1
2019فبراير -07ملتالزمة داون على مستوى الدولة 

جيرة برعاية الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل ولي عهد الف
مركز و نادي على مستوى الدولة15العب والعبة يمثلون 87بمشاركة 

تنظيم بطوالت رياضية

 
ً
نيةورش العمل التأهيلية والرياضية والف: سادسا

28



 
ً
أنشطة أخرى : ثامنا

29

ةرحلة للمخيم الشتوي بالتعاون مع النيابة العام

مع سويس بالتعاون يوم رياض ي ترفيهي للفريق الرياض ي

أوتيل الغرير 

فعالية اليوجا التكيفية 



 
ً
أنشطة أخرى : ثامنا

مة داون  تنظيم برنامج املناصرة الذاتية لذوي متالز 

 DSIبالتعاون مع املنظمة الدولية ملتالزمة داون 



 
ً
أنشطة أخرى : ثامنا

31

استضافة اجتماعات الجمعية العمومية الثالث 

2019ديسمبر 9-7لدول اتحاد أسيا واملحيط الهادي  


