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�صك��ر وتقدير م��ن رئي�س واأع�ص��اء ال�صبك��ة الإقليمي��ة للم�ص�ؤولية الإجتماعي��ة لأ�صحاب 
ال�صع��ادة وال�ص��ادة رئي���س واأع�ص��اء اللجنة العلي��ا لرعاية �ص���ؤون ذوي الإعاق��ة، ومكتبها 
التنفيذي وكذلك ملجم�عة الربكة امل�صرفية لدورهم الكبري واملقدر يف دعم اأن�صطة ال�صبكة 

يف مملكة البحرين.

�ش�رة جماعية للجنة العليا لرعاية �ش�ؤون ذوي الإعاقة

تكرمي جمم�عة الربكة امل�شرفية
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اإن ال�شبك���ة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية هي م�ؤ�ش�شة ا�شت�شارية ومهنية غري ربحية م�شتقلة، لها فروع 
ومكات���ب واتفاقيات متثيلي���ة يف العديد من الدول العربية ويف خارجها.وتهدف ال�شبك���ة الإقليمية للم�ش�ؤولية 

الإجتماعية اإىل رفع م�شت�ى ال�عي ح�ل امل�ش�ؤولية الجتماعية للم�ؤ�ش�شات، والعمل على تعزيزها  . 
•كم���ا ت�شعى ال�شبكة لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدم���ات ال�شت�شارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�ش 
العمل.، وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�ش�شة يف جمالت امل�ش�ؤولية الإجتماعية والتنمية امل�شتدامة. 
• كما تعمل ال�شبكة الإقليمية على تنفيذ درا�شات وبح�ث متخ�ش�شة، ا�شافة اإىل ا�شدار دوريات ومطب�عات 
متن�عة، لتثقيف قطاعات الأعم���ال وامل�ؤ�ش�شات الأخرى مبمار�شات امل�ش�ؤولية الإجتماعية وفقا للمقايي�ش 

العاملية املعتمدة. 
• وتهت���م ال�شبك���ة الإقليمية مب�ؤ�ش�شات القطاع الثال���ث، وخا�شة امل�ؤ�ش�شات واجلمعي���ات اخلريية والقراآنية، 
والتط�عي���ة، ومنظمات املجتمع املدين ، كاملنظمات املتخ�ش�شة يف جمال رعاية كبار ال�شن، والإ�شخا�ش 
ذوي الإعاقة، وغريهم من ذوي الإحتياجات اخلا�شة، من خالل تقدمي خدمات مت ت�شميمها بعناية وفق 

حاجاتهم املهنية.
ونحتف���ل الي�م من خ���الل اإ�شدار تقرير ختامي عن فعاليات » امللتق�ى ال�دول���ي لأخ�ص�ائي�ي م�ؤ�ص�ص�ات 
الأ�صخا�س ذوي الإعاقة«، والذي نظمته ال�شبكة بدعم ومت�يل من اللجنة العليا لرعاية �ش�ؤون ذوي الإعاقة، 
وجمم�ع���ة الربكة امل�شرفية، للعامل���ن يف م�ؤ�ش�شات الأ�شخا�ش ذوي الإعاق���ة يف مملكة البحرين ودول جمل�ش 
التع���اون اخلليجي، وكذل���ك للمهتمن بهذا القطاع الهام، وال���ذي اأولت ال�شبكة به اهتمام���ا خا�شا، فاأ�ش�شت له 
مركزا متخ�ش�شا،يعك�ش حالة الهتمام بالأ�شخا�ش ذوي الإعاقة. واأخريا، ن�شاأل اهلل �شبحانه وتعاىل، اأن يعك�ش 

هذا التقرير حالة التعاون الإحرتايف بن ال�شبكة ورعاة هذه الفعالية . واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملن.
       

بروفي�ص�ر ي��صف عبدالغفار عبداهلل        
رئي�ش جمل�ش الإدارة        

ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية         

كلمــــة
جمل�س اإدارة ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الإجتماعية
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امللتقـى الـدولـي
لأخ�شـائيـي موؤ�ش�شـات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

نظ���م مركز خدمات ذوي الحتياجات اخلا�شة بال�شبكة الإقليمي���ة للم�ش�ؤولية الإجتماعية، بدعم ومت�يل من 
اللجن���ة العليا لرعاية �ش����ؤون ذوي الإعاقة، وجمم�عة الربكة امل�شرفية »امللتق���ى الدويل لأخ�شائيي م�ؤ�ش�شات 

الأ�شخا�ش ذوي الإعاقة«، وفق التفا�شيل التالية:

اأوًل: الفقرة التقدميية:
• كلم���ة تقدميي���ة ملع���ايل ال�شيخ دعيج ب���ن خليفة اآل خليفة نائ���ب رئي�ش اللجنة العلي���ا لرعاية �ش�ؤون ذوي 

الإعاقة، راعي امللتقى بعن�ان »جه�دمملكة البحرين يف جمال رعاية الأ�شخا�ش ذوي الإعاقة«.
اللجنة العليا لرعاية �ش����ؤون ذوي الإعاقة من قبل ال�شبكة الإقليمي���ة للم�ش�ؤولية الإجتماعية لدورها  • تك���رمي 
يف دع���م اأن�شط���ة الأ�شخا�ش ذوي الإعاقة يف مملكة البحري���ن، ممثلة يف معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل 

خليفة نائب رئي�ش اللجنة العليا لرعاية �ش�ؤون ذوي الإعاقة
• تك���رمي رئي����ش املنطقة العربية ملنظمة التاأهيل ال���دويل �شعادة امل�شت�شار حممد عبدالرحمن ال�شيد من 
قب���ل ال�شبك���ة الإقليمية للم�ش�ؤولي���ة الإجتماعية. مبنا�شب���ة تكليفه مبن�شب املمثل ال���دويل ل�ش�ؤون الإعاقة 

بال�شبكة.
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ور�ص العمـــل
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الـمحا�شــرون وخبــراء الـملتقـــى

1- امل�صت�صار حممد عبدالرحمن ال�صيد
• رئي�ش ال�منطق�ة الع��ربي��ة مبنظم��ة التاأهي���ل ال���دول��ي

2- الدكت��ر به��اء الدي�ن ج��الل
• خبري بال�كالة الأمريكية للتعليم

• مقنن الن�شخة العربية لهيلب وب�ب

مكـان اإنعقـاد  فعاليـات الـملتقـــى

املكان الرئي�س
البحرينية املهند�شن  • جمعية 

تاريخ اإنعقاد امللتقى
2014م اأكت�بر   15  -  13 •
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الـموؤ�ش�شــات الـم�شاركــة فـي
»امللتقـى الـدولـي لأخ�شـائيـي موؤ�ش�شـات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة«

ال�جه�����ةالأ�ص�������مت
جامعة امللك عبدالعزيز »اململكة العربية ال�شع�دية«ال�شيد نايف بن عابد الزارع1
مركز الرحمة التابع جلمعية الرحمة لرعاية املعاقنال�شيدة لينا من�ش�ر ال�نه2
مركز الرحمة التابع جلمعية الرحمة لرعاية املعاقنال�شيدة �شبا �شالح رئي�ش3
وحدة الأ�شخا�ش ذوي الإعاقة يف هيئة حق�ق الن�شان بال�شع�دية ال�شيد خالد بن م�شع�د فالح الهاجري4
اأخ�شائي اإعاقة فكرية - تعليم )جدة( - اململكة العربية ال�شع�ديةالأ�شتاذ اأحمد �شعيد علي الزهراين5
البحرينال�شتاذة اأماين حممد عمر6
فني تاأهيل - مركز الطفل للرعاية النهاريةال�شتاذة ن�ال اأحمد ف�شل7
مرب تاأهيل - دار بنك البحرين ال�طني لتاأهيل الأطفال املع�قنال�شتاذة ماري را�شد اأحمد8
اخ�شائية عالج النطق - مركز �شيخان الفار�شي للتخاطب ال�شاملال�شتاذة مرمي عبدالأمري الن�شيط9

مدربة ريا�شة - مركز التاأهيل الأكادميي واملهنيال�شتاذة ع�اطف عبداهلل اجلندي10
مدير املركز - مركز اخلدمات الرتب�ية اخلا�شة لالأطفال )تفاوؤل(الأ�شتاذ اأ�شامة اأحمد مدب�يل11
مدر�شة - مركز ال�فاء للت�حدالأ�شتاذة اآيات حممد مبارك12
فقائد فريق - مركز عالية للتدخل املبكرال�شتاذة اأحالم م��شى غالم13
مدر�شة - مركز الأمل للرعاية املبكرةال�شتاذة زينب عبداهلل قروف14
جمعية دار املنارال�شتاذة مها ابراهيم حممد15
مركز اخلدمات الرتب�ية اخلا�شة لالأطفال )تفاوؤل(ال�شتاذة �شمية ن�ر الدين �شبت16
مركز اخلدمات الرتب�ية اخلا�شة لالأطفال )تفاوؤل(ال�شتاذة رانية منري17
مركز اخلدمات الرتب�ية اخلا�شة لالأطفال )تفاوؤل(ال�شتاذة ل�ل�ة من�ش�ر18
مركز اخلدمات الرتب�ية اخلا�شة لالأطفال )تفاوؤل(ال�شتاذة اأمل دعيج19
ال�شتاذ عبدالرزاق �شله�ب20
جمعية ال�شداقة للمكف�فنال�شتاذة حنان ال�شيد �شبت21
جمعية ال�شداقة للمكف�فنال�شيدة جنيبة احمد عبدالقادر22
مركز احلراك ال�طنيال�شتاذة ليلى نا�شر23
مركز احلراك ال�طنيال�شتاذة نرج�ش رحمة24
مركز احلراك ال�طنيال�شتاذة فداء العلي�ات25
مركز احلراك ال�طنيال�شتاذة ن�رة الدو�شري26
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الـموؤ�ش�شــات الـم�شاركــة فـي
»ملتقى اأن�شطة وفعاليات كبار ال�شن واملتقاعدين«

ال�جه����ةالأ�ص���مت
اململكة العربية ال�شع�دية�شارة عبداهلل اله�يدي27
اململكة العربية ال�شع�ديةروان البار28
اململكة العربية ال�شع�دية�شحر الغامدي29
اململكة العربية ال�شع�ديةمرمي فالته30
اململكة العربية ال�شع�ديةماريا الب�شراوي31
اململكة العربية ال�شع�دية�شحر عثمان �شامل32
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امللتقى  يف عيون ال�شحافة
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امللتقى  يف عيون ال�شحافة
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لقطات م�شورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�شورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�شورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�شورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�شورة من فعاليات امللتقى
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املوؤ�ش�شات امل�شاركة واملتعاونة يف التنظيم



19

تقييم عام للور�ص التدريبية

الربامج التدريبية: امللتقى الدويل لأخ�صائيي م�ؤ�ص�صات الأ�صخا�س ذوي الإعاقة
اأول ً: تقييم املدربني

�صعيفمت��صطجيدجيد جداممتازالبيان
اإملام املدربن مب�ا�شيع الربنامج. 1
قدرة  املدربن على ت��شيل املعل�مات. 2
طريقة تنظيم العر�ش )من حيث ال��ش�ح والكفاية(. 3
قدرتهم على �شرح حمت�ى الدورة. 4
مدى تعاونهم مع املتدربن. 5
تن�ع الأن�شطة والتمارين وال��شائل امل�شتخدمة. 6
قدرة املدربن على حتفيز امل�شاركن على التفاعل.. 7
قدرة املدرب على اإدارة املداخالت واملناق�شات. 8

مالحظات خا�صة عن فريق املدربني:
ثانيا : تقييم ال�ر�س/الربنامج التدريبي

�صعيفمت��صطجيدجيد جداممتازالبيان
1. حمت�ى الربنامج التدريبي

2. املادة التدريبية التي وزعت يف الربنامج
3. تنظيم و�شه�لة حمت�ى املادة العلمية

4. حتقيق اأهداف الربنامج
5. م�شت�ى تنظيم الربنامج التدريبي
6. التجهيزات وال��شائل امل�شتخدمة

7. مدة الربنامج 
8. مكان الربنامج

9. الت�قيت

رابعًا : معل�مات عامة 
لنعمهل تعتقد اأنك ال�شخ�ش املنا�شب حل�ش�ر الربنامج

لنعمهل تعتقد اأن الربنامج �شاعدك على تط�ير مهاراتك
لنعمهل اأعطيت اإ�شعارا كافيًا عن طبيعة و ن�ع الربنامج قبل ح�ش�ره

ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 



20

�شعيف مت��شط جيد جيد جدًا ممتاز ما ه� تقييمك العام عن الربنامج

اأهم املعارف التي مت احل�ص�ل عليها:
 .......................................................................................................................................................................  .1

..................................... ..................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

 ........................................................................................................................................................................ .4

اأهم املهارات التي مت  اكت�صابها خالل امل�صاركة يف امللتقى التدريبي:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

اأهم املقرتحات املنا�صبة لتط�ير جمالت العمل:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

القرتاحات واملالحظات:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 .......................................................................................................................................................................  .3
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قراءة حتليلية لنتائج ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 

اأوًل تقييم املدربني:

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اإملام املدربن مبحت�ى الربنامج التدريبيجيد جدًا٪85
قدرة املدربن على �شرح حمت�ى الربنامج التدريبيممتاز٪90

ثانيًا: تقييم ال�ر�س/ الربنامج التدريبي

مالحظاتالدرجةالن�صبة
حمت�ى الربنامج التدريبيجيد جدًا٪85
مدة الربنامجممتاز٪90
مكان الربنامججيد جدًا٪80

معل�مات عامة

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اختيار الأ�شخا�ش املنا�شبن حل�ش�ر الربونامج التدريبيممتاز٪97

التقييم العام للربنامج

مالحظاتالدرجةالن�صبة

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�شتمارات التقييم لعدد جيد جدًا88٪ال�ر�شة الأوىل
)32( م�شارك وم�شاركة من مملكة البحرين .

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�شتمارات التقييم لعدد ممتاز94٪ال�ر�شة الثانية
)32( م�شارك وم�شاركة من مملكة البحرين .
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فعاليات م�شاحبة

1-  تكرمي رئي�ش املنطقة العربية ملنظمة التاأهيل الدويل �شعادة امل�شت�شار حممد عبدالرحمن ال�شيد من قبل 
ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية. مبنا�شبة تكليفه مبن�شب املمثل الدويل ل�ش�ؤون الإعاقة بال�شبكة.

3-  تكرمي ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية من قبل منظمة التاأهيل الدويل.
3- ت�زيع الن�شخة العربية من كتاب »هيلب وب�ب« على امل�شاركن يف امللتقى.

هديـــة امللتقـــى
قدمت ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية، جلميع امل�شاركن يف امللتقى ثالث �شهادات دولية معتمدة 

من امل�ؤ�ش�شات الآتية:
1- الأكادميية الدولية للم�ش�ؤولية الإجتماعي،

2- منظمة التاأهيل الدويل.
3- مركز هيلب ال�شرق الأو�شط.



مرفقــــات
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مطبوعات امللتقى
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تشهــد األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية
بــــأن

قد أتم متطلبات استكمال ورشة العمل التدريبية

المعايير الدولية إلدارة منظمات اإلعاقة
ضمن فعاليات

الملتقى الدولي ألخصائيي مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة
خــالل الفتــرة من 13 - 16 أكتوبر 2014م

مملكة البحريــن

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

الأ�ستاذ   نايف بن عابد الزارع

مناذج من مطبوعات امللتقى

�شهادات املتدربن
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بطاقات املتدربن

رولب امللتقى

بطاقات املتدربن على املن�شدة
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اأغلفة املواد التدريبية


