
مركز دار األلفة للتدريب والتأهيل

ترخيص رقم (251)

Al - Olfa Day Care Center

في تآلفنا همة وأمل





إيمانــًا بقــدرة ذوي االحتياجــات الخاصــة باالعتمــاد علــى أنفســهم وثقتنــا 
بإمكانياتهــم، قمنــا بتصميــم برامــج تؤهلهــم لالندمــاج مــع أقرانهــم ونشــر 

الوعي حول المجتمع.

بــدأت رحلــة تأســيس مركــز دار األلفــة للتدريب والتأهيل فــي عام 2015م 
باعتماٍد من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بترخيص رقم 251.

اســتمرت الرحلــة وذاع صيــت مركــز دار األلفــة.. وبــدأ رهاننــا علــى تأهيــل 
علــى  لالعتمــاد  يؤهلهــم  بشــكل  حياتهــم  بقيــة  ليكملــوا  المســتفيدين 
أنفســهم.. وستســتمر الرحلــة إلــى أن يصبــح مركــز دار األلفــة رائــدًا فــي 

مجاله، متفردًا بجودة مخرجاته، ملهمًا لكافة أهالي المستفيدين.

األلفــة  دار  مركــز  حصــل  قــد  كمــا 
تصنيــف  علــى  والتأهيــل  للتدريــب 

ــة ــرية والتنمي ــوارد البش ــل وزارة الم ــن ِقب م
االجتماعية خالل عام 1442هـ



رؤيـــــتـــــنـــــا
رائــدًا  األلفــة  دار  مركــز  يصبــح  أن 
فــي مجالــه، متميــزًا بجــودة برامجــه 
التأهيليــة ومحفــزًا لمهــارات وقــدرات 

فئاته المستهدفة.

رســـالــتــنـــا
المستــــويات  بأعــــلى  الــعــمــــل 
خــالل  مــن  العلميــة  األكاديميــة 
أكفــأ الكــوادر المهنيــة المتخصصــة 
فــي  الشــهادات  علــى  الحاصلــة 
جميــع  وتمكيــن  دعــم  ســبيل 

فئات ذوي االحتياجات الخاصة. 

قـــــيـــــمـــنــا
الــتـمـيــز: نـــتــــمــــيـــــز لـــــنـــــصـــــل 

التعاون: نـــــتـــــعــــاون لــنــرتــقـي 

الـجـودة: جودتنا ترويها مخـــرجاتنا 

التحدي: نــذلـل الـصـعـاب لـنــؤهل 
مستفيدينا



أهـــدافــــنـــا
مد جسور التعاون المشترك بين أسرة المركز وأسرة المستفيد

المشاركات الخارجية لدعم الوعي المجتمعي حول شؤون ذوي االحتياجات الخاصة.

الدمج في قطاع التعليم للمستفيدين الذين حققوا تقدم وإداء يؤهلهم إلكمال مسيرتهم.

السعي إلى تمكين مستفيدي مركز دار األلفة وتأهيلهم للوصول إلى أعلى مستويات االستقاللية.

تسخير كافة اإلمكانيات والموارد المتاحة لتقديم أفضل الخدمات التأهيلية والتربوية والنفسية والصحية. 



األقــــــــــــســـــــــــــام

قــســم الــتــوحــد والــتــدخــل الـــمــــبـــــكـــــــر

خــــــــــدمــــــــــات الـــــــتـــــــأهــيــل الـــشـامل

خـــــــــدمــــــــــات مـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــــــدة

تـــــــــدريــــــــــــــــــب أكـــــــــــــــــــــــاديــــــــــــمـي

خـــــــــدمــــــــــات تــــــــــرفــــــــيـــــــــهــــــــيـــــــــة

خـــــــــدمـــــــــــــة الــــــــــــــــمـــــــــــواصــــــــــالت

الــقــســم الــنــفــسـي (الخدمات النفسية)

قـــــســــــم الـلــــغـــــــة والـــــــتــــــــخـــــــاطـــــب

قـــــــــســــــــــم الــــــــعـــــــــالج الـــطـــبـــيــعــي

الـــــــقــــــــســــــــم االجـــــــتــــــمـــــــــــاعـــــــــــــي

قسم العالج الوظيفي والتكامل الحسي

قــســم اإلعاقة الحركية واالعتالل الـدماغي

قــســم اإلعـاقـة الـعـقـلـية وصعوبات التعلم

األقسام المختصةالـــــــخـــــــدمـــــــــــات

وحدات وخدمات المركز



اإلعاقة العقلية وصـعـوبـات التـعلماإلعاقة الحركية واالعتالل الدماغيالـــتــــوحد والـــتـــدخـــل الــمــبـــــكــــر

ينقسم مركز دار األلفة لثالثة أقسام منفصلة تخدم كل فئة على حدة

حيث نستقبل مستفيدينا بكل حب وفقًا ألقسام المركز: 

نســتقبل بــه جميــع حــاالت التوحــد وفــرط الحركــة 
وتشتت االنتباه واضطرابات التواصل.

خاصــة  وعيــادات  فصــول  القســم  يتضمــن 
بخدمات المستفيدين التأهيلية.

العــالج  والتخاطــب،  النطــق  عيــادة  مثــل: 
الوظيفي، التكامل الحسي، تعديل سلوك 

وســاحة  طعــام  لصالــة  القســم  يتضمــن  كمــا 
ألعاب خارجية مستقلة.

الدماغــي  الشــلل  حــاالت  جميــع  بــه  نســتقبل 
واإلعاقات الحركية بمختلف فئاتها 

خاصــة  وعيــادات  فصــول  القســم  يتضمــن 
بخدمات المستفيدين التأهيلية 

العــالج  والتخاطــب،  النطــق  عيــادة  مثــل: 
التعايــش  الوظيفــي،  العــالج  الطبيعــي، 

األسري، التمريض
كمــا يتضمــن القســم لغرفــة تبديــل، كراســي 
متحركــة، صالــة طعــام وســاحة ألعــاب خارجيــة 

مستقلة.

العقلــي  التأخــر  حــاالت  جميــع  بــه  نســتقبل 
وصعوبــات  الشــديد)   - المتوســط   - (البســيط 

التعلم
خاصــة  وعيــادات  فصــول  القســم  يتضمــن 

بخدمات المستفيدين التأهيلية

العــالج  والتخاطــب،  النطــق  عيــادة  مثــل: 
الخدمــة  قســم  النفســية،  العيــادة  الوظيفــي، 
يتضمــن  كمــا  الحســي  التكامــل  االجتماعيــة، 
القســم لصالــة طعــام وســاحة ألعــاب خارجيــة 

مستقلة.

األقـــــســـام



الـــخـــدمـــات



نعتني بمستفيدينا ونقدم:

والمتالزمات  داون  ومتالزمة  والتوحد  العقلية  االعاقات  فئة  تخدم  التي  الخدمات 

النادرة والتأخر العقلي وصعوبات التعلم واإلعاقات الحركية واالضطرابات النمائية 

وفرط الحركة وتشتت االنتباه وتنمية مهارات االنتباه والتركيز مثل: 

| تقديم االستشارات النفسية واالجتماعية.

| إقامة جلسات فردية للنطق والتخاطب وتأهيل زارعي القوقعة.

| إقامة جلسات فردية لذوي صعوبات التعلم (قراءة، إمالء، رياضيات).

| التقييــم النمائــي الشــامل عــن طريــق قيــاس نســبة الــذكاء والعمــر 

العقلي من خالل اختبارات ومقاييس ذكاء معتمدة.

تـنـمية الـمـهـارات االستقاللية | تنميـة مـهـارات اإلدراك | تنميـة المـهـارات المـعـرفيـة

 تنمية مهارات التواصل | تدريبات سلوكية

خدمات مـــــــســــــانــــــــدةخدمات التأهيل الشامل

علــى  األلفــة  دار  مركــز  مســتفيدي  تدريــب 

ــي،  ــوم، الحاســب اآلل ــات، العل ــراءة، الرياضي الق

وبعض القيم الدينية.

تــدريـــب مـــهــــــني: 

الفنيــة،  الرياضيــة،  الداخليــة  األنشــطة  تقديــم 

المنزلــي  االقتصــاد  وأنشــطة  الثقافيــة، 

واألشغال اليدوية.

خدمات ترفيهية
(مجانــًا)  األلفــة  دار  مركــز  مســتفيدي  نقــل 

بحافالت مؤمنة وبرفقة مشرفة لكل حافلة.

خدمة المواصالت



األقسام المختصة



الـقـسـم الـنـفـسي
(الخدمات النفسية)

ــدى  ــاء لــــــ ــة الـــــذكـــــــ ــاس نــــســـــبــــــ قــــــيــــــ
األطـــفــــال

تقديــم االستشــارات النفســية وبرامــج اإلرشــاد 
األسري.

تـطـبـيـــق  خــالل  مــن  والتشــخيص  القيــاس 
مـقـايـيـس الـتـشــخــيــص واختبارات الذكاء

ــي  ــع الـنـواحـ ــة مــن جمي ــم القــدرات العقلي تقيي
علــى  والقــدرة  االجـتـمـاعـيـــة،  اإلدراكـيـــة، 

االعتماد على النفس، ومهارات التواصل

عــالج االضطرابــات الســلوكية مــن خــالل برامــج 
الـمـشـاكـــل  لكافــة  الســلوك  تعديــل 
الـسـلـوكـيـــة والـنـفـــسية (كالعناد – السرقة – 
 – العــدوان   – االنتبــاه  تشــتت   – الكــذب 

االكتئاب وغيرها...)

قسم الـعالج
الـــطــبــيــعـي

عالج الوظائف الجسدية

تخفيف حدة تصلب العضالت

تقديــم تماريــن التقويــة بالحركــة، التقويــة دون 
وتماريــن  الحركــي،  المــدى  تماريــن  الحركــة، 

االتزان.

المشــاكل  مــن  والحــد  الحركــة  تحســين 
ــع  ــى تطوي الجســدية الدائمــة، والمســاعدة عل

القدرات الحركية

تدريــب الحالــة علــى اســتخدام األدوات واألجهــزة 
المســاعدة والتصحيحيــة كالكراســي المتحركــة 

والعكازات



قــــــســــم النطق
والـتـــخـــــــــــــاطــب

تأهيل وتدريب زارعي القوقعة

والمهــارات  واللغــة  النطــق  عيــوب  تقييــم 
اللغوية

التدريــب علــى التواصــل وعلــى تحســين مخــارج 
الحروف

القــــــــســـــــــم
االجـتـمـــــــاعي

تنميــة الوعــي لــدى األســرة وتقديــم الخدمــات 
اإلرشادية

إجــراء بحــث اجتماعــي عــن حالــة الطفــل وأســرته 
وظروفه االجتماعية

 التدخــل الواعــي والمخطــط إلحــداث تغييــر فــي 
ــة  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــل م ــق الطف تواف

وتحسين أداءه االجتماعي



قـــــــــــــــــســــــــــــــــــم
الـــعـــالج الـوظـيفي
والـتـكـامل الـحسي

العــالج  تحديــد  ثــم  ومــن  التقييــم  إجــراء 
اليوميــة  الحيــاة  مهــارات  لتحســين  المناســب 
للحــاالت التــي تعانــي مــن مشــاكل جســدية أو 
خــالل تطويــر  مــن  إدراكيــة وذلــك  أو  عصبيــة 
قدراتهــم، أو اســتعادتها كمــا كانــت مــن قبــل، 

أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور

زيــادة اســتقاللية الحــاالت وزيــادة مشــاركتها 
في األنشطة اليومية.



آلية التأهيل والمتابعة

لذلك فإن مركز دار األلفة يحرص على أن تكون طاقته االستيعابية محققة لراحة مستفيديه.

نؤمن بأن اإلنتاجية تزيد بالتركيز

كمــا يعمــل مركــز دار األلفــة علــى متابعــة األداء مــن خــالل تقديــم تقريــر تقييــم يومــي يــزود بــه 
أهالــي المســتفيدين ويشــمل علــى جميــع الخدمــات المســاندة والتأهيليــة التــي تالقهــا 

المستفيد خالل ساعات تواجده. 

يعمل مركز دار األلفة تحت مظلة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
بإدارة وتأسيس أ. هند عبدالعزيز الفالح وإشراف أ. سارة سالمة 

إدارة مركز دار األلفة



شـــركـــاء الــنــجـاح
أساس النجاح تعاون... كل الشكر لشركاء رحلتنا: 

نتشرف بك لتكن شريك رحلتنا القادم..





اتـــــصـــــل بــــــــنــــــا
نسعد بتواصلك وخدمتك على أحد قنوات التواصل:

www.daralolfa.com

Dar.alolfa.sa@gmail.com

0558076400

AlolfahDar

dar__alulfah

Daralolfa2019 Alolfa

0550505701
0507227904

أيـــن تــــجـــدنـــا
المملـكـة الـعـربـية الـسـعـودية، الـــريــــاض 
امسح الباركود للوصول إليناحي العقـيـق شــارع عبد الله بن شـهـوين 


