
 ما تم خالل أربعة أشھر
(سبتمبر- ديسمبر 2020)

يسعدنا أن نضع بني أياديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل
الفترة املاضية

أخبار إشراق

توفیق الدكتور  الصحة  وزیر  معالي  برعایة 

اإلرشادي الدلیل  إشراق  دشنت  الربیعة 

لتشخیص البراھین  على  المبني  السریري 

وتشتت الحركة  فرط  اضطراب  وعالج 

االنتباه على موقعھا اإللكتروني.

الحركة فرط  الضطراب  الوطني  املسح 

مسحية دراسة  أول  هي  االنتباه  وتشتت 

السعودية العربية  اململكة  سكان  كافة  تمثل 
الهيئة مع  بالشراكة  دقيقة  علمية  بمنهجية 

العامة لإلحصاء.

وقعت الجمعیة مذكرة تفاھم مشتركة مع وزارة التعلیم  تھدف

اضطراب ذوي  للطالب  المقدمة  الخدمات  وتطویر  تعزیز  إلى 

فرط الحركة وتشتت االنتباه في مجاالت التعلیم والتأھیل.

للدعایة فادن  شركة  مع  استراتیجیة  شراكة  الجمعیة  عقدت 

لعام التوعیة  لحمالت  اإلعالنیة  الرعایة  إلى  تھدف  واإلعالن 

2021م.

توقیع مذكرة تفاھم مع مستشفى الملك عبدهللا بن عبدالعزیز

الجامعي لتحویل الحاالت للتشخیص والعالج في مركز نمو

الطفل بالمستشفى.

فھد الدكتور  الجزیرة  لبنك  المجتمعیة  المسؤولیة  رئیس  أفتتاح 

العلیان  قاعة الجزیرة للتدریب في مركز إشراق برعایة رئیس

مجلس إدارة الجمعیة.

مؤسسة مظلة  تحت  المؤسسي  البناء  مشروع  في  العمل  بدء 

الملك خالد الخیریة مجموعة بناء الطاقات بإقامة ورشتي عمل

للتخطیط االستراتیجي.

والتنمیة البشریة  الموارد  وزارة  وكیل  إشراق  استقبلت 

خالل وتم  الماجد،  أحمد  األستاذ  المجتمع  لتنمیة  االجتماعیة 

الزیارة التعرف على برامج ومشاریع الجمعیة عن كثب.

البشریة الموارد  وزارة  من  وتقدیر  شكر  شھادة  إشراق  تلقت 

مستھدفات تحقیق  في  جھودھا  نظیر  االجتماعیة  والتنمیة 

التطوع من خالل منصة العمل التطوعي.

غسیل مكافحة  عن  الجمعیة  عمل  لفریق  توعوي  لقاء  إقامة 

األموال وتمویل اإلرھاب.

بمناسبة یوم التطوع العالمي حضور ممثل إشراق ملتقى عطاء

وطن بتنظیم مركز التنمیة االجتماعیة بالریاض واإلدارة العامة

للتطوع بوزارة الموارد البشریة والتنمیة اإلجتماعیة.

عمل فریق  زیارة  الداخلي  المؤسسي  االتصال  برنامج  ضمن 

مجموعة ومبادرة  منھم.  كریمة  باستضافة  نوفا  لمنتجع  إشراق 

أجواد بتوفیر النقل من وإلى المنتجع.

حفل ختامي لبرامج شباب إشراق أقامتھ الجمعیة في مركزھا

بالریاض احتفاًال باختتام برنامج آزر.

أهم االجتماعات :
-  الجمعية العمومية العادية بتاريخ 22 ديسمبر 2020م.

-  اللجنة الطبية والنفسية مع اللجنة اإلجتماعية في 8 أكتوبر 2020م.

ماذا قدمنا لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه؟

الدعم والعالج

742 حالة تم تشخیصھا وعالجھا في المراكز المتخصصة.

139 حالة من مستحقي الزكاة تم دعم برامجھم العالجیة بالكامل.

60 حالة تشخیص وعالج استفادت من الخصم الخاص بالجمعیة.

72 حالة محولة ملراكزالنمووالسلوك ومراكز التربية الخاصة.

 

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة
 

(Online) جلسات آزر الفردیة

161 جلسة للشباب في الریاض.
32 جلسة للشباب في الدمام والقصیم وجدة .

6 من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.
60 دقيقة مدة كل جلسة.

برنامج رزین

34 شابـ/ـة استفاد من برنامج تطوير املهارات الشخصية والتنظيمية.
24 ساعة تدريبية لكل شابـ/ـة.

ماذا قدمنا ألهاليهم؟

(Online) جلسات تقارب اإلرشادیة
الجلسات الجماعية

106 مشارك في 6 جلسات
120 دقيقة مدة كل جلسة

الجلسات الفردية

29 مشارك
90 دقيقة مدة كل جلسة

ماذا قدمنا للتربويني؟

(Online) تدریب التربویین

أنقر ھنا لالطالع على الدلیل في الموقع اإللكتروني

https://cpg.adhd.org.sa/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9/


(Online) تدریب التربویین

292 معلمـ/ـة التحق بدورة (التعليم عن بعد لذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه)
بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية املدرسية في الرياض.

املدارس في  االنتباه  وضعف  الحركة  فرط  اضطراب  (إدارة  كتاب  ترجمة 
للبروفيسور راسيل باركلي) والحصول على حقوق النشر والتوزيع. 

الشهر العاملي للتوعية
باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

داخلية إعالنية  وشاشات  إلكترونية  حمالت  بعدة   2020 لعام  للتوعية  العاملي  الشهر  انطلق 
وخارجية وحمالت ميدانية بمشاركة عدة جهات وقطاعات خاصة وحكومية.

التـطوع مع إشراق

1650 ساعة تطوعیة
95 متطوع التحق بالفرص التطوعیة

یتم رفع الفرص التطوعیة على منصة العمل التطوعي
 

التبرعات والمنح
للفترة (سبتمبر - ديسمبر ) 2020

بدعمكم تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين وأهاليهم
"مجانًا"

نرحب بمساهماتكم ودعمكم
 

  من خالل المنصة الوطنیة للتبرعات
أنقر هنا

احصل على نسختك المجانیة اآلن

اطلع على تقریر حملة أكتوبر 2020

انضم معنا وجدد عضویتك تبرع اآلن       

https://donations.sa/project/218
http://www.twitter.com/adhdarabia
http://instagram.com/adhdarabia
http://www.adhd.org.sa/
https://adhd.org.sa/assets/resources/books/Managing-ADHD-in-School.pdf
https://adhd.org.sa/assets/resources/reports/October-Report-2020.pdf
https://adhd.org.sa/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://adhd.org.sa/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7/

