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صاحب السمو الملكي  األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
أمير منطقة القصيم 
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جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية (تأهيل)

جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية (تأهيل)، جمعية خيرية مسجلة في سجل اجلمعيات اخليرية حتت رقم 
ـ، ونشر نظامها  ١٦٠ بقرار من معالي وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم ٢٣٩٥٢١ وتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٢٠ه
األساسي بجريدة أم القرى في ١٩/ ١١/ ١٤٢٠هـ، و تُعنى اجلمعية بتقدمي برامج التربية اخلاصة و الرعاية 
والتاهيل اتلفة لذوي االعاقة و اسرهم و تقدمي خدمات الدعم االجتماعي  من خالل برامج الوقاية بحميع 

مستوياتها من خالل فروعها املتعددة.



٤

رسالة الجمعية
جمعية عنيزة للخدمات االنسانية هي مؤسسة خيرية غير ربحية تسعى لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة في إطار رؤية مستقبلية شاملة 
إلحداث تغيير إيجابي في حياتهم وسلوكياتهم متكنهم من االندماج في اتمع واملشاركة فيه بفاعلية.

الرؤية:
الريادة في جودة وشمولية اخلدمات والبرامج املقدمة لذوي اإلعاقة على املستوى احمللي واإلقليمي

اهداف الجمعية :
• تقديم  منظومة شاملة من برامج وخدمات الرعاية، 

التعليم، التأهيل، العالج، التدريب وفق رؤية عصرية.
• تمكيـن ذوي اإلعاقة من االندماج الكامل في اتمع 

وحصولهم على حقوقهم املكتسبة. 
• تعزيـز وعي أفراد األسرة واتمع باحتياجات املعاقني من 

خالل برامج تثقيف وتدريب متميزة وفعالة.
• تشجيع إجراء البحوث والدراسات املتعلقة بذوي اإلعاقة 

ودعمها.
• تدريب الكوادر العاملة في مجال رعاية وتعليم وتأهيل وعالج  

املعاقني.
• دعـــم اجلهود املبذولة للوصول باخلدمات لنوعية وجودة 

متميزة.
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فروع ومشاريع الجمعية:

• مجمع الشيخ علي العبد اهللا الجفالي 
للرعاية والتأهيل

 و يشتمل على املراكز التالية :-
• مركز التشخيص و الكشف املبكر 

• مركز التاهيل الطبي احلركي (اإليواء احلركي )  
• مركز التأهيل الصحي واالجتماعي (اإليواء الفكري )

• مركز الرعاية النهارية و التأهيل املهني 
• مدرسة قدرات النموذجية للتربية اخلاصة 

• مركز العالج الطبيعي و الوظيفي
• مركز التدريب والتطوير

• مركز اخلدمات الطبية املساندة 
• املركز التخصصي لعالج التوحد و اضطرابات النمو 

• النادي الصحي 
• برنامج (متكني): برنامج التمكني الوظيفي واالجتماعي للمعاقني 

في سوق العمل.
• برنامج الرعاية و التاهيل املنزلي مبطقة القصيم

 



٦

• مركز الشيخ علي العبد اهللا التميمي للتربية الخاصة 
و يشتمل على االقسام التالية

• وحدة التربية الفكرية
• قسم التوحد ( سيتم تطوير القسم كمركز متخصص للتوحد ) 

• مركز العالج الطبيعي و الوظيفي

• مركز الطفولة و التدخل المبكر
و يشتمل على االقسام التالية

• وحدة التهيئة اإلبتدائية ملرحلة ما قبل املدرسة
• وحدة التدخل املبكر لألطفال الرضع

• وحدة التدريب األسري والزيارات املنزلية 
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اللواء الركن طيار متقاعد
 االستاذ عبد اهللا اليحيى السليم

رئيس مجلس االدارة 
  

األستاذ عبداهللا الزيد الفره
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ محمد البراهيم القاضي
أمني الصندوق

األستاذ  مساعد العبداهللا السناني
عضو مجلس اإلدارة

        األستاذ محمد الزيد الفره 
                  عضو مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور عبداهللا العلي الغشام
عضومجلس االدارة 

  
الشيخ عبداحملسن العبدالرحمن القاضي

عضو مجلس اإلدارة

املهندس عبدالرحمن العلي القرعاوي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالعزيز العبداهللا الزين
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ فهد العلي الوهيبي
أمني عام اجلمعية

أعضاء مجلس ادارة الجمعية 
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من أقوال صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم

 في حفل افتتاح مؤتمر خبراء اإلعاقة األول
بإقامة  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  في  تتأكد  هاهي  للمعاقني  صديق  القصيم  منطقة  إعالن  ان 

هذا امللتقى العاملي الرائع خلبراء اإلعاقة 
وأصبحوا  كاملة  باحترافية  تعمل  أصبحت  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  بأن  بصراحة  أقول  وأنا 

في الواقع على مستوى عالي من األداء اجليد الذي نتطلع له جميعا مادامت هذه األيدي اخليرة تعمل
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التغيير برؤية عصرية

مؤتمر خبراء اإلعاقة والتأهيل الثاني

4 - 5 / March /2014  - Corresponding to 3 - 4 / Jamada 1/ 1435H

٤- ٥ مارس ٢٠١٤ م املوافق ٣-٤- جمادى األول ١٤٣٥هـ  
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مؤتمـرخبراء اإلعاقة و التأهيل الثاني:
استناداً إلى توصيات مؤمتر خبراء اإلعاقة األول بعقد هذا املؤمتر 
بشكل دوري مبعدل مرة كل عامني. ونظراً للنجاح الذي حققه املؤمتر 
األول للجمعية و الذي عقد في مايو ٢٠١٢ م مبقر اجلمعية مبحافظة 
عنيزة و الذي أظهر جتاوبا كبيرا في إعداد املشاركني في املؤمتر ، و 
نظراً الزدياد االهتمام العاملي و احمللي غير مسبوق في التاريخ اإلنساني 
على خدمات التربية اخلاصةو التأهيل ،فان جمعية عنيزة للخدمات 
اإلنسانية - تأهيل – تعتزم تنظيم النسخة الثانية من املؤمتر في عام 
٢٠١٤ م و بالتعاون مع املؤسسات العاملية و احمللية  اتلفة تأكيداً 

لريادة اجلمعية في تغيير واقع املعاقني لألفضل .

التغيير برؤية عصرية



رســالة المـــؤتمـر:
أن يحقق املؤمتر للخبراء و الباحثني وأصحاب االختصاص و املهتمني و اجلهات 
املعنية باملعاقني والعاملني في مجاالت اإلعاقة اتلفة من كافة مناطق اململكة 
و خارجهافرصة التدريب وتبادل اخلبرات و االطالع على أحدث البرامج وآخر 
اإلجنازات التقنية والتكنولوجية املساعدة للمعاقني في العالم في إطار رؤية 
مستقبلية شاملة للجمعية للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في حياة ذوي 
اإلعاقة متكنهم من االندماج في اتمع واملشاركة فيه بفاعلية.

أهــداف المؤتــمـر:
تسعى اجلمعية من خالل املؤمتر إلى حتقيق األهداف التالية:

• تقدمي اخلبرات العاملية في مجاالت اإلعاقة اتلفة التي تسهم بتطوير 
برامج وخدمات املعاقني والقائمني عليها.  

• التماشي مع التوجهات العاملية احلديثة في برامج و خدمات تعليم و تأهيل 
املعاقني و تدريبهم واملساهمة في نشر هذه التوجهات.

• تبادل اخلبرات وتطوير قاعدةمعلومات وتشجيع التواصاللبناء بني العاملني 
في اال.

•  تشجيع الباحثني والقيادات العاملة في اال على املبادرة إلى تغيير واقع 
خدمات املعاقني لألفضل. 

•  االطالع على أحدث التقنيات املستخدمة في تعليم و تأهيل املعاقني.

• تقدمي االستشارات الالزمة إليجاد خدمات متخصصة لفئات اإلعاقة اتلفة.

•  حتقيق أهداف اجلمعية من خالل املساهمة في التنمية اتمعية املستدامة .



١٢
التدخل المبكر  بين الواقع و المتوقع و يشمل هذا 

المحور على الموضوعات الرئيسية التالية 
• الكشف املبكر  و التشخيص التكاملي 

• الوقاية و االرشاد اجليني
• البرامج ومنهجيات العمل احلديثة في التدخل املبكر 

• عرض جتارب عاملية 
• التدريب و التاهيل املنزلي  

• التوحد نظريات و تطبيقات علمية و طبية و تربوية 
الرئيسية  الموضوعات  على  المحور  هذا  يشمل  و 

التالية 
• التشخيص الطبي  و التوجهات العاملية احلديثة في التشخيص

• ابحاث و جتارب عاملية في التوحد 
• البرتوكول العالجي الطبي التكاملي للتوحد . 

• نظريات و دراسات في نظرية حتليل السلوك التطبيقي 
• التدخل املبكر و التوحد 

• اضطرابات التواصل 

محاور المؤتمر

التغيير برؤية عصرية
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• شبكة املعهد األمريكي للمعاقني بنيويورك.

• وزارة الشؤون االجتماعية
• منظمة التوحد العاملية 

• جمعية دان لعالج التوحد - امريكا  
• الشبكة اخلليجية للتوحد 

• جامعة القصيم 
• مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة.

• الباحثني و العلماء الذين يتم ترشيحهم من أي دولة في العالم . 
• وزارة التربية والتعليم

•وزارة الصحة

المنظم الحصري للمؤتمر جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية -  تأهيل -   
بالتعـــاون مع اجلهات التالية  



١٤

الـمتحــدثـون في المؤتمر
املتحدثون في املؤمتر هم نخبة من أشهر العلماء و اخلبراء و الباحثني و العاملني في مجال 

اإلعاقة في العالم .

المكان و الوقت 
املكان : جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية – مركز التدريب و املؤمترات مبجمع اجلفالي 

للرعاية والتأهيل بعنيزة
الزمان : ٤- ٥ مارس ٢٠١٤ م املوافق ٣-٤- جمادى األول ١٤٣٥هـ  

التغيير برؤية عصرية



١٥

الفئات المستهدفة:
• اخلبراء العاملون في اال. 

• العلماء و الباحثون وأساتذة اجلامعات.
• مراكز األبحاث املعنية باملعاقني.

• اتصون و املتخصصات في مجاالت تأهيل املعاقني من 
كافة التخصصات.

• معلمي ومعلمات التربية اخلاصة العاملني في التعليم 
• العاملني في مراكز التربية اخلاصة و التأهيل في 

القطاع اخلاص.

• العاملني مبراكز التأهيل احلكومية.
• العاملني بالقطاع الصحي من ذوي العالقة باإلعاقة .
• طالب طالبات اجلامعات في األقسام ذوي العالقة باإلعاقة  .

• أسر املعوقني و أولياء األمور.
• العاملني في اجلمعيات واملؤسسات اخليرية املعنية بشئون 

اإلعاقــة.
• املهتمني في قضايا التوظيف و التأهيل املهني للمعاقني.

• الداعمون واملساندونو املهتمني بقضية اإلعاقة.
• اجلهات احلكومية ذات العالقة - وزارة الشئون االجتماعية - 
وزارة الصحة  - وزارة التربية والتعليم – وزارة التعليم العالي 
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مقتطفات من مؤتمر خبراء اإلعاقة والتأهيل األول
1St. Conference of Experts on Disability and Rehabilitation 

١٤-١٦- مايو ٢٠١٢
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مؤتمــــرخبراء اإلعاقة و التأهيل االول 

• نظمت اجلمعية و بالتعاون مع شبكة املعهد االمريكي للمعاقني بنيويورك مؤمتر خبراء االعاقة و التاهيل االول في مايو 
٢٠١٢ م حتت رعاية صاحب السمو امللكي  االمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقة القصيم مبقر اجلمعية مبحافظة 

عنيزة. 
• شارك في املؤمتر ٥٣٥ مشارك من اململكة العربية السعودية ودول اخلليج.

• مت تغطية محاور املؤمتر من خالل ٣٧ محاضرة علمية و ٩ ورش عمل متخصصة على مدار ثالثة ايام.
• اشتمل املؤمتر على معرض األجهزة والتقنيات احلديثة والبرامج احلاسوبية والوسائل التعليمية والتجهيزات الطبية 

واملستلزمات والتأهيلية، واألدوات التعويضية، واملعدات الترويحية والترفيهية.
• محاور مؤمتر خبراء االعاقة و التاهيل االول كانت في ثالثة مواضيع رئيسية هي 

• نظريات وتطبيقات في التربية اخلاصة والتأهيل وتوظيف املعوقني – كخدمات واقع ومتوقع
• اضطرابات التوحد وبرامج حتليل السلوك التطبيقي - نظريات وتطبيقات 

• اإلدارة االحترافية في املؤسسات املعنية باملعاقني وتدريب الكوادر املتخصصة في مجال اإلعاقة
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التغيير برؤية عصرية

البيان الختامي و التوصيات  لمؤتمر خبراء اإلعاقة  و التأهيل األول
مببادرة كرمية من جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية - تأهيل - و في إطار التعاون والتنسيق بني اجلمعية  و شبكة املعهد األمريكي 
للمعاقني (YAI Network)  و تنفيذا التفاقية التعاون املوقعة بني الطرفني انعقد مؤمتر خبراء اإلعاقة و التأهيل األول 
حتت شعار التغيير برؤية عصرية مبشاركة نخبة من اخلبراء العرب واألجانب و الذي عقد خالل الفترة من ١٤ – ١٦ مايو ٢٠١٢م 

ضمن مجموعة من احملاور األساسية. 

وقد اشترك في أعمال املؤمتر ما مجموعة ٥٣٥ مشارك  من الرجال و النساء ميثلون املؤسسات التعليمية و الصحية و االجتماعية 
و التأهيلية في القطاع احلكومي و القطاع األهلي اخلاص و أولياء أمور املعاقني وطالب اجلامعات من املهتمني بقضية اإلعاقة من 

كافة مناطق اململكة اتلفة .

تضمنت نشاطات املؤمتر أثناء أيامه الثالثة تقدمي العديد من أوراق احملاضرات و ورش العمل املتخصصة التي قدمها مجموعة 
متميزة من اخلبراء العرب واألجانب حول محاور املؤمتر األساسية بهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات املعاقني في إطار األهداف 

املرسومة للمؤمتر .

وقد شكل املؤمتر مناسبة لاللتقاء باخلبراء و اتصني و املهتمني في مجال اإلعاقة واخلروج بأفكار وتوصيات تخدم تفعيل 
التعاون والتنسيق املشترك في إطار السياسات والتوجهات واالتفاقيات احمللية والدولية في هذا امليدان.

لقد أجمع املشاركون  على تقدمي الشكر و التقدير لصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة 
القصيم على رعايته الكرمية حلفل افتتاح فعاليات املؤمتر ، كما و ثمن املشاركون مشاركة العديد من اجلهات احلكومية ذات 

العالقة باملعوقني .
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كما أجمع املشاركون على تقدير املبادرة الكرمية جلمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية -  تأهيل –   لعقد هذا املؤمتر مبا توفر له من 
إعداد وحتضير وتنفيذ جيد بحمد اهللا  ، وفي الوقت نفسه قدر املؤمتر عالياً جتربة اجلمعية  في تبني قضايا حديثة الطرح فيما 

يتعلق بتأهيل و تعليم و عالج و متكني ذوي اإلعاقة مبا متثله من منوذج ريادي يستحق اإلشادة والثناء ، 

وقد خرج المؤتمر بالتوصيات اآلتية:
أوالً : التأكيد على انعقاد هذا املؤمتر بشكل دوري كل سنتني مع تنويع محاوره لتبادل اخلبرات .

ثانياً: االستثمار في التدريب و إعادة تأهيل الكوادر الوطنية على املستوى اإلداري و الفني و االستثمار في تدريب و إرشاد و توعية 
أولياء األمور بتفعيل احدث البرامج و املفاهيم على أن يتم توثيق جدوى فاعلية هذه األنشطة في بحوث علمية .
ثالثاً: تشجيع و حتفيز و تعزيز املبادرات اتمعية املتميزة التي تخدم قطاع املعاقني ومنها هذه املبادرة (املؤمتر ) من خالل دعمها 

على الصعيد الرسمي و األهلي الستمرارها لتساهم بالتغيير املنشود .
رابعاً: سن التشريعات التي تساهم في دعم و تعزيز املشاركة الفاعلة ألصحاب العمل في برامج تدريب وتشغيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة عن طريق توفير فرص التدريب و إتاحة الفرصة لهم لتحديد احتياجات سوق العمل  و تكييف مواقع العمل.
خامساً: تشجيع املؤسسات املعنية بخدمات املعاقني بتطوير عالقات التعاون و التنسيق مع مؤسسات متخصصة في ميدان تأهيل 

املعاقني و حتديدا التجارب الناجحة في كل من أوروبا و أمريكا .
سادساً : حتفيز دور اإلعالم في تنمية الوعي العام حول اإلعاقة من خالل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية.
سابعاً : تفعيل تطبيق القوانني اخلاصة باملعاقني باململكة مع بلورة استراتيجيات فرعية حول كل من الصحة والتعليم و التأهيل 

املهني للمعاقني لوضع اإلجراءات و اآلليات املناسبة في إطار الواقع السعودي  .
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The participants also agreed to appreciate the gracious initiative of Onaizah Association for Development and Hu-
man Services ( Taheel ) for holding this conference with good preparation and implementation – praise be to God . At 
the same time the conference appreciated highly the Association’s experience in adopting modern issues with regard 
to the rehabilitation and education treatment and empowering people with disabilities including the leadership model 
it represents , deserving commendation and praise , the conference came up with the following recommendations :- 
• First : The emphasis to this conference on periodical basis every two years with diversifying of its themes for the 
exchange of experience. 
• Second : The investment in training and rehabilitation of national cadres at the administrative and technical level 
and investment in training , mentoring , sensitize parents to activate the latest programs and concepts provided that 
the feasibility of effectiveness of these activities to be documented in scientific research . 
• Third : Encourage , stimulate and promote outstanding community activities that serve the disabled sector of which 
this initiative (conference ) through its support at official and national level for continuing to contribute to the desired 
change . 
• Fourth : The enactment of legislation which will contribute to support and promote the active participation of em-
ployees in training programs and employment of persons with disabilities by providing opportunities for training and 
give them an opportunity to identify the needs of labor market and be adopted to the workplaces .
• Fifth :  Encourage  the institutions concerned with the services of disabled to develop relations of cooperation and 
coordination with specialized institutions in the field of rehabilitation of the disabled and specifically the successful 
experiences in both Europe and America.
• Sixth : Stimulate the role of the media in the development of public awareness about disability through the printed 
media , radio and television.
• Seventh : Activate the application of laws for the disabled in the Kingdom with developing subset strategies around 
each of health , education, and vocational rehabilitation for people with disabilities to develop appropriate proce-
dures and mechanisms within the framework of the Saudi reality . 

Conference of Experts
on Disability
and Rehabilitation 
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The recommendations of
the 1st Conference of Experts on Disability and Rehabilitation
Due to a gracious initiative of Onaizah Association for Development and Human Services (Taheel) and in the framework of 
cooperation and coordination between the association and the American Institute Network for People with disabilities ( YAI 
Network ) and in implementation of the cooperation agreement signed between the two parties , the 1st Conference of Experts 
on Disability and Rehabilitation was held under the motto “ change with modern vision “ with participation of selected Arab as 
well as foreign experts in the period between 14 to 16 ,May 2012 discussing a group of the following main themes :-
• Theories and applications in special education and rehabilitation and employment of the disabled – as reality and expected 
services .
• Autism disorders and applied behavioral analysis programs – theories and applications .
• The professional management in the institutions of the disabled and training of specialized personnel in the field of disability.
Five hundred male and female participants attended the conference activities representing educational , health , social and re-
habilitation governmental as well as private sector institutions in addition to the disabled parents and guardians and university 
students concerned with the disability issue from all over the Kingdom . 
 The conference activities had taken place for three days , included the delivery of various papers , lectures and specialized 
workshops conducted by a distinguished group of Arab and foreign experts about the conference main themes with the purpose 
of making a quantum leap in the framework of the objectives set for the conference .
The conference was an occasion for the experts and persons concerned with disability field to meet and come up with ideas and 
recommendations serving the activation of joint cooperation and coordination within the framework of policies and directions 
, local and international conventions in this field . The participants agreed on giving thanks to and appreciation to His Royal 
Highness Prince Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz , Emir of AlQassim Region for his patronage of the opening ceremony of 
the conference in addition to appreciating the participation of many governmental agencies related to persons with disabilities . 
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Abstract :
1st Conference of Experts on Disability and Rehabilitation 
14-16 May 2012
The Association in collaboration with the American Institute Network for People with Disability in New York (YAI) organized 
the 1st Conference of Experts on Disability and Rehabilitation in May 2013 under the auspices of HRH Prince Faisal bin Ban-
dar bin Abdul-Aziz Prince of AL-Qassem Region at the Association’s headquarter at Onaizah city . (535) participants attended 
the conference from Kingdom of Saudi Arabia and Gulf area. The conference themes were covered by 37 scientific lectures, 
9 specialized workshops over three days. The conference included an exhibition for modern equipments and technologies, 
computer software, educational means, medical equipment and rehabilitation supplies, prosthetic tools, recreational and enter-
tainment instruments. The themes of the 1st conference were about three main subjects as follows : -
• Theories and applications in special education and rehabilitation and getting the disabled recruited - as services of reality and 
expected. 
• Autistic disorders and programs of applied conduct – theories and applications. 
• Professional management in institutions concerned with the disabled and training of specialized personnel in the field of disability .
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Targeted categories
• Experts working in the field of disability . 
• Scholars , researchers and university professors . 
• Concerned research centers .
• Specialists in the field of disabled rehabilitation from various specialties ( males & females ). 
• Special education teachers .
• Private sector special education and rehabilitation centers’ employees . 
• Public sector rehabilitation centers’ employees.
• Employees at the Health Sector concerned with  disability and rehabilitation . 
• University students at the disability and rehabilitation departments ( males & females ) . 
• The disabled family members and guardians . 
• Employees at the charitable societies concerned with disability and rehabilitation . 
• People concerned with recruiting and vocational rehabilitation issues of disabled. 
• Supporters of disability issues . 
• Concerned governmental agencies :- Ministry of Social Affairs – Ministry of Health – Ministry of Education – Ministry of 
Higher Education 
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Speakers
Speakers in the conference are a distinguished elite of the most renowned scholars, 

experts, researchers and the staff working in the field of disability world-wide. 

Place and Date
Place :- Onaizah Association for Development and Human Services – Center of Training and Conferences at Al Juffali Com-

plex for Care and Rehabilitation . Al Qassim - Onaizah 

Date :- 4 - 5 / March /2014  - Corresponding to 3 - 4 / Jamada 1/ 1435H
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1st theme :-
Early intervention between the reality and expected and this theme includes the following main subjects : -
• Early intervention and complementary diagnosis.
• Prevention and genetic counseling.
• Modern programs and new working methods.
• Display international experiences.
• Home training and rehabilitation.
2nd theme :-
Autism – Scientific, medical, educational theories and applications. This theme includes the following main subjects:- 
• Medical diagnosis and modern international trends of diagnosis.
• International researches and experiences in the field of autism . 
• The medical therapeutic and complementary protocol of autism . 
• Theories and studies in the theory of applied behavior analysis . 
• Early intervention and autism . 
 • Autism Communication disorders .

The conference themes 
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The exclusive organizer of the conference is Onaizah Association for Human Services ( Taheel ). 
In collaboration with the following proposed agencies :- 

• American Institute network for people with disabilities in New York (YAI).
• Social Affairs Ministry
• Autism International Organization .
• Dan Society for Treating Autism – USA
• Gulf Autism Network .
• Qasseem University .
• Prince Salman Center for Disability Research .
• Researchers and scholars nominated to attend the conference from any country in the world .
• Ministry of Health
• Ministry of Education

Change to The Best
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The Conference ‘s Mission:- 
To provide the experts , researchers , specialists , concerned persons and agencies and staff working in the various fields of 
disability from all over the Kingdom and abroad an opportunity of training and exchange of expertise and see the most modern 
programs and latest technological  researches meant for assisting the disabled in the world in the framework of a comprehen-
sive future vision for the association to participate in making a positive change in the lives of people with disabilities , enabling 
them to merge in the community and participate in it effectively .

The conference’s objectives :-
The association endeavors through the conference to achieve the following objectives :- 
• Present the international expertise in the field of various disability fields that develops the programs and services for the dis-
abled and the people in-charge of them .
• Keep in pace with the modern international trends in the fields of programs , educational services , rehabilitation  and training 
of the disabled and participate in publishing these trends . 
• Exchange of expertise and develop a database and enhance the constructive communication between staff working in the 
same field . 
• Encourage researchers and leaders working in the field of disability to initiate to change the reality of serving the disabled to 
the better. 
• To have an idea about the latest technologies and techniques used in the education and rehabilitation of the disabled . 
• Provide the appropriate consultations to find specialized services for the various disability categories .
• Fulfill the association’s goals by participating in the sustainable societal development .
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2nd Conference of Experts on Disability and Rehabilitation 
Due to the success achieved during the 1st Conference which was held in May 2012 at the headquarters of the association 

at Onaizah Province , featuring considerable response in the number of participants and due to the unprecedented local and 

international increased concern in the human history with special education services and rehabilitation , Onaizah Association 

for Human Services ( Taheel ) intends to hold the second copy of conference in 2014 in collaboration with various local and 

international organizations in confirmation of the association’s pioneer ship to change the reality of the disabled for the better.

Change to The Best
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• Al-Tamimi Center for Special Education which include the following sections : - 
• Intellectual Education Unit 

• Autism Unit 

• Center of Physical rehabilitation. 

• Center of Childhood Care and Early Intervention which include the follow-
ing sections:-
• Pre-school Preliminary Preparation Unit.

• Infants Early Intervention Unit.

• Family Training and Home Visiting Unit.

Change to The Best
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Society branches 
• Al-Juffali Complex for Care and Re-
habilitation which comprises the fol-
lowing centers :-

• Center of medical Rehabilitation (Medical Rehabilitation 

Accommodation). 

• Center of Health and Social Rehabilitation (Intellectual 

Accommodation).

• Center of Vocational training for disabilities. 

• QUDURAT School for Special Education.

• Center of Physical rehabilitation. 

• Center of Training and Development. 

• Center of paramedical Services.

• Spa therapeutic. 

• Employment Program- TAMKEEN 

• Home Care and Rehabilitation services program – Alqas-

seem Region.

• Diagnostic and early detection center  
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The Associations’ mission 

Vision : -
To become pioneer in the field of quality and comprehensive-
ness of services and programs provided to people with dis-
abilities locally and regionally . 

Mission :-
Onaizah Association for Human Services ( TAHEEL ) is a 
charitable non – profitable organization endeavoring to care 
and rehabilitate people with disabilities in a comprehensive 
future visual framework to make a positive change in their 
lives and attitudes enabling them to merge in the community 
and participate in it effectively .     

The Association’s objectives :-
 
• Provide an overall system of care programs and services, 
education, rehabilitation, treatment and training according to 
a modern vision.
• Enable the individuals with disabilities to merge completely 
in the community and acquire their legal rights. 
• Enhance the family members awareness about the disabled 
needs via distinguished and effective educational and training 
programs . 
• Promote and support conducting of researches and studies 
related with people with disabilities . 
• Train the cadres working in the field of care , education , 
rehabilitation and treatment of people with disabilities .
• Support the efforts to upgrade the services to a distinguished 
level of quality .

Change to The Best
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Onaizah Association for Development & Human Services

Onaizah Association for Development and Human Services ( TAHEEL ) is a charitable 
registered society in the Register of Charitable Societies No. 160 as per the resolution of  
Minister of Labor and Social Affairs No. 239521 dated 29/08/1420 and the Statute which 
was published in Um Al-Qura Newspaper on 19/11/1420 . The association is concerned 
with providing various programs of special education, care and rehabilitation for people 
with disabilities and their families in addition to providing the social support services via 
the prevention programs with all its levels through the following association branches :- 
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