
دليل اخلدمات العالجية



نشرق من أجلكم



متهيد
و�ميانها   (  ADHD  ) ذوي  من  أبناءها  دعم  و  ملساندة  الهادفة  إشراق  مس�ة   �
بأهمية توضيح ا�جراءات وتيس� اخلدمات والتعريف بشركاءها � اخلدمة يأتي هذا 
وبعض  وخدماتها  وأهدافها  باجلمعية  تعريف�  متضمن�  الهدف  لهذا  حتقيق�  الدليل 
إحصائيات من إجنازاتها وصوًال �جراءات التسجيل واملراكز املتخصصة املتعاونة مع 

اجلمعية لتقدمي خدماتها .

مع حتيات فريق إشراق
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نحن إشراق، اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه. جمعية أهلية غ� ربحية 
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، ترخيص رقم ( ٤٧٤ ) � " ١٩ صفر ١٤٣٠ هـ ".

برامج  نقدم  االضطراب،  ذوي  لدعم  اÂوسط  الشرق  منطقة   � ُأنشئت  جمعية  أول   Æتعت
متخصصة وشاملة، خدماتنا Êانية على مستوى اململكة ونعمل على مشاريع نوعية.

من نحن؟

قيمنا : العطاء - الثقة - املهنية

رؤيتنا :  حياٌة مزدهرٌة لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

رسالتنا : تقدمي برامج متكاملة وشاملة لتمكني ذوي االضطراب بالشراكة 
مع اÂسر واملتخصصني واملؤسسات من خالل بيئة إيجابية داعمة
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عنواننا :
الرياض، ص.ب 94037 الرمز بريدي  11693

 رقم التواصل : 920009973
نطاق اخلدمات: 

اململكة العربية السعودية

على  والعمل  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  لذوي  والشامل  املتخصص  الدعم  تقدمي   -١
ضمان حقوقهم.

٢- التوعية والتعريف باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
اخلاصة  الصحيني  واملمارسني  والÒبويني   ÓهاÔل املستمر  والتعليم  التدريب  برامج  تقدمي   -٣

باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

أهدافنــا:
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إحصائية توضح مقدار التيس� حلصول املستفيدين على التشخيص والعالج

¨موع
احلاالت

السنة

نسبة احلاالت
املدعومة

185                   149               138                 162

2018              20172020              2019

%72                  %64              %64                 %69



إجراءات التسجيل
أوًال/ للحاالت التي مت تشخيصها باالضطراب و لديها تقرير طبي :

١- املقابلة ا³و² للتسجيل
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أ  /  حتديد موعد مقابلة للحالة (يتم خالل أسبوعني). 
ب/ استكمال البيانات � مقر اجلمعية (استمارة دراسة احلالة). 

ج/  املقابلة املسحية (املقاييس). 

٢- احلاالت الغ� مقبولة ¶ املرحلة االبتدائية ¶ املدارس

أ /  احلاالت التي Ø يتم قبولها باملدرسة أو بالفصول التعليمية (برنامج فرط احلركة وتشتت االنتباه) يتم توجيهها 
�دارة الÒبية والتعليم لتحويلهم على وحدة التشخيص والقياس لتحديد نسبة الذكاء و إحلاقه بالÆنامج.  

ب/  احلاالت التي Ø يتم قبولها باملدرسة و جتاوزوا العمر لاللتحاق بالصفوف الدراسية  يتم توجيههم �دارة 
االختبارات والقبول ( وزارة التعليم ) لعمل اختبار حتديد املستوى واحلاقهم باملرحلة املناسبة.
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٣- اعتماد القبول للحالة.
أ- توقيع منوذج إقرار املوافقة على العالج (حاالت الدعم).  

ب- � حال موافقة وÓ االمر على تصوير احلالة يتم توقيعه على املوافقة.  
ج- احلاالت التي يتم دعمها بالعالج يتم طلب االتي : (تعريف راتب، إثبات املديونية، عقد ا�يجار، بطاقة العائلة)  

أما احلاالت التي ستحول بخصم يطلب فقط  (بطاقة العائلة). 
د- إدخال بيانات احلالة � النظام.  

هـ- البحث امليداà حلاالت الدعم ( تقرير الزيارة). 
و- تسجيل خطة الدعم الفردية للحالة من فريق متعدد التخصصات. 

ز- التحويل للمراكز الطبية.  
ح- متابعة شهرية للحاالت بعد التحويل. 

.(àوÒرابط املوقع االلك Æع) ط- تقييم اخلدمات من املستفيد

٤-  احلاالت الغ� مطابقة للشروط يتم توجيهها ملا يناسبها.    
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إجراءات التسجيل
ثانيـ¾ / احلاالت التي ½ يتم تشخيصها واحلاالت التي لديها ازدواجية بالتشخيص: 

أ /  تزويد احلالة مبقياس (ASRS-V١٫١) حيث يتم تزويدنا بالنتيجة وعليه يتم التحويل للتشخيص. (للبالغني). 
ب/ تزويد وÓ أمر احلالة مبؤشرات فرط احلركة وتشتت االنتباه حيث يتم تزويدنا بالنتيجة وعليه يتم التحويل 

للتشخيص. (لÔطفال). 
ج / احلالة التي Ø يتم تشخيصها يتم تزويدها بقائمة املراكز الطبية واÂطباء ليتم التشخيص � أحدها 

وتزويدنا بالتقرير الطبي. 

أ /  حتديد موعد مقابلة مبقر اجلمعية واستكمال البيانات (استمارة دراسة احلالة). 
ب/ املقابلة املسحية (املقاييس). 

ج/  طلب اÂوراق الثبوتية من حاالت الدعم (تعريف راتب- اثبات املديونية - عقد االيجار - بطاقة العائلة) 
حاالت اخلصم (بطاقة العائلة). 

د/ التحويل للمراكز املتخصصة لتشخيص احلالة. 
هـ/ يتم تزويدنا بالتقرير الطبي من املركز و � حال استيفاء الشروط يتم القبول. 

و / التحويل للمركز املتخصص لتلقي اجللسات العالجية.  
ز / � حال عدم انطباق الشروط حيث أن احلالة لديها أعراض �ضطرابات و أمراض أخرى مصاحبة لفرط 

احلركة وتشتت االنتباه يتم توجيه احلالة مبا يناسبها.

ثالثـ¾ / احلاالت التي ½ يتم تشخيصها ولديها ظروف مادية أو إزدواجية بالتشخيص يتم اÀتي: 
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إجراءات التسجيل
رابع¾ / آلــيــة التحويـل:

أ / يتم رفع قائمة باحلاالت التي بحاجة للدعم واخلصم وأخذ املوافقة من قبل املدير التنفيذي ورئيس 
Êلس ا�دارة وجلنة الدعم والعالج. 

ب / التحويل للمراكز التي يتم التعاون معها  و ذلك عن طريق رفع خطاب للمركز يوضح فيه حاالت الدعم 
واخلصم حسب الدراسة املسبقة. (للجلسات العالجية والتشخيص). 

ج/ التحويل ملراكز النمو والسلوك � مستشفى امللك عبداé (للحاالت املطابقة للشروط التي أنهت 
برنامج الدعم واحلاالت التي ترغب باملتابعة مبستشفى حكومي) يتم عن طريق:  

 ١  _  توقيع "منوذج بيانات تسجيل املريض" و "منوذج املوافقة على العالج العام".  
٢ _  رفع النموذجني مع التقرير الطبي � النظام اخلاص باملستشفى ورفع خطاب قائمة احلاالت 

للمدير الطبي. 
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إجراءات التسجيل
خامس¾ / االلتحاق بÆامج إشراق:

عبارة عن برنامج دعم للشباب والشابات يقدم من خالل جلسات دعم  فردية أو Êموعات دعم  حتت اشراف 
اطباء واخصائيني � Êال الطب النفسي املستهدفة الشباب والفتيات من عمر ١٦ اì ٢٣  سنة).

هو برنامج تدريبي للشباب والشابات لتطوير املهارات الشخصية والتنظيمية يساهم � صقل أسس 
ومقومات النجاح وبناء العالقات ورفع املهارات االحÒافية وطرق التخطيط وإدارة الوقت لزيادة الكفاءة 

املهنيةوالعالقات ا�نسانية.

تقدمي الدعم لآلهاÓ لرفع الوعي باالضطراب وأساليب تعديل السلوك داخل املنزل بإشراف îتصني 
باجملال.

خدمات استشارية  طبية ونفسية وتربوية تقدم بالتعاون مع نخبة من اÂطباء االستشارين واÂخصائيني 
باجملال لرفع الوعي باالضطراب.

عبارة عن ورش عمل وòاضرات للمعلمني واملعلمات  تهدف إì رفع الوعي باالضطراب وأساليب 
التعامل معه من خالل اسÒاتيجيات لتحسني اداء الطالب داخل البيئة التعليمية واالستفادة من 

طاقاتهم ا�يجابية.
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املراكز التى تتعاون معها اجلمعية

مالحظة: أن تكون املراكز و العيادات مرخصة من قبل وزارة الصحة.

الرياض 

الدمام
مركز الدكتور علي جابر السالمة

- مركز التواصل الشامل
- عيادة حواس

- Êمع وعي الطبي

- مركز وعد لالستشارات النفسية
- مركز اتزان لالستشارات النفسية

جدة

عس�
مركز هابي اليف للطب النفسي
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مركز التواصل الشامل

خدمات املركز

يـهدف املركز إì تقييم اخلدمات املتخصصة � Êال التقييم والتشخيص املتكامل خملتلف اÂعمار، وتقدمي 
اخلدمات العالجية وتأهيل اÂشخاص الذين يعانون من اضطرابات التخاطب والتواصل واالضطرابات السلوكية 

وصعوبات التعلم واالضطرابات النفسية.  

يتم تقدمي خصم 20٪ للحاالت التي يتم دعمها من قبل اجلمعية حيث أن تكلفة الÆنامج الشهري
2,400 ريال وبعد اخلصم املقدم 1,920 ريال ويتضمن 12 جلسة شهري�. 

الÆامج:

تعديل السلوك                                      صعوبات التعلم                                       نطق وتخاطب

يتم تقدمي خصم 30٪ للحاالت احملولة بخصم من اجلمعية حيث أن تكلفة الÆنامج الشهري 2,400 ريال 
وبعد اخلصم املقدم يصبح  1,680 ريال ويتضمن 12 جلسة شهري�.

للتواصل مع املركز: 

  0554328777 - 920001805

:àوÒيد ا�لكÆال

  info@altawsul.com
  الرياض
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عيادة حواس

عيادات التأهيل املتكاملة لعالج االضطرابات النمائية واضطرابات النطق و إعادة التأهيل حتت اشراف نخبة من 
اÂطباء و اÂخصائيني .  

خدمات املركز

التشخيص مع الدكتور تركي البطي بتكلفة 500 ريال. 

الÆامج:

التشخيص                               صعوبات التعلم                           نطق وتخاطب                          املقاييس النفسية

اخلصم للحاالت احملولة 25%، يتضمن الÆنامج املكثف  20 جلسة بتكلفة 3,000 ريال. 

للتواصل مع املركز: 

 0531091038 -920023553

:àوÒيد ا�لكÆال

info@sensesclinics.com

استشارات دوائية                                 تعديل السلوك                                  العالج الوظيفي

  الرياض

يتضمن الÆنامج الغ� مكثف 10 جلسات بتكلفة 1,700 ريال. 
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¨مع وعي الطبي

îتصون بالطب النفسي لÔطفال واملراهقني والطب النفسي العام وعلم النفس ا�كلينيكي، يقوم اجملمع 
بالتقييم والتشخيص والعالج. 

 االتشخيص 400 ريال ويتم تقدمي خصم بقيمة 15% لتكون التكلفة 340 ريال.

يتضمن الÆنامج 8 جلسات للحاالت احملولة بتكلفة 2,720 ريال.

يتضمن الÆنامج 10جلسات للحاالت احملولة بتكلفة 3,400 ريال.

يتضمن الÆنامج 12جلسة للحاالت احملولة بتكلفة 4,080 ريال.

الÆامج:

للتواصل مع املركز: 

0500592086 - 92000251

:àوÒيد ا�لكÆال

contact@waaiemedical.com
  الرياض

خدمات املركز
التشخيص                            تعديل السلوك                            صعوبات التعلم                            نطق وتخاطب
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مركز وعد لالستشارات النفسية

مركز استشارات نفسية  للكبار واÂطفال يعمل بجودة وكفاءة عالية  يقدم برامج الدعم اجملتمعية � Êال 
العالج النفسي من قبل اخصائيني. 

تكلفة اجللسة العالجية للحاالت احملولة بدعم أو خصم  368 ريال ،ويتم تقدمي خصم بقيمة 25% لتكون 

التكلفة 276 ريال.  

الÆامج:

للتواصل مع املركز: 

0591402043

:àوÒاملوقع ا�لك

www.waad.sa
جـدة

خدمات املركز
تعديل السلوك                   صعوبات التعلم                             نطق وتخاطب
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مـركـز  اتزان لالستشارات النفسية وا³سرية

ذو  îتصني  يد  على  العالجية  املعاي�  بأعلى  واÂسرية  النفسية  االستشارات  تقدمي   � متخصص  مركز 
كفاءات علمية وعملية. 

 التشخيص ٥٠٠ ريال ويتم تقدمي خصم بقيمة ١٠٪ حلاالت الدعم لتكون التكلفة ٤٥٠ ريال.  

يتم تقدمي خصم بقيمة ١٥٪ للحاالت احملولة بخصم لتكون التكلفة ٤٢٥ ريال. 

يتضمن الÆنامج ٤ جلسات للحاالت احملولة بدعم بتكلفة ١,٦٠٠ ريال.

يتضمن الÆنامج ٤ جلسات للحاالت احملولة بخصم بتكلفة ١,٤٠٠ ريال. 

الÆامج:

للتواصل مع املركز: 

0505628405 – 0126080808

:àوÒيد ا�لكÆال

info@etizantherapy.com
 جـدة

خدمات املركز
التشخيص
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مركز الدكتور علي جابر الطبي

خدمات املركز

مركز متخصص بالÆامج املقدمة  لذوي االضطرابات السلوكية وفرط احلركة وتشتت االنتباه على مستوى 
التقييم والتدخل السلوكي، مبا يواكب آخر مستجدات التطور العلمي وبرامج التدخل � هذا اجملال.  

التشخيص 400 ريال ويتم تقدمي خصم 20% للحاالت احملولة لتكون التكلفة 320 ريال.

الÆامج:

التشخيص والتقييم                             صعوبات التعلم                                       نطق وتخاطب

يتضمن الÆنامج 4 جلسات للحاالت احملولة بتكلفة 640 ريال. 

للتواصل مع املركز: 

0505518488 – 0138354048

:àوÒيد ا�لكÆال

ajaberalsalamah@gmail.com

املقاييس النفسية                             تعديل السلوك 

الدمام
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مركز هابي اليف للطب النفسي

خدمات املركز

زعلة  آل  موسى  د.  بإشراف  اÂطفال  لدى  والسلوكية  النفسية  االضطرابات  وعالج  لتشخيص  مركز 
-استشاري الطب النفسي لÔطفال و املراهقني.

التشخيص 400 ريال ويتم تقدمي خصم بنسبة 25% لتكون التكلفة 300 ريال للحاالت احملولة بدعم.
وتقدمي خصم بنسبة 15% للحاالت احملولة بخصم لتكون التكلفة 340 ريال.  

يتضمن الÆنامج: 

الÆامج:

التشخيص                            تعديل السلوك                            صعوبات التعلم                            نطق وتخاطب

للتواصل مع املركز: 

0503767111 

:àوÒيد ا�لكÆال

happylifeabha@gmail.com
عسيـــر

للحاالت احملولة بدعم:                                                           للحاالت احملولة بخصم:
8 جلسات بتكلفة 900 ريال.

12 جلسة بتكلفة 1,350 ريال. 
8   جلسات بتكلفة 1,000 ريال.

12 جلسة بتكلفة 1,500 ريال. 
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أرقام حسابات اجلمعية

حساب الزكاةاحلسابات البنكية للجمعية

مصرف الراجحي

SA25 8000 0114 6080 1055 0005

مصرف الراجحي

بنك سامبا

بنك اجلزيرة

SA97 8000 0114 6080 1042 2221

SA71 4000 0000 00009967 8071

SA40 6010 0001 69500272 2001ع بـ 12 ريال أرسل رسالة فارغةÆللت
وللتÆع الشهري بـ 12 ريال أرسل الرقم 1

50865086
SMS



@adhdarabia

920009973

info@adhd.org.sa
www.adhd.org.sa

املعرفة بداية احلل


