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)سبتمبر -ديسمبر (2020

يسعدنا أن نضع بني أياديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل
الفترة املاضية
أخبار إشراق
ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ اﻟدﻛﺗور ﺗوﻓﯾق
اﻟرﺑﯾﻌﺔ دﺷﻧت إﺷراق اﻟدﻟﯾل اﻹرﺷﺎدي
اﻟﺳرﯾري اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراھﯾن ﻟﺗﺷﺧﯾص
اﺿطراب

وﻋﻼج

ﻓرط

اﻟﺣرﻛﺔ

وﺗﺷﺗت

اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
أﻧﻘر ھﻧﺎ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

املسح الوطني الضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه هي أول دراسة مسحية
تمثل كافة سكان اململكة العربية السعودية
بمنهجية علمية دقيقة بالشراكة مع الهيئة
العامة لإلحصاء.

وﻗﻌت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﮭدف
إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠطﻼب ذوي اﺿطراب
ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺄھﯾل.

ﻋﻘدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺷراﻛﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻓﺎدن ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ
واﻹﻋﻼن ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم
2021م.

ﺗوﻗﯾﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﻠك ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻧﻣو
اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.

أﻓﺗﺗﺎح رﺋﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزﯾرة اﻟدﻛﺗور ﻓﮭد
اﻟﻌﻠﯾﺎن ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣرﻛز إﺷراق ﺑرﻋﺎﯾﺔ رﺋﯾس
ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.

ﺑدء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎء اﻟطﺎﻗﺎت ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ورﺷﺗﻲ ﻋﻣل
ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.

اﺳﺗﻘﺑﻠت إﺷراق وﻛﯾل وزارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد اﻟﻣﺎﺟد ،وﺗم ﺧﻼل
اﻟزﯾﺎرة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋن ﻛﺛب.

ﺗﻠﻘت إﺷراق ﺷﮭﺎدة ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر ﻣن وزارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧظﯾر ﺟﮭودھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت
اﻟﺗطوع ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ.

إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎء ﺗوﻋوي ﻟﻔرﯾق ﻋﻣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل
اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب.

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾوم اﻟﺗطوع اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺿور ﻣﻣﺛل إﺷراق ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻋطﺎء
وطن ﺑﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎض واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺗطوع ﺑوزارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ زﯾﺎرة ﻓرﯾق ﻋﻣل
إﺷراق ﻟﻣﻧﺗﺟﻊ ﻧوﻓﺎ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻛرﯾﻣﺔ ﻣﻧﮭم .وﻣﺑﺎدرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ
أﺟواد ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻘل ﻣن وإﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﻊ.

ﺣﻔل ﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺑراﻣﺞ ﺷﺑﺎب إﺷراق أﻗﺎﻣﺗﮫ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛزھﺎ
ً
اﺣﺗﻔﺎﻻ ﺑﺎﺧﺗﺗﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر.
ﺑﺎﻟرﯾﺎض

أهم االجتماعات :
 الجمعية العمومية العادية بتاريخ  22ديسمبر 2020م. -اللجنة الطبية والنفسية مع اللجنة اإلجتماعية في  8أكتوبر 2020م.

ماذا قدمنا لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه؟
اﻟدﻋم واﻟﻌﻼج
 742ﺣﺎﻟﺔ ﺗم ﺗﺷﺧﯾﺻﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
 139ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺗم دﻋم ﺑراﻣﺟﮭم اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
 60ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﺧﯾص وﻋﻼج اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺧﺻم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.
 72حالة محولة ملراكزالنمووالسلوك ومراكز التربية الخاصة.

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

ﺟﻠﺳﺎت آزر اﻟﻔردﯾﺔ )(Online
 161ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض.
 32ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟدﻣﺎم واﻟﻘﺻﯾم وﺟدة .
 6من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.
 60دقيقة مدة كل جلسة.

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

ماذا قدمنا ألهاليهم؟
ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻘﺎرب اﻹرﺷﺎدﯾﺔ )(Online
الجلسات الجماعية
 106مشارك في  6جلسات
 120دقيقة مدة كل جلسة
الجلسات الفردية
 29مشارك
 90دقيقة مدة كل جلسة

ماذا قدمنا للتربويني؟

ﺗدرﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﯾن )(Online
 292معلمـ/ـة التحق بدورة )التعليم عن بعد لذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه(
بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية املدرسية في الرياض.
ترجمة كتاب )إدارة اضطراب فرط الحركة وضعف االنتباه في املدارس
للبروفيسور راسيل باركلي( والحصول على حقوق النشر والتوزيع.
اﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺗك اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻵن

الشهر العاملي للتوعية
باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

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

اﻟﺗـطوع ﻣﻊ إﺷراق
 1650ﺳﺎﻋﺔ ﺗطوﻋﯾﺔ
 95ﻣﺗطوع اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ

ﯾﺗم رﻓﻊ اﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ

اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﻣﻧﺢ
للفترة )سبتمبر  -ديسمبر ( 2020

بدعمكم تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين وأهاليهم
ً
"مجانا"

نرحب بمساهماتكم ودعمكم
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑرﻋﺎت

أنقر هنا

ﺗﺑرع اﻵن

اﻧﺿم ﻣﻌﻧﺎ وﺟدد ﻋﺿوﯾﺗك

