
المدعوم من مؤسسة سلمان بن عبدالعزيز

الراجحي الخيرية 

برنامج مسار  



أطلقت جمعية التوحد بتبوك مشروع المسح
الميداني الذي سيغطي بنسبة 50./. من

منشئات المنطقة والذي يعد األول من نوعه
على مستوى المملكة العربية السعودية ويعتبر
النسخة الثانية   من تنفيذه تحت اشراف إدارة
جمعية التوحد بتبوك بهدف الكشف المبكر عن

اضطراب طيف التوحد وتوعية المجتمع 



وصف المشروع
جاء ذلك في أيطار التأسيس للنشاط العلمي
والبحثي بالتعاون مع المؤسسات الصحية

والتعليمية  . 
 مقابلة الجمهور وتوعيتهم بهذا االضطراب من قبل
المهتمين بهذا المجال وتطبيق مقاييس مقننه من
قبل االخصائية على االطفال المشكوك فيهم وبعد

ثبوت الحالة يتم توجيهها للجهات المختصة إلصدار
تقرير طبي للحالة ومن ثم تسجيلها بالجمعية

وتقديم البرامج المناسبة لطفل وارشاد االهل على
كيفية التعامل السليمة مع ابنهم وتقديم الدعم

النفسي والمعنوي لهم .



خطابات طلب الترخيص 



 

 

اكتشاف حاالت اضطراب طيف التوحد وتقديم
خدمات التدخل المبكر لهم لما فيه من تأثير على

تطور مهارات الطفل باإلضافة  لنشر الوعي بالمجتمع
من خالل الورش التثقيفية وتوضيح بعض المفاهيم

وتشابهها مع خصائص أطفال اضطراب طيف
التوحد  . 

 األهداف التي تم تحقيقها خالل فترة
المشروع كاملة :



المخرجات التي تم تحقيقها خالل  فترة
المشروع كاملة بما يخص زيارات الروضات

الحكومية واألهلية :

تم زيارة 14 روضة حكومية واهلية .
قدمت الورشة التثقيفية لعدد 256 من 
 (منسوبات الروضات واولياء األمور ).

تم اكتشاف  حالتين تم تشخيصهم  باضطراب
طيف التوحد .

تم اكتشاف ما يقارب  40 حالة لديهم اضطرابات
سلوكية وتحتاج لخدمات التربية الخاصة. 

تم اكتشاف 6 حاالت يوجد لديها اعراض طيف
التوحد لكن توقفت استكمال اإلجراءات بعدم

تقبل االهل . 



تقارير الحاالت التي تم اكتشافها وتقديم
الخدمات لها :

 



أراء قائدات الروضات بعد تنفيذ المشروع لديهم :    



اراء بعض الحضور من الورش التثقيفية : 
 



المخرجات التي تم تحقيقها خالل فترة
المشروع كاملة بما يخص زيارات
المستوصفات الحكومية واألهلية :

تم مقابلة 215 اسرة في المستوصفات المختارة 
اكتشاف 3 حاالت تم تشخيصهم بحرمان بيئي

وتوجيه االهل االجراء االزم 
اكتشاف حالة وضحت عليها اعراض التوحد لكن

تم الرفض من قبل االهل  الستكمالها 
تم إحالة حالتين الى عيادة اضطرابات النمو

والسلوك 
اكتشاف  7 حاالت مشخصة باضطراب طيف

التوحد لتقديم الخدمات الممكنة لهم .
أستقطاب الطاقم الصحي للتطوع في هذا المجال .
                                                                                    



اهم التوصيات عند أعادة المشروع  : 

زيادة مدة البرنامج للمستوصفات ومدة
معينة في الروضات بداية كل ترم .

عمل دورات تدريبية لمنسوبات الروضات
فيما يخص كيفية التعامل مع األطفال

المضطربين سلوكيا
اختيار اخصائية نفسية لمتابعة الحاالت

بعد اكتشافها داخل الروضات 
عمل شراكات مجتمعية لتوحيد الجهود مع

الجهات المعنية وتسهيل الخدمة
للمستفيدين 

 



الجانب اإلعالمي  :

رابط إطالق البرنامج 



تغريدة فيديو توضيحي

للمشروع 

التغريدات المنشورة للمشروع عبر حساب الجمعية  

الجانب اإلعالمي 



 
نتقدم بجزيل الشكر لمؤسسة سلمان بن عبدالعزيز

الراجحي الخيرية 
 على إنجاح هذا العمل اإلنساني داعيين

المؤسسات المانحة وفاعلين الخير و المجتمع إلى
اإللتفات لمثل هذه المشاريع ومساندتها.

 

الخاتمة .
شكر و عرفان


