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20 تقریر اإلستدامۀ
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خدماتنا تصنع الفرق
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تمكـينإحـتـواء مناصرة

اإلعداد واإلشراف:
خديجة أحمد بامخرمه

مسؤول التخطيط والمتابعة 

التصمیم واإلخراج : 
فرحانه حافظ عبدالحكيم عامر

مصممة جرافيك

المراجعۀ:
 أسامة مارديني

مسؤول مجلة المنال

وائل عالم
مدير إدارة الشؤون التعليمية والتأهيلية  
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مدينة  من  معاقين  طالب�  نرى  حين  واالعتزاز  بالفخر  نشعر  إننا 
على  مسابقات  في  يفوزون  ا�نسانية  للخدمات  الشارقة 
معارض  في  ونتاجاتهم  ابداعاتهم  ويقدمون  الدولة  مستوى 
تحظى بإعجاب الجميع ، نشعر بالفخر واالعتزاز حين نرى طالب� 
ويحظون  زمالئهم  جانب  إلى  يقفون  المعاقين  من  متفوقين 
نرى  ونحن  أكثر  بالفخر  ونشعر  بغيرهم،  أسوة  بالتكريم 
معاقين يعملون في المصانع والشركات والمؤسسات والدوائر 

جنب� إلى جنب مع إخوانهم 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس ا�على حاكم إمارة الشارقة
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نبذة عن مدينة الشارقة 
للخدمات ا�نسانية 

الجوائز والتكريمات  2019 

أبرز ا�نجازات  2019

إحصائياتنا لعام  2018 - 2019

قصص نجاح مستدامة 

إستراتيجينا نحو ا�ستدامة

رأس مالنا البشري

عملياتنا الداخلية

77-67

81-79

87-83

96-89

103-98

126-104

129-128

131-130

138-132

139

الصحة والسالمة

حماية البيئة

إستدامة مواردنا المالية

مسؤوليتنا المجتمعية 
المستدامة

شكر� لكم

تقرير ا�ستدامة

فهرس محتوي مبادرة
التقارير العالمية

قائمة المصطلحات

المحتويات
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 كلمة المدير العام
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 مدينة الشارقة
 للخدمات ا�نسانية

فرع الذيد

 مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية
في المركز الرئيسي























تحت مظلة المدينة





 مدينة الشارقة
  للخدمات ا�نسانية

فرع خورفكان

 مدينة الشارقة
  للخدمات ا�نسانية

فرع كلباء

 نبذة تعريفية

 عن مدينة الشارقة للخدمات
ا�نسانية : النشأة والتأسيس
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رؤيـتـنـا
       
     
     
     



رسـالـتنا

ملخص الخطة ا�ستراتيجية

لـمـديـنـة الـشـارقـة
 للخدمات ا�نسانية

أهداف الخطة ا�ستراتيجية
 2020
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البرامج والخدمات المقدمة

 وفق أفضل الممارسات العالمية 
في مجال التربية الخاصة

         


الخطة ا�ستراتيجية  2022 - 2018

رسـالـتنا

      
    





رؤيـتـنـا

    
      
    
   



 بيئة عمل
داعمة وجاذبة

   
  
   


  
   
  
   



ا�ستدامة










القيم

 البرامج
 والخدمات
 المقدمة
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الهيكل التنظيمي

لـمـديـنـة الـشـارقـة
 للخدمات ا	نسانية













المدير

 المدير
العام
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المدارس والمراكز

الـتـابـعـة للـمـديـنـة

1979
مدرسة ا�مل للصم، 

ا�شخاص الصم، البداية 

روضة ا�مل للصم1983

1984
مدرسة الوفاء لتنمية القدرات 
ل�شخاص ذوو ا�عاقة الذهنية

مركز العالج الطبيعي والوظيفي 1984

1989
قسم التأهيل المهني والتوظيف

(حالي� مركز مسارات للتطوير والتمكين)

مركز التدخل المبكر، ا�طفال 1993

مركز مدينة الشارقة للسمعيات1993

مركز الشارقة للتوحد2002

قسم شباب التوحد 2007

مركز التعليم المسائي للصم الكبار 2013

المركز العالجي2013

مركز ا�نتاج والتدريب ا�عالمي2016

2014
مركز التقنيات المساندة

ل�شخاص ذوي ا�عاقة

2012
مركز ا�عاقات المتعددة

المتوسطة والشديدة

2012
مركز بيت الشابات من ذوات ا�عاقة 

الذهنية البسيطة والمتوسطة
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2017
مركز الفن للجميع (فلج)
(جماعة ا�بداع الفني 2010)

(جماعة ا�مارات للفن الخاص بالشارقة 1995)

الفروع

للمدينة 3 فروع تقدم خدماتها
ل�شخاص من ذوي ا�عاقة
في إمارة الشارقة وهي

1985
مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية - فرع خورفكان
أول خدمة متخصصة من نوعها في المنطقة الشرقية

1999
مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية - فرع الذيد

أول خدمة متخصصة من نوعها في المنطقة الوسطى

2006
مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية - فرع كلباء

في المنطقة الشرقية

مؤسسة الشارقة للتمكين ا�جتماعي2002

مركز الشارقة لصعوبات التعلم2016

تحت مظلة

المدينة
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خدمـات تعليـمـية 
وتدريبية وتأهيلية

خدمات التوعية 
والتثقيف

الخدمات
العالجـية

ا�نشـطة 
الترويحية

خدمات ارشاد 
ا�سري

خدمات التشغيل 
والتوظيف

الـخـدمـات 
اجتماعية

خـدمـاتـنـا

وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي
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أنشطتنا

ملتقى 
المنال

برنامج
 المسح:

 مركز الشارقة 
للتدخل المبكر

حملة
الزكاة

المؤتمرات 
العلمية

المعرض 
الختامي

لمنتجات مركز 
مسارات للتطوير 

والتمكين

مخيم ا�مل 
بالشارقة

مهرجان 
الكتاب 

المستعمل

المركز 
الصيفي 

للمعاقين 
وإخوانهم 

وأصدقائهم

الحفل 
الختامي 
السنوي 
�نشطة 
المدينة

يــوم
 التآلف


أسبوع التدخل المبكر 

أسبوع ا�شخاص من ذوي ا�عاقة الذهنية

أسبوع ا�صم العربي 

أسبوع التوحد العربي

اليوم العالمي ل�شخاص ذوي ا�عاقة

اليوم العالمي لمتالزمة داون

اليوم العالمي لوقاية السمع

اليوم العالمي للخدمة االجتماعية

اليوم العالمي للتوعية بسهولة الوصول

اليوم العالمي للعالج الطبيعي

اليوم العالمي للعالج الوظيفي

اليوم العالمي للعصا البيضاء

اليوم العالمي للصحة النفسية
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إتفاقياتنا

شراكات راسخة
 من أجل التنمية المستدامة

 
     26
  2019  -  2018       4  






""

2018 17 أكتوبر
 KT

18 نوفمبر 2018






05 مايو 2019








02 يوليو 2019
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 أهـم إنـجـازاتـنـا

لعام 2018 - 2019
2019 - 2018 

 الجوائز


2019 -  2018


       

2018 20

      
2018-2019

      
     


2019 - 2018

        


2019 21 2019

2019 - 2018

      
""
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 أهـم إنـجـازاتـنـا

لعام 2018 - 2019


2019 – 2018

الطلبة الفائزون في الجوائز  والمسابقات – مسابقة القرآن الكريم

2

 الطالبة: ياسمين سليمان قدومي


5

الطالبة: فاطمة عبد ا� محمد


الطالب: عبد الرحمن سعيد راشد البادي





2

 الطالبة: مارية رستم برهاني





8+3

الطالب: محمد خلفان خلفان سيف




الطالب: عبد المتين مختار 




الطالب: داوود سليمان حميد 




الطالب: راشد محمد سعيد الصريدي 
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 أهـم إنـجـازاتـنـا

لعام 2018 - 2019


2019 – 2018

الطلبة الفائزون في الجوائز  والمسابقات – مسابقة الحاسوب

الطالب: عبد الرحمن فيروز عبيد




الطالبة: حمدة إبراهيم علي البلوشي




الطالب: سيف محمد علي مراد




الطالبة: إيمان عبد الرحمن محمد علي




الطالب: حمد سالم العضب




الطالبة: منى رضا مصطفى




الطالب: وجيه رضوان وجيه أسعد




الطالب: سلطان أحمد مبارك 
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2019 – 2018

المشاركة في بطولة جمعية ا�مارات للمتالزمة داون
+ بطولة البوتشي في جمعية ا�مارات لمتالزمة داون 

 أهـم إنـجـازاتـنـا

لعام 2018 - 2019

الطالب: عبد المتين مختار 





12-15

الطالب: راشد محمد سعيد الصريدي 


12-15

الطالب: داوود سليمان حميد


12-15

الطالب: عمر صالح الدين 




الطالب: محمد خضر عاطف




الطالب: عبد ا� عبد الرحمن




الطالب: ريدان محمد فرج




الطالب: يوسف زمزم




الالعب / مصطفى إبراهيم



 2019 / 2 / 15

الالعب / عبدا� موسى 



 2019 / 2 / 15



|
28

|


2019 – 2018

مسابقة الرسم البيئي + جائزة الشيخة لطيفة �بداعات الطفولة
+ مسابقة صيف بال فراغ + مسابقة مركز التنمية االجتماعية

 أهـم إنـجـازاتـنـا

لعام 2018 - 2019

الطالب:  محمد عبدالفتاح 


– 2019

1

الطالبة: علياء علي عبدالقادر




1

الطالب: أحمد  سليمان الزيودي




3

الطالبة: منيرة أحمد سالم النقبي




2

الطالب: وجية رضوان 


– 2019

3

الطالب: سيف عبدا� أحمد الزعابي 




2

الطالبة: عاليه عبدا� سعيد 




3

الطالب: محمد يوسف محمد إسحاق  




1
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 أهـم إنـجـازاتـنـا

لعام 2018 - 2019


2019 – 2018

الملتقي الرياضي السنوي لذوي ا�عاقة – خورفكان 
+ بطولة الشطرنج

الطالب:
 معتز طارق 

الطالب:
 أحمد محمد خير

الطالب:
حمدان خالد

الطالب:
عبد الرحمن شجاع

الطالب:
 زايد عبد ا� سالم 

الطالب:
سيف محمد علي 

–

2

  الطالبة: رضا إسماعيل
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ا�نجازات

 المبادرات والمشاريع
لعام 2018 - 2019

      



      



12
 11

2019 - 2018

      





60    1   


       24 
  105   



برامج وخدمات 
ذات جودة 

01

02

03

04

05

06

07
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ا�نجازات

 المبادرات والمشاريع
لعام 2018 - 2019

منتجات 
ا�شخاص ذوي 

ا�عاقة










01

02

03

04

ا�نجازات

 المبادرات والمشاريع
لعام 2018 - 2019

تطوير العمليات الداخلية
والبنية التحتية

 2019 - 2018 24

        

 95% - 88
01

    2019 -  2018    
         

GRI- G4
02

       2018    
    


03


 04


 05


 06


 07

 08


 09





10


 11
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ا�نجازات

 المبادرات والمشاريع
لعام 2018 - 2019

تطوير العمليات الداخلية
والبنية التحتية

 2019 - 2018 24

        

 95% - 88
01

    2019 -  2018    
         

GRI- G4
02

       2018    
    


03


 04


 05


 06


 07

 08


 09





10


 11
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ا�نجازات

 المبادرات والمشاريع
لعام 2018 - 2019

توظيف
 ا�شخاص ذوي ا�عاقة 

01

02

4





      



SMS

الحمالت 
التوعوية

 والتسويقية

ا�نشطة 

والفعاليات

 السنوية 

         


 500

2019

 2019

      2018    
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ا�نجازات

 المبادرات والمشاريع
لعام 2018 - 2019

01

02

التدريب 
والتطوير 
للكفاءات

         
16


 4

 15

 2018/2019

54
1215

البحوث 
والدارسات 

33


1814






 545
 12,641,679

ا�ستدامة 
المالية
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 إحصائياتنا

لعام 2018 - 2019

01

02

        

      
       
 (2338) 2019 - 2018



1422   9% 

       
917



        
         
 9%(2339) 2019  2018
  2132      2018 
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 إحصائياتنا

لعام 2018 - 2019

01
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 (2338) 2019 - 2018



1422   9% 
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 إحصائياتنا

لعام 2018 - 2019
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قصص النجاح المستدامة

01

02

        

          
       

   





     
      




1986

 

  


1990





1993
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01

02


7 
18
        
        



      
        
         
     


1986

من أهم أهداف
المركز الصيفي

            

        

         
      




  

 
   

        


 
   

01

02

03

04

05
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07

08

الفئات 
المستهدفة 

18 7

 12-8

01

02

قصص النجاح المستدامة
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01

02




01

02

أنواع ا�عاقات 
المستهدفة

   


  


 


               


بعض شعارات المركز الصيفي خالل ا�عوام ا�خيرة : 

 2005




 2006


 2007



 2008




 2009



2015-2014-2013-2012-2011-2010


2019-2018-2017-2016


قصص النجاح المستدامة
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20052019
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قصص النجاح المستدامة
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قصص النجاح المستدامة
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قصص النجاح المستدامة

01

02

نبذه عن المركز

  1992   14 
         
      

1993 
        
          
 26         

1994

فلسفة المركز

        

         
      
        
      
        

         
        



1993

أهداف
مركز التدخل المبكر 
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20 تقریر اإلستدامۀ
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خدماتنا تصنع الفرق

ل	طالع على النسخة ا�لكترونية العربية

يرجى مسح الكود


