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بسم الله الرحمن الرحيم
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نبذه عن المكتبة  :-

افتتحت مكتبة مركز امللك فهد لرعاية الأطفال املعوقني منذ )20( 
عامًا تقريبًا، وهي اأكرث من جمرد مكتبة، حيث ت�ضم اأمهات الكتب 
املعوقني،  الأطفال  ورعاية  الإعاقة  جمالت  خمتلف  يف  املتخ�ض�ضة 
تقدمي  خالل  من  وتربويًا  تعليميًا  مركزًا  �ضارت  انها  الى  بالإ�ضافة 
وطالبات  وطالب  والدار�ضني  للباحثني  متنوعة  علمية  خدمات 

اجلامعات على مدار العام .
وتعد املكتبة واحدة من اأبرز املكتبات املرجعية والتعليمية والتدريبة 
طالبًا   )120  ( نحو  بخدمه  تقوم  حيث  الإعاقة  جمالت  يف 
اأهدافها بتنمية مهاراتهم الإدراكية  وطالبة �ضنويًا ، وذلك يف اطار 
والجتماعية واللغوية ، واكت�ضاف املواهب منهم فب جمال ) ال�ضعر ، 
الإلقاء ، كتابة الق�ض�ص .....( وتتكون املكتبة من الأركان ا لتالية :-
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ركن القصة :

ركن مرئي :

يحتوي على جمموعة متنوعة من الق�ض�ص املختارة بدقة يف اجلوانب 
) احل�ضية وال�ضمعية والب�ضرية ( ..ومن خالله يتم تنظيم جل�ضات 

لقراءة وت�ضفح الق�ض�ص ومن ثم مناق�ضتها مع الطالب .

عر�ص  يف  املتطورة  الو�ضائل  من  تعد  التي  التفاعلية  ال�ضبورة  ي�ضم 
ق�ض�ص م�ضوقة واأن�ضطة متنوعة تتعلق بالق�ض�ص )تراكيب – تنمية 

الذاكرة – تلوين(.
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ركن المسرح :

ركن الحلقة :

�ضواء  الدمى  من  خمتلفة  واأنواع  متنقل  خ�ضبي  م�ضرح  على  يحتوي   
املج�ضمة او الدمى على الأ�ضابع. التي تعرب عن �ضخ�ضيات متنوعة.

يجل�ص  اأر�ضية  جل�ضة  عن  عبارة  وهو  تعبريية  و�ضور  لوحات  ي�ضم 
واحلكايات  الق�ض�ص  �ضرد  ويتم  حلقة،  �ضكل  على  فيها  الطالب 

،والتحاور والتناق�ص مع الطالب  حولها.
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احتياجات المكتبة :

•  ق�ض�ص مكربة : تكون باأحجام كبرية ) A3( و�ضور وا�ضحة وجذابة .	
•  اأقرا�ص ممغنطة لق�ض�ص الطالب .	
•  جم�ضمات حيوانات اآليفه ومفرت�ضة .	
•  �ضجادة للطالب ملونة وباأ�ضكال متنوعة ) �ضميكة اأو ا�ضفنجية ، 	

يف�ضل اأن تكون دائرية قطرها 3 مرت (.
•  دواليب ورفوف باأ�ضكال جميلة وجذابة منا�ضبة للطالب حلفظ 	

الكتب والق�ض�ص والأقرا�ص .
•  اأجهزة اآيباد للطالب عددها )12( جهازًا.	
• 	 – احليوانات   – املهن    ( متثل  متنوعة  �ضخ�ضيات  مالب�ص   
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�ضخ�ضيات كرتونية – فواكه ......(.
• 	.)U( ب�ضكل )طاولت للطالب مب�ضتواهم وعددها )2 
•  كرا�ضي للطالب عددها )15(.	
•  اأرفف متحركة عددها )2(.	
• وفواكه 	 وحيوانات  ل�ضخ�ضيات  متنوعة  دمى   + عرائ�ص  م�ضرح   

وخ�ضار + دمى اأ�ضابع متنوعة للطالب.
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• اإن�ضاء اأول مركز بحثي متخ�ض�ص يف �ضئون الإعاقة »مركز امللك 	
�ضلمان لأبحاث الإعاقة «.

•  تنظيم اربعة موؤمترات دولية عن الإعاقة والتاأهيل.	
•  تبني اجلمعية جلائزة دورية متنح يف جمايل:	
•  اخلدمة الإن�ضانية.	
•  جائزة التميز للمعوقني.	
•  تبني برنامج دمج الطالب والطالبات املعوقني يف مدار�ص التعليم 	

العام والنجاح يف دمج ع�ضرات املئات من خريجي اجلمعية.
• القطاع 	 من�ضاآت  يف  واملعوقات  املعوقني  توظيف  برنامج  تبني   

إنجازات الجمعية:
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اخلا�ص بالتعاون مع عدد اجلهات، ومن نتائجه اتاحة املئات من 
فر�ص العمل للمعوقني.

•  تقدمي خدمات رعاية �ضاملة لأكرث من ثالثة اآلف طفل وطفلة �ضنويًا.	
•  اإ�ضهام اجلمعية يف حتديث وثيقة املنظمة الدولية لالإعاقة والتاأهيل.	
•  تبني فكرة النظام الوطني للمعوقني يف اململكة، واإجناز م�ضروع النظام.	
• الكرمي 	 القراآن  حلفظ  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري  جائزة  تبني   

لالأطفال املعوقني والتي �ضارك يف فعاليتها على مدي ع�ضرين عامًا 
اللف من كافة مناطق اململكة وعدد من دول اخلليج العربي.

•  تطوير منهج متكامل لتعليم الأطفال املعوقني بدعم من برنامج 	
اخلليج العربي )الأجفند(.

•  اإ�ضدار جملة » اخلطوة« وهي متخ�ض�ضة عن الإعاقة.	
•  امل�ضاهمة يف توفري منظومة من الت�ضهيالت واخلدمات للمعوقني 	

يف املن�ضاآت العامة واملرافق واملوؤ�ض�ضات احلكومية. 
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• املنورة، 	 املدينة  املكرمة،  مكة  الريا�ص،  مراكز يف  ع�ضرة  اإقامة   
ع�ضري.  الر�ص،  الباحة،  اجلوف،  الريا�ص،  جنوب  حائل،  جدة، 
والتعليم  العالج  جمالت  يف  متخ�ض�ضة  جمانية  خدمات  تقدم 

والتاأهيل لالأطفال املعوقني من �ضن امليالد حتى الثانية ع�ضرة.
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مركز الملك فهد بالرياض

الرقم المجاني: 8001241118
الرقم الموحد:920006222

ص.ب 8557  الرياض 11492
هاتف: 0118807000 – فاكس: 0114543521

info@dca.org.sa :البريد اإللكتروني


