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الدليل الشامل لخدمات ذوي التوحد

هـ

المقـدمـة

الغر  قائد  للعاملني،  املبعوث رمحة  العاملني والصالة والسالم عىل  احلمد هلل رب  و  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
املحجلني النبي األمني حممد بن عبداهلل وعىل آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

فهذا »الدليل الشامل خلدمات ذوي التوحد يف اململكة العربية السعودية« يتناول أهم الربامج واملراكز 
املقدمة ألبنائنا وبناتنا من حاالت التوحد يف بلدنا احلبيبة .

ومما يفخر به املرء أن هذا العمل كان ثمرة جهد اثنني من أبنائنا - بعد توفيق اهلل يف قسم الرتبية اخلاصة بجامعة 
امللك سعود. ويف هذا السياق ال بد من تقديم الشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إخراج هذا الدليل إىل الوجود، 
امللك  جامعة  يف  الزمالء  نشكر  كام  العجاجي،  إبراهيم  بن  عبداهلل  أ.د.  الرتبية  كلية  عميد  سعادة  رأسهم  وعىل 
الشكر موصول  العمل ومعلوماته من عمل سابق هلم، وكذلك  أفكار هذا  استقينا كثريا من  الذين  عبدالعزيز 
لألستاذ يوسف بن عبدالعزيز الشدوخي عىل ما قدم من جهود إجيابية وال أنسى تقديم الشكر للجهات احلكومية 

التي ساعدت يف إمدادنا بأحدث املعلومات حول برامج التوحد ومراكزه يف اململكة العربية السعودية.

إن هذا الدليل وسيلة مساعدة حيتاجها املربون من آباء ومعلمني و متخصصني يف الرتبية اخلاصة بشكل 
عام ويف جمال اضطراب التوحد بشكل خاص. نرجو من اهلل العيل القدير أن جيعل هذا الدليل املتواضع يف 

باب العلم النافع،،، اللهم آمني واحلمد هلل رب العاملني،،،،

د. إبراهيم بن عبداهلل العثمان

1431هـ/ 2010م





الدليل الشامل لخدمات ذوي التوحد

ز

 لمحة تعريفية

 تعريف التوحد :
العمر، ويظهر فيه األطفال صعوبات يف  الثالث األوىل من  السنوات  الدماغ، حيدث يف  ناتج عن خلل عصبي وظيفي يف  هو اضطراب نامئي 

التواصل مع اآلخرين، والتفاعل االجتامعي، واللعب التخييل، إضافة إىل ظهور أنامط من السلوك غري املناسب .

 أعراض التوحد : 
1. يرص عىل تكرار السلوك ويرفض التغيري يف البيئة أو الروتني .          2. يفضل البقاء وحيدًا .          3. صعوبة يف االختالط مع اآلخرين .

4. ال يستجيب لإليامءات اللفظية ) يترصف وكأنه أصم ( .          5. ال خياف من املخاطر املحيطة .          6. ُيَدور األشياء .
7. ضحك وقهقهة غري مناسبة .          8. صعوبة يف التعبري عن احتياجاته، ويستخدم إشارات أو إيامءات للتعبري عن الكلامت .

9. يلعب بطريقة غريبة وملدة طويلة .          10. تعلق غري مناسب باألشياء .          11.ضعف أو انعدام التواصل البرصي .
12. يغضب ويبدو عليه احلزن بدون سبب ظاهرأ، منطقي .          13.ترديد الكلامت التي يسمعها ) يردد عبارات أو كلامت بشكل تسجييل ( .

14. نشاط بدين مفرط أو مخول بدين .          15. يظهر عدم الشعور باألمل .          16. ال يستجيب لطرق التدريس التقليدية .
17. ال يريد أن حيضن أحد وال أحد حيضنه.   18. املهارات احلركية الكربى والصغرى غري طبيعية )قد ال يريد ركل الكرة ولكن يفضل تركيب املكعبات(.

وعادة األطفال املصابون بالتوحد جيب أن يكون لدهيم النصف فأكثر من هذه األعراض , وهي ترتاوح بني معتدلة إىل حادة , وختتلف من عرض 
إىل آخر .

قام برتمجة هذه األعراض  د. إبراهيم العثامن .  

“ أيها األب .. عند مالحظة هذه األعراض أو جلها على ابنك فال تنتظر ... توجه ألحد مراكز التشخيص مدينتك “
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دليل برامج ومراكز التوحد وأقسام التربية اخلاصة باململكة العربية السعودية
برامج وزارة الرتبية والتعليم- بنني

األمانة العامة للرتبية اخلاصة – إدارة التوحد والعوق املتعدد 

برامج التوحد يف معاهد الرتبية الفكرية ويف مدارس التعليم العام

منطقة الرياض

رمز بريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم المعهد/ المدرسة
املركز اجلامعي ألبحاث وعالج التوحد

4672567-469934901-01الرياضجامعة امللك سعود

الرياضمعهد الرتبية الفكرية/غرب
01-4316901
01-4351343

الرياضمعهد الرتبية الفكرية/رشق
01-4911597
01-420089

5441037-01اخلرجمدرسة الثاممة

7840916-01وادي الدوارسمدرسة العقيق

4320336-06املجمعةمدرسة اإلمام الشافعي
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منطقة مكة املكرمة

رمز بريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم المعهد/ المدرسة
6820804-02جدةمعهد الرتبية الفكرية

6937417-02جدةبرنامج ذات الصواري – حي الصفا

5473250-547323402-02مكة املكرمةمعهد الرتبية الفكرية

7329046-02الطائفمعهد الرتبية الفكرية

املنطقة الشرقية

رمز بريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم المعهد/ المدرسة

8267924-03الدماممعهد الرتبية الفكرية

8551490-03القطيفمدرسة ذات الصواري 
حتويلة: 14

5823671-03اهلفوفمعهد الرتبية الفكرية

7660252-03اخلفجيمدرسة غرناطة
حتويلة: 103



3
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منطقة املدينة املنورة

رمز بريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم المعهد/ المدرسة
8369345-04املدينة املنورةمعهد الرتبية الفكرية

3910303-04ينبعمدرسة امللك فيصل

املناطق الوسطى والشمالية
)القصيم، واجلوف، واحلدود الشمالية، وتبوك(

رمز بريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم المعهد/ المدرسة
3330289-06الرساملدرسة السعودية

6426849-04القرياتمدرسة عمر بن عبد العزيز

4236898-04تبوكمعهد الرتبية الفكرية

4270418-04تبوكمدرسة أحد

3620827-06عنيزةمعهد الرتبية الفكرية
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املناطق اجلنوبية )عسير، جازان(

رمز بريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم المعهد/ المدرسة
2270112-07أهبابرنامج التوحد/ معهد الرتبية الفكرية

3226163-07جيزانمعهد الرتبية الفكرية

4523080-07نجرانمدرسة اإلمام الشافعي

برامج وزارة التعليم العالي

رمز بريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم البرنامج 

4670000-01الرياضقسم الرتبية اخلاصة بجامعة امللك سعود
01-4674591

أهباقسم الرتبية اخلاصة بجامعة امللك خالد
07-2290641
07-2261313
07-2256465

07-2245605

580000015031524-03اهلفوفقسم الرتبية اخلاصة بجامعة امللك فيصل

6303333-02جدةقسم الرتبية اخلاصة بكلية دار احلكمة
126/116

02-6303333
2533480121478

جدةكلية املعلمني 
02-6914620
02-6916343

218
02-69142861575821454
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البرامج واملراكز األهلية واجلمعيات اخليرية  -  املراكز األهلية واجلمعيات اخليرية
منطقة الريــــــاض

الرمز البريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم الجمعية والمراكز

2112979-01الرياضمركز والدة األمري فيصل بن فهد للتوحد
01-2112980

44210866778311517-441304401-01الرياضأكاديمية الرتبية اخلاصة 

مركز األوائل
لذوي االحتياجات اخلاصة

4043842940411413-450694801-01الرياض

44015095654711547-440149401-01الرياضمركز الرياض التخصيص للتأهيل

4659285615711442-465928501-01الرياضمدارس النخيل

47332005145111543-473350001-01الرياضمدارس املئوية

4723263-472324001-01الرياضمركز الوليد

21210086929611547-212100501-01الرياضاجلمعية السعودية للتوحد
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منطقة مكة املكرمة

الرمز البريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم الجمعية والمراكز

6535300-02جدةاجلمعية الفيصلية النسائية/ مركز جدة للتوحد
02-653500002-65142831001121433

6605224-02جدةمركز الدكتور بادغيش
جدة02-6674131

6622513-02جدةمركز جدة للتوحد
02-6622512

02-6622513
02-6622512100111433

مركز الرعاية واحلنان لألطفال ذوي االحتياجات 
TLC – 65536096-6554878-02جدةاخلاصة

022362121436

6512174-02جدةمركز أمل لإلنامء وحتسني عيوب النطق والكالم
02-6512174

02-6553696
02-6512174665521452

املركز الطبي للعالج الطبيعي/
 قسم الرعاية والتأهيل والرعاية النهارية لذوي 

االحتياجات اخلاصة
6634682-02 جدة

02-667413102-66052241647721464

25740531497121444-257405302-02جدةمركز القمة للعالج النفيس

6728666-02جدةمركز إيثار للرعاية النهارية
02-6728777
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املنطقة الشرقية

الرمز البريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم الجمعية والمراكز

مجعية سيهات للخدمات االجتامعية
القطيفاملجمع الصحي واالجتامعي

03-8561912
03-8502393
03-8561062

03-8502779

8227680-03الدماممركز شموع األمل للرتبية اخلاصة والتأهيل
03-822782903-81897876668231586

3412528-03اخلربمركز اجلبيل 
03-3412714

  املناطق الوسطى والشمالية

الرمز البريديصندوق بريدفاكسالهاتفالمدينةاسم الجمعية والمراكز
عنيزة3653133494-365331206 -06القصيماجلمعية اخلريية لرعاية املعاقني بعنيزة
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برامج وزارة التربية والتعليم – بنات

ارقام الهواتفقائمة االنتظارعدد الطالباتعدد الفصولاإلدارة التعليميةالمنطقة

الرياض

1155014055950الرياض

1016820772األفالج

28015470575اخلرج

القويعية

3017220460عفيف

017842262وادي الدوارس

11016222120شقراء

064421083الغاط

مكة املكرمة

13025307330العاصمة املقدسة

135162026727868جدة

1077322012القنفذة

4077421378الليث
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ارقام الهواتفقائمة االنتظارعدد الطالباتعدد الفصولاإلدارة التعليميةالمنطقة

املدينة املنورة
12048442715املدينة املنورة

3043902634ينبع

القصيم

29063839531القصيم

4063331097الرس

1063358897البكريية

2063641730عنيزة

الرشقية
417038305464الرشقية

12035803022األحساء

1037220551حفر الباطن

122072858306حمايل عسريعسري

15065436562حائلحائل

4044225136تبوكتبوك

2077281176املخواةالباحة

6075239163نجراننجران
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الكـــــــــتــــــــــب

سنة النشرالدولةالناشرالمؤلف/ المترجماسم الكتــــــاب

2005الرياضاجلمعية السعودية للتوحدد. إبراهيم العثامن وآخروناخلطة الرتبوية الفردية

الرياضاجلمعية السعودية للتوحدد. إبراهيم العثامن وآخرونبناء وتعديل السلوك لفئة التوحد

العنارص الفعالة للربامج الرتبوية
2005الرياضاجلمعية السعودية للتوحدد. إبراهيم العثامن وآخرون اخلاصة بفئة التوحد

تعليم املهارات االستقاللية
)A.D.L( 2005الرياضاجلمعية السعودية للتوحدد. إبراهيم العثامن وآخرونلفئة التوحد

2003السعوديةمركز جدة للتوحدوفاء الشاميخفايا التوحد

2004السعوديةمركز جدة للتوحدوفاء الشاميسامت التوحد

2004السعوديةمركز جدة للتوحدوفاء الشاميعالج التوحد

2003السعوديةاملؤلفد. عبداهلل بن حممد الصبيالتوحد وطيف التوحد

2003الكويتاملؤلف خزنة سعيد احلرضمي50 سؤااًل وجوابًا عن التوحد

سايمون كوهنيحقائق عن التوحد
2000السعوديةأكاديمية الرتبية اخلاصةعبد اهلل إبراهيم احلمدان
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سنة النشرالدولةالناشرالمؤلف/ المترجماسم الكتــــــاب

2000السعوديةالرياضأكاديمية الرتبية اخلاصةالتوحد ماهيته وأسبابه وأساليب التعامل معه

2000الكويتمركز الكويت للتوحدوضحة الوردان )مرتجم(التوحد مظاهره الطبية التعليمية

2000الكويتمركز الكويت للتوحدفؤاد عبداهلل العمر )مرتجم(الرشوق »قصة شيقة لطفلة توحدية«

1996الكويتمركز الكويت للتوحدرتشلد. ل طارش مسلم الشمرياملهارات االجتامعية لدى التالميذ

2001الكويتذات السالسلسمرية عبداللطيف السعدمعانايت والتوحد

2001مرصزهراء الرشقعبدالرمحن السيد سليامنإعاقة التوحد

2002السعوديةاملؤلفيارس الفهدمن قضايا التوحد

2003السعوديةدار عامل الكتبحممد بن أمحد الفوزانالتوحد املفهوم والتعليم والتدريب

2002السعوديةدار عامل الكتبحممد بن أمحد الفوزانالتوحد بني احلقيقة والغموض

2001األردندار الفكرحممد قاسم عبداهللالطفل التوحدي أو الذاتوي
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الدليل الشامل لخدمات ذوي التوحد

سنة النشرالدولةالناشرالمؤلف/ المترجماسم الكتــــــاب

املرشد لطرق تدريس الطفل
2001السعوديةاملؤلفوداد األمني عبد اهلل التوحدي واملتأخرين تواصليا

آالن كازديناالضطرابات السلوكية لألطفال واملراهقني
2003مرصدار الرشاد ترمجة: أ.د.عادل عبداهلل حممد

2000السعوديةالصفحات الذهبيةروبرت دي. ينيف النظرية السلوكية

2000مرصدار غريبمجعة سيد يوسفاالضطرابات السلوكيةوعالجها

2003األردندار الفكر للطباعةخولة أمحد حييىاالضطرابات السلوكية واالنفعالية

تعديل السلوك اإلنساين دليل العاملني يف املجاالت 
1999الكويتمكتبة الفالحمجال اخلطيبالرتبوية والنفسية واالجتامعية

2004األردندار وائل للنرشد. إبراهيم زريقاتالتوحد اخلصائص والعالج

د. مكلنهان – د. كرانرتجداول األنشطة لألطفال التوحديني
2003السعوديةأكاديمية الرتبية اخلاصةترمجة د. عبد العزيز عبداجلبار

املجموعة االستشارية التخصصية دليل املنهج املرجعي ملعلمي التالميذ ذوي التوحد
للتوحد – وزارة الرتبية والتعليم

اجلمعة السعودية اخلريية 
2004السعوديةللتوحد
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سنة النشرالدولةالناشرالمؤلف/ المترجماسم الكتــــــاب

التوحد – اإلعاقة الغامضة
د. فضيلة توفيق الراوي -

 آمال محاد
املركز الثقايف االجتامعي 

قطرلذوي االحتياجات اخلاصة

حتضري الوجبات اخلالية من اجللوتني والكازيني – 
2001السعوديةأكاديمية الرتبية اخلاصةأم/ عبد العزيز التويمألصحاب احلمية الغذائية

د. لورنا وينج األطفال التوحديون – مرشد لآلباء
1994الكويتهناء املسلم ترمجة: د. هناء املسلم

2004األردندار الفكرنايف الزارعقائمة تقدير السلوك التوحدي

تدريب األطفال
 التوحديني عىل استخدام املهارات العقلية -

دليل عميل للوالدين واملعلمني
سلسلة نرش الوعي ترمجة / ربيعة العنزي

2002الكويتبالفئات اخلاصة

2005السعوديةاملؤلفد. فهد املغلوثكل ما هيّمك معرفته عن اضطراب التوحد

دراسة حول تقدير والدي األطفال املصابني بالتوحد 
لالحتياجات التدريبية والتعليمية ألطفاهلم يف دولة 

الكويت واململكة العربية السعودية
1997مالكويتالباحثةسمرية السعد
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سنة النشرالدولةالناشرالمؤلف/ المترجماسم الكتــــــاب

ديغباين يانتامسلسلة نرش الوعي بالتوحد
2003الكويتمركز الكويت للتوحد ترمجة يارس الفهد وحممد عثامن

الكويتاملؤلفأمحد جوهرالتوحد، العالج باللعب

2002معامندار الفكرسهى أمني نرصاالتصال اللغوي للطفل التوحدي

2002ماألردندار الرتبية احلديثةحممد زياد محدانالتوحد لدى األطفال  اضطراباته، تشخيصه، عالجه

2002مالكويتمركز الكويت للتوحدترمجة مركز الكويت للتوحدمساندة أرس األطفال الذين يعانون من إعاقة

لبنداهود جون اسرتاتيجيات برصية لتحسني عملية التواصل
2002مليبياالدار العربية للعلومتعريب: سهام حسن البرصاوي

نرشة دورية يصدرها مركز رصخة صامتة
2005الكويتمركزالكويت للتوحدالكويت للتوحد

2002ممرصدار الرشادعادل عبد اهللاألطفال التوحديون دراسات تشخيصية وبراجمية

قصص أطفالكابتن سامل
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سنة النشرالدولةالناشرالمؤلف/ المترجماسم الكتــــــاب

الكويتمركز الكويت للتوحدترمجة مركز الكويتاالحتياجات املنهجية اخلاصة ألطفال التوحد

الكويتمركز الكويت للتوحدمركز الكويت للتوحدكتاب أبحاث مركز التوحد

تدريس األطفال املصابني بالتوحد اسرتاتيجيات التفاعل 
اإلجيابية وحتسني فرص التعلم

إعداد روبرت كوجيل ولني – 
ترمجة عبدالعزيز الرسطاوي

دار القلم للنرش 
والتوزيع

اإلمارات 
2003مالعربية املتحدة

2005الرياضاجلمعية السعودية للتوحديارس الفهدقصص واقعية يف رعاية ابني التوحدي

املجموعة االستشارية التخصصية دليل املنهج املرجعي للتالميذ ذوي التوحد
2003الرياضاجلمعية السعودية للتوحدللتوحد بوزارة الرتبية والتعليم

2004الرياضاجلمعية السعودية للتوحدأعضاء الرابطةالرابطة اخلليجية للتوحد

2002مرصدار الرشادعادل عبد اهلل حممدجداول النشاط املصورة لألطفال التوحديني

د. عبد العزيز الشخصتربية األطفال واملراهقني املضطربني سلوكيا ج1/ ج2
1999اإلماراتدار الكتاب اجلامعيد. زيدان الرسطاوي

1998مرصاملؤلفحممد عيل كاملمن هم ذو األوتيزم
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سنة النشرالدولةالناشرالمؤلف/ المترجماسم الكتــــــاب

دليل الوالدين واملتخصصني
 يف التعامل مع الطفل التوحدي

عبدالرمحن سيد سليامن
2003مرصمكتبة زهراء الرشق سمريه حممد شند  - إيامن سعيد

ترمجة د. عبدالعزيز الرسطاوي و تدريس األطفال املصابني بالتوحد
2004اإلماراتدار القلموائل أبو جودة و أيمن خيشان

2003جدةرشكة املدينةاملنورةد.رابية حكيمدليلك للتعامل مع التوحد

2005األردندار الثقافةحممد أمحد خطابسيكولوجية الطفل التوحدي
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مواقع ومنتديات على شبكة اإلنترنت تخدم ذوي التوحد

الرابطالموقع
www.twahud.comاملركز اجلامعي ألبحاث التوحد )جامعة امللك سعود(

www.t7di.netمنتدييات حتدي األعاقة

www.saudiautism.comاجلمعية السعودية للتوحد       

www.ksu.edu.saجامعة امللك سعود

www.khass.com/vb/index.phpاملنتدى السعودي للرتبية اخلاصة

www.11hh.com/vb/fourmdisplay.phpمنتديات خواطر – الرتبية اخلاصة

 http://www.moudir.com/vb/forumdisplay.php?f=143منتديات الرتبية والتعليم – قسم التوحد

www.yousif15.com/vb/fourmdisplay.phpمنتدى النمر – الرتبية اخلاصة

www.childcuidancedclinic.comعيادات الطب النفيس لألطفال

www.hafsang.comعيادات مدي كري يف الرياض

www.4uarab.com/vb/fourmdisplay.phpاملنتدى العريب املوحد – ذوي االحتياجات اخلاصة

www.dubaiautismcenter.comمركز ديب للتوحد
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الرابطالموقع
 .www.q8autism.netمركز الكويت للتوحد

www.agu.edu.bhجامعة اخلليج - قسم الرتبية اخلاصة

E وزارة الرتبية / إدارة مدارس الرتبية اخلاصةwww.safat.com/sul.html

www.moe.edu.kw/amana_aama/deafaut.htmlوزارة الرتبية / األهلية العامة للرتبية اخلاصة – الكويت.

  www.moe.edu.kw/private/ar_autism.htmمدارس السلوك الرتبوي

www.gulfkids.comأطفال اخلليج – ذوي االحتياجات اخلاصة

www.dr-omar.comموقع االستشارات النفسية واالجتامعية )التوحد(

www.moe.gov.sa/seوزارة الرتبية والتعليم – األمانة العامة للرتبية اخلاصة – الكويت

www.autismonline.orgأوتيزم أون الين )عريب(

http://www.uibk.ac.at/index-en.htmlموقع جامعات العامل

www.findashool.orgالبحث عن جامعات يف أي مكان يف العامل

الرابطة الدولية للتوحد 
World Autism Organization

www.worldautism.org
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الرابطالموقع
موقع الربط للتوحد – عاملي

Autismconnect www.autismconnect.org

اجلمعية الوطنية للتوحد – بريطانيا
The National Autistic Society UK

www.oneworld.org/autism_uk

عن التوحد – بريطانيا
About Autism UK www.aboutautism.org.uk

اجلمعية األمريكية للتوحد
Autism Society of America 

www.autism_society.org

مركز انديانا للتوحد – جامعة أنديانا
Indiana University, Indiana Center for Autism

www.iidc.indiana.edu/~irca/ 

املجموعة التطوعية املساندة ألطفال التوحد – مرييالند
 Families of Childre with Autism Support Group

)FOCAS(,   Maryland

www.family-networks.org
www.aheadwithautism.com

اجلمعية الكندية للتوحد
Autism Society of Canada www.autismocietycanada.ca 

التوحديون
autistics.org www.autistics.org 

www.autism-sy.comمجعية التوحد يف الالذقية
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Silence
تمثيل : ويل جير )1974م(.

Rain Man
تمثيل : داستين هوفمان، وتوم كروز )1988م(:

www.amazon.com :تتوفر معظم األفالم لدى موقع

Silent Fall
تمثيل : ريتشارد درايفوس، وليندا هاميلتون )1995م(.

The Boy Who Could Fly
تمثيل : جاي اندروود، وفريد سافيج )1986م(.

Mercury Rising
تمثيل : بروس ويليس: أليك بولدوين، وميكوهيوز )1998م(.

Mimic
تمثيل : ميرا سارفينو، جيرمي نورثام، والكسندر جودين )1997م(.

Backstreet
تمثيل : بروك شيلدز، وشيرين فين )1990م(.

Change of Habit
تمثيل : الفيس بريسلي.

House Cards
تمثيل : كاثلين تيرنر، وتومي لي جونز )1993م(.

I am Sam
تمثيل : شين بن، وميشيل فايفر )2002م(.

What’s Eating Gillert Grape
تمثيل : جوني ديب، ليوناردو دي كابريو، جولييت لويس  )1993م(.

Mozart and the Whale
تمثيل : بوش رنت، رادها ميشيل  )2005م(.

األفالم السنيمائية التي تطرقت للتوحد
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املراجع
 دليل مراكز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية 2000/1421.

 دليل هاتف املؤسسات االجتامعية باململكة. إدارة اخلدمات االجتامعية بمستشفى امللك فهد للحرس الوطني.
 دليل املؤسسات واجلمعيات العاملة يف جمال املعوقني بالدول العربية. املكتب اإلقليمي للجنة الرشق األوسط للمكفوفني 1404.

 وزارة الرتبية والتعليم اإلرشاف الرتبوي للتعليم اخلاص- شؤون تعليم الفتيات.
 وزارة الصحة – إدارة مراكز التأهيل الطبي.

 وزارة العمل والشؤون االجتامعية – اإلدارة العامة للتأهيل.
 دور اجلمعيات التطوعية. ورقة عمل 2001 د. زيد البتال/ د.وائل مسعود.

. www.moe.gov.sa/se موقع وزارة الرتبية والتعليم-األمانة العامة للرتبية اخلاصة 
 /http://www.mosa.gov.sa/portal موقع وزارة الشؤون االجتامعية عىل اإلنرتنت 

. /http://www.gulfdisability.com موقع اجلمعية اخلليجية لإلعاقة عىل اإلنرتنت 
 موقع مؤسسة امللك خالد اخلريية )2002( عىل اإلنرتنت.

 مكتبات / العبيكان / جرير/ دار الزهراء/ اخلرجيي/ الصفحات الذهبية يف مدينة الرياض.
 املكتبة الناطقة – الرياض.

 العديد من املواقع عىل اإلنرتنت.
 اإلتصاالت املبارشة مع املؤسسات واجلمعيات واملراكز.

 الشامي، وفاء )2004( خفايا التوحد، مركز جدة للتوحد، اجلمعية الفيصلية اخلريية النسوية بجدة.




