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قال تعالى :

مركز تيسير للدراسات واالتصال العلمي

يهدف مـــركز تيسيــر للدراســــات واالتصــــال العلمـــي بجمعية تيسيـــر لمساعـــدة ذوي اإلعاقـــة على الـــزواج
ألن يكون مركز للبحث األكاديمي رفيع المستوى والذي يقدم المستجدات على الصعيديــن الوطنـــي والدولــــي
في الدراسات والتطبيقات وأنشطة البحث المرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة .
كما يسعى المركز لتقديم دراسات وابحاث ومؤلفــات فريــدة مــن نوعهــــا كـــأول جمعيــــة محليــــة وعربيــــة
في مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة تهتم بالمجال البحثي واالتصال العلمي في المملكة العربية السعوديــة.
كما يحاول المركز جاهدًا لتلبية توقعات رؤية  2030من خالل الدراسات و االتصال العلمي مع الجهات واالفراد
المرتبطين والمهتمين بشؤون وقضايا األشخاص من ذوي اإلعاقة في إطار البحث والنشر العلمي.
كما يهدف مركز تيسير للدراسات واالتصال العلمي بجمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج الى فتــح
المجال للمهتمين بالدراسات واألبحاث العلمية في مجال اإلعاقة بالتعاون مع المـركز والحصــول علــى فــرص
بحثية مدعومة تساهم في رفع مستوى اإلنتاج العلمــي وتقديم نتائــج وتوصيـــات وحلول تصب فـــي مصلحــــة
مجاالت اإلعاقة.

يعمل مركز تيسير للدراسات واالتصال العلمي بجمعية تيسير لمساعـدة ذوي اإلعاقــة على الزواج كمركز بحثـي
إلى تعزيز الدراســــات واالتصــــال العلمـــي في جميع مجــــاالت اإلعاقـــة وموضوعاتها والقضايا المرتبطة بهـــا
خصوصــــًا مــا يتعلق بالزواج وشؤون األسرة.
ويتمثل الهدف االستراتيجي الرئيسي للمركز البحثي فـي تشجيـــع وتحفـيز األبحــاث والدراسات العلمية وتفعيل
نتائجها وتوصياتهـــا علــى ارض الواقع لمواجهة اإلعاقــة باألبحــاث وتمكين القدرات في ارض الواقع لمواجهة
اإلعاقة باألبحاث وتمكين القدرات.

عمل شراكات مع جهات ومؤسسات ومراكز مختلفة تهتم بقضايا وشؤون وخدمات األشخــاص ذوي
اإلعاقــة على مستوى المملكـة العربيـة السعوديـة بهدف التعاون بين الطرفين في إجراء مجموعة من
البحوث والدراسات التي تستهدف قضايــا ومشكالت ذوي اإلعاقــة على المستـوى المحلــي واإلقليمــي
والعالمي.
عقد مذكرات تفاهم وتعــاون مع جهات ومؤسســات ومراكز مختلفة تهتم بقضايا وشؤون وخدمـات
األشخــاص ذوي اإلعاقة على مستوى المملكة العربية السعوديــة لتبادل الخبرات في المجاالت البحثية
والعلمية.
القيام بزيارات ميدانية لجهات ومؤسســات ومراكـز مختلفة تهتم بقضايا وشؤون وخدمات األشخاص
ذوي اإلعاقة على مستوى المملكة العربية السعودية لترجمة الدراســات واألبحاث العلميــة علــى ارض
الواقع.
إعداد قائمة بمستشارين ومحكمين لألبحــاث واألوراق العلميــة المدعومة بحثيًا من قبل مركز تيسيـــر
للدراسات واالتصال العلمي أو المطروحة في المؤتمرات الخاصة بالجمعيــة من كافة التخصصـات ذات
العالقة باإلعاقة.
إنشاء قاعـدة بيانات للراغبين بالتطوع في كافة الخدمات المرتبطة بمركز تيسيــر للدراســات واالتصـال
العلمي.
إقامة الندوات والملتقيات والدورات العلمية في كل ما يخص قضايا ومشكالت اإلعاقــة بشكل دوري
ومستمر.
المشاركـة الفعالة في المعــــــارض والفعــاليـــات ذات العالقـــة بشـــؤون األشخـــاص ذوي اإلعاقــــة.
انشاء قنـــوات للتواصـــل مع المجتمع األكاديمـــي في منصـــات التواصــل االجتماعـــي لتوسيع قاعــدة
المـستفيدين مـن الخـدمات في المركز.
تحفيز الجهات األهلية والقطاع الخاص والمجتمع عمومًا بدعم الجمعية ومـركز الدراســــات واالتصــال
العلمي على كافة المستويات.

إعـــــداد األبحـــــاث الخاصــــة بالوقايــــــة والكشف والتدخل المبكـــر للحد من اإلعاقــــة.
التوسع في الدراسات ذات العالقة مثل الفحص قبل الزواج ،فحص األجنة ،والفحص المبكر للمواليد.
إعداد الدراســات المرتبطة بزواج األشخــاص ذوي اإلعاقــة من الناحية الصحيـة ،القانونيــة ،والنفسيـة
واالجتماعية والوظيفية.
إعداد دراسات عن مفهوم جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكيفية تجويد حياتهم ،وتعزيز دورهم
وتحقيق التوافق األسري لهم في ضوء رؤية .2030
إعداد الدراسات في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والقوانين والتشريعـات المتعلقة بهــم فــي
الجوانب التعليمية ،والصحية واالجتماعية واألسرية.
إعداد دراسات عن تمكين األشخــاص ذوي اإلعاقة كالوصول الشامــل في البيئات المختلفة ،والدمـــج
االجتماعي ،المشاركة المجتمعية الفعالة ،وبرامج الدعم األسري.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
األطباء والمتخصصون في المجاالت الصحية والتطبيقية.
الباحثون في المراكز البحثية األخرى ذات الصلة.
طلبة الدراسات العليا في التربية الخاصة ومجاالت اإلعاقة والمجاالت ذات العالقة.
المراكز والهيئات والمنظمات البحثية.

إضافة األبحــاث والدراسـات والمنشورات والمؤتمـرات العلميـة المهتمة بشـؤون اإلعاقــة.

يسعى المركز الى توفير قاعدة بأسماء المحكمين والمستشارين والباحثين المشاركين
في األبحاث والدراسات والمنشورات والمؤتمرات العلمية .

لجنة البحوث العلمية واألخالقيات.
لجنة المجالت العلمية.
لجنة التعاون والتنسيق الداخلي والدولي.
لجنة متابعة المؤتمرات والندوات العلمية.
لجنة المجتمع العلمي والتطوعي

يقــوم المركز بعقد شراكــات بحثية مع جهــات ذات العالقــة بشؤون وقضايــا اإلعاقـــة.

يقــوم المركز بالمساهمة في دعم وتمويل المشاريع البحثية ذات العالقة بشؤون وقضايا اإلعاقة.
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