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علىقادتهاحرصهوالبالدهذهيميزما’‘
تمؤسسامننراهوماعليه،والتشجيعالخير

التيسواءالمجاالت،مختلففيخيرية
إالسواها،أوالبالدهذهملوكأسماءتحمل
.’’لبالدناالمشرقةالجوانبمنواحًداجانًبا

خـادم الـحـرميـن الـشـريـفـيـن
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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..اأبدً يتركهلنالخيرعملطعميتذوقمنكل’‘
عملحبفينازرعسلمانالملكسيديوسمو

.’’الخير

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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األمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود
نائب أمير المنطقة الشرقية 

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية 

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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أعضاء مجلس اإلدارة

عن همم

فئات ذوي اإلعاقة

اإلطار االستراتيجي

خدماتـنا

نطاق خدماتـنا

برامجـنا

برنامج الجلسات الفردية

برنامج مستشارك

األجهزة الطبية التعويضيةبرنامج 
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احصائيات وسائل التواصل االجتماعي

احصائيات همم
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أعضاء 
مجلس اإلدارة

مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود / األميرةصاحبة السمو 
رئيس مجلس اإلدارة 

نعيمة بنت إبراهيم الغّنام/ سعادة الدكتورة
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

سعد بن عبدالرحمن العيد/ سعادة األستاذ
أمين الصندوق

الوليد بن حمد آل مبارك / سعادة األستاذ
عضو

أحمد بن صالح الرماح/ سعادة األستاذ
عضو

خلدون بن خالد المبّيض/ سعادة األستاذ
عضو

هدى بنت إدريس كنفر/ سعادة الدكتورة
عضو

بسمة بنت هاشم فيرا/ سعادة الدكتورة
عضو 

الدبيكلبنت عبدالرحمن اآلء/ سعادة الدكتورة
عضو

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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تحتهـ1432عاماإلعاقةذويألسرهممجمعيةتأسست

بإسم)595رقم(االجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةمظلة

(دجس)الخاصةاالحتياجاتذويأسرلدعمالخيريةالسعوديةالجمعية

ذويألسرهممجمعيةإلىاسمهاتغييرتمهـ،1440عاموفي

.اإلعاقة

عــن
هـمـم

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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اإلعـاقـة الـحـركـيـة

اإلعـاقـة الـحـسـيـة

اإلعـاقـة الـذهـنـيـة

ـيـةاالضـطـرابـات الـسـلوكـيـة النـمـائ

’’التوحد، فرط الحركة وتشتت االنتباه’‘

األمراض المصـاحبة لإلعاقة

صـعـوبـات الـتـعـلـم

9

فئـات
ذوي 

اإلعـاقــة

:الفئات مثليشمل مصطلح ذوي اإلعاقة، 

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



:قـيـمـنـا

:رسـالـتـنـا

:رؤيـتـنـا

اإلطـار
االستراتيجي

. اإلعاقةأن نكون نموذًجا متخصًصا في دعم وتأهيل أسر ذوي 

جمعية خيرية تعمل على دعم وتمكين أسر ذوي اإلعاقة من خالل منهجيات متطورة، 

.كفاءات واعية وبيئة جاذبة

المسؤولية

المشاركة

االحترافية

المساواة

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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:أهـدافـنا اإلطـار
االستراتيجي

.تحسين جودة الحياة لدى أسر ذوي اإلعاقة1.

.تأهيل أسر ذوي اإلعاقة لدمجهم في المجتمع2.

.خبراتبناء قنوات للتواصل المعرفي الفّعال والمتكامل بين األسر لتبادل ال3.

.تعزيز الوعي لدى المجتمع بما يخدم ذوي اإلعاقة4.

.تشبيك الشراكات الفاعلة5.

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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:خدمـاتـنا خدمـاتـنـا

.ائهمعقد جلسات، برامج تدريبية وتعليمية فردية لألسر مع أبن1.

.ةتقديم المحاضرات، الندوات والبرامج التدريبية المتخصص2.

.تبادل التجارب والخبرات عبر لقاءات دورية مع األسر3.

.تقديم االستشارات من ذوي االختصاص4.

.تقديم التوجيه واإلرشاد األسري المناسب5.

.توفير المستلزمات الطبية لذوي اإلعاقة6.

.تهيئة المساكن ألسر ذوي اإلعاقة7.

.ربط األسر بالجهات ذات المنفعة8.

.اإلعاقةاألشخاص ذوي تفعيل األيام العالمية التي تخص 9.

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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:الخـدمـةمـجـاالت 

13

نـطـاق
خـدمـاتـنـا

:الخـدمـةنـطاق 

مـحافظـات المنطقة الشرقية

أسر األشخاص ذوي اإلعاقة

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

بــــرامــــجــــنــــا 
م2020



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

بـرنـامـج الجلسات الفردية
م2020



بـــرنــامـــج
الـجـلـسـات
الـفــرديــة

اليوميةالحياةمهاراتفياإلعاقةذويأسروتدريبتطويرإلىيهدفبرنامج

.واالستشاراتواإلرشادوالتوجيهالفرديةالجلساتطريقعنوذلكواالجتماعية،

:أهداف البرنامج

.توعية أولياء األمور بطبيعة األشخاص ذوي اإلعاقة1.

.إكساب األسرة المهارات المناسبة للتعامل مع الحالة بطرق صحيحة وإيجابية2.

.اإلعاقةجودة الحياة لدى أسر ذوي تحسين3.

.لألسرةالنفسي واالجتماعي الدعمتقديم4.

.اإلعاقةبقاعدة علمية معرفية واسعة لكيفية التعامل مع ذوي األسر تزويد 5.

:المستهدفةالفئة 

.والزائرينوالمقيمينالمواطنيناإلعاقةذويأسر•

.اإلعاقةذوياألشخاص•

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

:مقر البرنامج

.تأهيليتدريبي،،دوريتعليمي،

:نوع البرنامج

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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:م2020تنفيذ البرنامج خالل عام عدد مرات 

4

24

48

احـصائـيـات
بـــرنــامـــج

الـجـلـسـات
الـفــرديــة

أسرة

مستفيد

بواقع

:م2020المستفيدين من البرنامج خالل عام عدد 

مرات
17

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

بـرنـامـج مـسـتـشـارك
م                                                              2020



بـــرنــامـــج
مـسـتـشـارك

وسلوكيةاجتماعية،نفسية،استشاريةخدماتتوفيرإلىيهدفبرنامج

.واالخصائييناالستشاريينمننخبةمعبالتعاون

:أهداف البرنامج

.االستشارة النفسية واألسرية لذوي اإلعاقة وألفراد اسرهمتقديم 1.

.الكفاءات من اهل التخصص والخبرات بدراسة الحاالت والرقي بأسر ذوي اإلعاقةربط 2.

.ريةتعريف أسر ذوي اإلعاقة عن آخر المستجدات في التعامل وبناء العالقات النفسية واألس3.

:المستهدفةالفئة 

.والزائرينوالمقيمينالمواطنيناإلعاقةذوياألشخاصسرأ•

.اإلعاقةذوياألشخاص•

.المجتمعفرادأ•

.اإلعاقةجمعية همم ألسر ذوي •

.هاتفًيا•

.عبر وسائل التواصل االجتماعي•

:مقر البرنامج

عالجي-تنموي-ثقافي-توعوي

:نوع البرنامج

19

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



77 احـصائـيـات
بـــرنــامـــج

مـسـتـشـارك

استشارة

:م2020عامخاللالمقّدمةاالستشاراتعدد

:م2020عامخاللالتنفيذمراتعدد

.الـعـامطـوال

:البرنامجفيوالمدربينالمستشارينعدد

مدربين3

20

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

برنامج األجهزة الطبية التعويضية
م                                                                           2020



بـــرنــامـــج
األجـهــزة
الطـبـيـة

التـعـويضيـة

مجاناً الطبيةوالمستلزماتالتعويضيةاألجهزةتوفيرإلىيهدفبرنامج

.بالمنطقةالمختصةوالجهاتالشركاتمعبالتعاونللمستفيدين

:أهداف البرنامج

المستلزماتتأمينطريقعنالشرقيةالمنطقةفياإلعاقةذويأسروتمكينتأهيلفيالفاعلةالمساهمة1.

.م2020للعامالشرقيةالمنطقةفيالطبية

فياإلعاقةذويلألشخاصالطبيةالمستلزماتتوفيرخاللمنوالمجتمعالمستفيدينلدىالجمعيةدورإبراز2.

.م2020للعامالشرقيةالمنطقة

.م2020للعامالشرقيةالمنطقةفياإلعاقةذويلألشخاصالطبيةالمستلزماتتأمين3.

لتوفيرجنبإلىجنباً للعملالجمعيةدورتفعيلفيمعهاوالتعاونالعالقةذاتجهاتخمسمعشراكاتعقد4.

.م2020للعامالشرقيةالمنطقةفياإلجراءاتوبأبسطوقتبأسرعالطبيةالمستلزمات

:المستهدفةالفئة 

.والزائرينوالمقيمينالمواطنيناإلعاقةذوي

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

:مقر البرنامج

دوري-رعوي

:نوع البرنامج

22

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



28

بـــرنــامـــج األجــهـــزة الطــبــيـة التـعويضيةاحـصائيـات

مستفيد

:م2020المستفيدين من البرنامج لعام عدد 

:م2020تنفيذ خالل عام عدد مرات 

.طوال العام

:م2020عدد األجهزة الطبية التي تم صرفها في عام 

جهاز34

23

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

بــرنــامــج تــرابــط
م                               2020



بـــرنــامـــج

تـرابــط

اتالزيارتبادلعبراإلعاقةذوياألشخاصأسرمنعددألكبرالوصولإلىيهدفبرنامج

.النفعذاتالجهاتمعالشراكاتوتوقيعالمتنوعةالمشاركاتالمتخصصة،الجهاتمع

:أهداف البرنامج

.الفّعال مع المجتمع الخارجيالتواصل 1.

.بجمعية همم وأهدافها وبرامجهاالتعريف 2.

.إشراكهم ومشاركتهم في الفعالياتمن خالل قدراتهم في دمج ذوي اإلعاقة  في المجتمع وتعزيز المساهمة 3.

.ةبالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم وحقوقهم من خالل إشراك الجهات المختصة في مجال اإلعاقالتوعية 4.

:المستهدفةالفئة 
.اإلعاقةذويأسر•

.اإلعاقةذوياألشخاص•

.اإلعاقةذويمجاالتفيالمتخصصين•

.اإلعاقةذويباألشخاصُتعنىوالتيالمختصةالجهات•

.المجتمعأفراد•

.الجمعيةمقر • 

.تالجهات التي ُتعقد فيها الفعاليا• 

.منصات التواصل االجتماعيعبر • 

:مقر البرنامج

.تنموي-ترفيهي-توعوي

:نوع البرنامج

25

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



بـــرنــامـــج

تـرابــط
المـشاركات

الفرحإدخالإلىتهدفوالتيبسمتهمنرسمُمبادرةفيهممشاركتترابطبرنامجضمن

السليمةالتغذيةبأهميةاالطفالوتوعيةوالزائرينالمنوميناألطفالنفوسعلىوالسرور

:النادرةلألمراضالعالمياليوموتفعيلالصحةعلىوالحفاظ

مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام

:المشاركةمقر 

متطوعة13

:عدد المتطوعات

نرسم بسمتهم

:عنوان الُمبادرة

26

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



بـــرنــامـــج

تـرابــط
األيــام الـعالميـة

لتعريفوذلكالعالميةاألياممنعددهممفيفعلناترابطبرنامجضمن

.اوتمتينهاإلعاقةذوياألشخاصأسرمعمستدامةعالقاتوإقامةبخدماتناالجمهور

جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

:التنفيذمقر 

:النفسيةللصحةالعالمياليوم.1

:عدد المستفيدين من الفعالية

مستفيد12

27

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



بـــرنــامـــج
تـرابــط

األيــام الـعالميـة
جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

:التنفيذمقر 

:اهاالنتبوتشتتالحركةفرطباضطرابالتوعيةشهر.2

:عدد المستفيدين من الفعالية

مستفيد37

:الداعمين للفعالية

أزهار نقي1.

جرام7مقهى 2.

أمل سناكس3.

28

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



بـــرنــامـــج
تـرابــط

األيــام الـعالميـة
جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة

:التنفيذمقر 

:الثديبسرطانالتوعيةشهر.3

:الداعمين للفعالية

ةجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقي1.

جمعية زهرة2.

.3Nourish9–9نورش

:عدد المستفيدين من الفعالية

مستفيد25

29

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

الحمـلـة التـثـقـيـفـيـة
ضمن برنامج ترابـط    

م                                       2020



بـــرنــامـــج
تـرابــط

ةالتثقيفيالحملة 

أكبرىإلالوصولبهدفتثقيفيةحملةهممفيفعلناترابطبرنامجضمن

وملليوتفعياًل الشرقية؛بالمنطقةاإلعاقةذوياألشخاصأسرمنممكنعدد

.اإلعاقةذويلألشخاصالعالمي

مستشفىثمالدمام،فيالنخيلمجمعمنبدءً محطات5فيوذلك

مروًرابالخبر،الراشدمجمعثم،(التعليمي)بالخبرالجامعيفهدالملك

ىمستشففيالحملةاختتاموتمبالدمام،واألطفالالوالدةبمستشفى

.القطيففيالمركزيالقطيف

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 
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:ةالتثقيفيالحملةمناألولىالمحطة
بـــرنــامـــج

تـرابــط
يةالحملة التثقيف

:عدد الزوار

زائر215

بالدمامالنخيلمجمع

متطوعات7

:المتطوعينعدد

ساعة33

:التطوعساعاتعدد

32

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

ىإلتهدفالتيالتثقيفيةبالحملةمحطاتـناأولىفيانطلقنا

وإقامةاإلعاقة،ذوياألشخاصأسرمنممكنعددأكبرإلىالوصول

النخيلمجمعفيوتمتينهااإلعاقةذويأسرمعمستدامةعالقات

.ةاإلعاقذويلألشخاصالعالمياليوممعتزامًناذلكوكانبالدمام،



بـــرنــامـــج
تـرابــط

ةالحملة التثقيفي

:عدد الزوار

زائر168

33

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

:يةالتثقيفالحملةمنالثانيةالمحطة

(التعليمي)الجامعيفهدالملكمستشفى

الوالدةىمستشففيالتثقيفيةبالحملةمحطاتـناثانيإلىانتقلنا

فياستشاراتتقديمالحملةتضمنتحيثبالدمام،واألطفال

.كذلكوالنفسيةاألسريةالمجاالت



بـــرنــامـــج
تـرابــط

يةالحملة التثقيف

:عدد زوار الحملة

زائر179 متطوعة12

:الحملةفيالمتطوعينعدد

ساعة78

:الحملةفيالساعاتعدد

34

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

:يةالتثقيفالحملةمنالثالثةالمحطة

الراشدمجمع

تواجدناالتثقيفيةبالحملةلناالثالثةالمحطةفي

هناككانحيثالخبر،فيالراشدمجمعفي

مالرس):مثلالتعريفيللركنمصاحبةفعاليات

ىإلباإلضافة،(السمكصيدالقفز،الوجه،على

.الحيللرسمركن



بـــرنــامـــج
تـرابــط

يةالحملة التثقيف

:عدد زوار الحملة

زائر85
35

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

:يةالتثقيفالحملةمنالرابعةالمحطة

بالدمامواألطفالالوالدةمستشفى

لة،للحمالرابعةالوجهةكانتالدمامبمدينةواألطفالالوالدةفي

األشخاصأسرمنممكنعددأكبرإلىالوصولبهدفوذلك

متقدّ متنوعةمسابقاتكذلكالركنتضمنحيثاإلعاقة،ذوي

.كذلكقيمةجوائزمعها



بـــرنــامـــج
تـرابــط

ةالحملة التثقيفي

:عدد الزوار 

زائر89

36

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

:يةالتثقيفالحملةمنالخامسةالمحطة

المركزيالقطيفمستشفى

بمحافظةالمركزيالقطيفمستشفىفيالتثقيفيةحملتنااختتمنا

ضمنجديدةجغرافيةمناطقإلىالوصولبهدفوذلكالقطيف،

.دمهاتقالتيوالخدماتبالجمعيةوتعريفهمالشرقيةالمنطقةنطاق



احصائيات
ةالحملة التثقيفي

37

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

مستفيد889

أيام8

متطوع جديد39

متطوع19

ساعة تطوعية130

أخصائي جديد8



بـــرنــامـــج
تـرابــط

الـزيـارات الخـارجيـة

للجمعياتالزياراتمنعددهـمـمفينظمنـاترابطبرنامجضمن

فوالتعرالخبراتتبادلبهدفاإلعاقةذويباألشخاصالمعنيةوالمراكز

:لـأبرزهاوكانالمقدمةالخدماتعلى

38

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

اإلسكان التنموي
مركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي 
(إثراء)العالمي 

مركز عبداللطيف 
الفوزان للتوحد

4 3 2

الجمعية الخيرية 
لرعاية المرضة 

(ترابط)

1



بـــرنــامـــج
تـرابــط

الـزيـارات الداخـلـيـة

الهاأعمعلىللتعرفالجهاتمنعددترابطبرنامجضمنهمماستقبلتكما

:أبرزهاوكانوأنشطتها

39

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

برنامج إدامة
إحدى مبادرات مركز التميز لتطوير )

المنظمات غير الربحية في جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن

الجوهرة الدوسري/ المستشار

الجمعية السعودية للتربية الخاصة
(الخبرجستر)

الخبرجستروفد من فريق العمل لدى 



810
احصائيات

برنامج
دمستفيترابط

:م2020لعامالبرنامجمنالمستفيدينعدد

:م2020عامخاللالبرنامجتنفيذمراتعدد

35

:تفعيلهاتمالتيالعالميةاأليامعدد

أيام9

:االجتماعيالتواصلعبرتفعيلهاتمالتيالعالميةاأليامعدد

يوم26 مرة

40

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

بـرنـامــج الـعـضـويـة
م                                       2020



عضو داعمعضو منتسب عضو شريك

العضـويات
فيالمساهمةبهدفوالعضواتاألعضاءمنالمزيداستقطابالىهـمـمفينسعى

هموخبراتجهودهممنولالستفادةالسنوي،االشتراكرسومخاللمنوأنشطـتـنـابرامجـنادعم

:أنواع5إلىهممفيالعضويةوتنقسم.للمستفيدينالمقدمةخدماتنـاتطويرفي

رعضو سفيعضو عامل

عضو61

:والسيداتالرجالاألعضاءعددم2020لعامهممجمعيةفياألعضاءعدد

41 عضوةعضو20

42

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

التـطـوع في هـمـم
م                                       2020



تأسـيـس
وحـــدة

تأسيسبإتمامهاهممتفخرالتـطـوع

وفًقابالجمعيةالتطّوعوحدة

أهدافهاكأحد’’إدامة’‘الوطنيللمعيار

للشراكةتفعياًل ؛الرئيسيةاالستراتيجية

المملكةلرؤيةوتحقيًقاالمجتمعية

.م2030
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



احصـائـيـات
متطوع77التـطـوع

:م2020لعامالمتطوعينعدد

:التطوعّيةالساعاتعدد

م2020عامفيللتطوعالمنضمينعدد

متطوع120

:م2020لعامهمممعتطّوعتالتيالتطوعّيةالفرقعدد

2 فرقتطوعيةساعة590

45

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

(19-كوفيد)حملة بهمـتـنـا نـعـديـها
م                                              2020



بهمـتـنـا
نعـديـهــــا

أزمةبسبباستثنائيةبظروفالعامهذاالعالممرّ 

علىأثرهاانعكس،(كورونافيروس)المستجد19-كوفيد

االحتياجاتمنكثيرفيهاوتغيرتالحياة،مظاهرمنكثير

اإلجراءاتوتسارعتالعالم،حولوالمشاريعوالبرامج

أساليبتنوعإلىأدىمماالمتغيراتهذهمعللتعامل

علىحفاًظااالحترازيةالتدابيرمنالكثيرواتخاذالعمل،

-ولةالدلتوجيهاتوتنفيًذاالجمعيةفيعملنافريقسالمة

.الشأنبهذا-اللهحفظها

بالبدءشرعناالمستجد19-كوفيدأزمةبوادرفمع

مارسشهرمنذبدأتوالتي،نعديها_بهمتنا#حملةفي

ضمتحيثم،2020نوفمبرشهرمطلعوحتىم2020

أسرتخدموالتيالمتنوعةالمبادراتمنالعديدالحملة

عملهاتمالتيالمبادراتوالتالي.اإلعاقةذوياألشخاص

:الحملةضمن
47

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



:التـعلـيـميةالحـلقـات

77

مـبـادرات
حـمـلـــة
بهمـتـنـا

نعـديـهــــا

توعويمنشور16

:توعويةمنشورات

:المباركرمضانلشهرغذائيةساللتوزيع

تعليميـةحلـقات10

غذائيةسلة
48

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

مشـاهـدة+40.000

:التـعـليـمـيـةالحـلـقـاتمشاهدات



مــقـــر
هــمــم

ةجمعيفيانتـقلنـاوتوفيقهاللهبعون

مقـرنـاإلىاإلعاقةذويألسرهمم

الجامعيين،حيالدمام،مدينةفيالجديد

.مباركآلحمدجامعمقابلبيطار،ابنشارع

49

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



التـدريـب
والتـطـويـر

التيةاالستثنائيللظروفونظًراالعل،مجاالتفيوالتطويريةالتدريبيةبالبرامجهممفيشاركنا

تمالتيوالدوراتالعملورشفيبالتسجيلدعـمـناعلىإدارتـناحرصتالعامهذاأجمعالعالمواجهها

:كالتاليوهيالفائدة،علىللحصولبعدعنإقامتها

عنوان ورشة العمل المجال م

(فنيات العالج السلوكي لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة)دورة
(نوبات الغضب والحزن وأثرها على عالج اضطرابات التواصل عند األطفال)دورة

(أساسيات خطط خفض السلوك)برنامج
(استراتيجيات ما قبل القراءة لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد)برنامج
(أسس تشخيص التوحد)برنامج
(التأهيل الشامل لذوي اإلعاقة)ندوة

(’’جودة الحياة’‘الملتقى السنوي الثاني ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة )محاضرات وورش عمل 
(موضوعات حرجة في اإلرشاد األسري)ورشة عمل 

(اإلسعافات النفسية األولية)دورة
(للتوحدجيلياممقياس )دورة

تخصصية
(عن اإلعاقة)

1

(التخطيط االستراتيجي الشخصي)دورة
الهيمنة الدماغيةدورة

(حل المشكالت واتخاذ القرار)برنامج 
(الحوار المجتمعي والهوية الوطنية)دورة

(’’Google Drive’’المكتب اإللكتروني)محاضرة

إدارية 2

(معيار السالمة المالية في الجمعيات األهلية)برنامج
(المخاطر المالية في القطاع غير الربحي)لقاء
(والضريبي واالستقطاع الضريبيالزكوياإلقرار )دورة
(VATالقيمة المضافة في القانون السعودي )دورة
(األكسلالتخطيط المالي وإعداد الموازنات باستخدام )دورة
(مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب)دورة

مالية 3

50

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



التـدريـب
والتـطـويـر

عنوان ورشة العمل المجال م

(  مهارات التواصل مع وسائل اإلعالم)دورة
(الجودة والتميز في اإلعالم واالتصال المؤسسي وإدارته لألزمات)دبلوم

(والمراسم والبروتوكولالعالقات العامة)دورة
(اإلدارة االستراتيجية للعالقات العامة واإلعالم في عالم متغير)دورة 
(كورونا نموذًجا: األزمات اإلعالميةإدارة)دورة
(أخالقيات اإلعالم الرقمي ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية)دورة

إعالمية 4

(صناعة المبادرات المجتمعية في األزمات)ملتقى
(الفرص والتحديات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد)ورشة عمل 

(مدير التطوع في القطاع غير الربحي)دورة
(أخصائي مشاريع وبرامج تربوية)دورة
– Proإدارة المشاريع التنموية )دورة PMD)
(أخصائي االبتكار االجتماعي بمنهجية التفكير التصميمي)دورة
(تمكين أخصائي تطوير البرامج التدريبية والتربوية بمنهجية التلعيب)دورة
(آليات إدارة المشاريع البرمجية)دورة

(إدارة الجودة الشاملة)برنامج
(مكافحة العدوى)برنامج

مجتمعية
5
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



شركاء 
النجاح

شركاؤنا دوًما نفخر بكم

فشكًرا لعطائكم

52

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



1,755

احصـائـيـات 
وسـائـل 

التـواصـل 
االجتـماعـي

متابع4,037

:ترتويمنّصةفيالمتابعينعدد

:انستجراممنّصةفيالمتابعينعدد

متابع

متابع266

:شاتسنابمنّصةفيالمتابعينعدد
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



37

هـمـم في
أرقــــام

1,040
:م2020لعامالجمعيةبرامجمنالمستفيدينعدد

:م2020عامفيالعملفريقحضرهاالتيالتدريبيةالبرامجعدد

:م2020عامفيلألسرالمقدمةالبرامجعدد

4

دمستفي

بـرامـج

بـرنـامج
54

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 

:م2020عامفيالمقدمةالمبادراتعدد

مبادرة2



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



القـوائـم
المـاليـة
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معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



شكًرا لكم

معكم من اللحظة األولى2020الـتقـرير السـنوي lهمم 



معكم من اللحظة األولى.. همم 

0138590029-0554715556

info@hemamm.org.sa

www.hemam.org.sa

Hemamksa

ينالجامعيحي -الدمام -المنطقة الشرقية -المملكة العربية السعودية 


