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كلمة رئيس جملس اإلدارة

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل،،،
يســرنا أن نقــدم لكــم التقريــر اخلتامــي للجمعيــة الســعودية الضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه لعــام  2018م كمــا
تعلمــون أن اجلمعيــة تعنــى بــذوي االضطــراب مــن أطفــال وشــباب ،وأنــه بصــدور قــرار جملــس الــوزراء ،باملرســوم امللكــي
(املشــروع الوطنــي لدعــم ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه) عــام  ١٤٣٠هـــ والــذي نــص علــى تقــدمي اخلدمــات يف
املؤسســات والهيئــات احلكوميــة واخلرييــة واخلاصــة وحتســن مســتوى التعامــل مــع مــن لديهــم اضطــراب فــرط احلركــة
وتشــتت االنتبــاه وتنســيق اخلدمــات املقدمــة لهــم والتأكــد مــن اســتمرار فعاليتهــا ،حرصــت اجلمعيــة علــى وضــع خطــة
اســراتيجية مدروســة بعنايــة للثــاث ســنوات  2019 - 2018 - 2017ومت تصميــم براجمهــا ومشــاريعها لتحقيــق أهــداف خطتهــا
االســراتيجية بنــاء علــى معايــر حمــددة تتماشــى مــع رؤيــة اململكــة  2030مــن إرســاء منظومــة اجتماعيــة وصحيــة ممكّ نــة
ضمــن هــدف جمتمــع حيــوي بنيانــه متــن وحتقيقــً لربنامــج التحــول الوطنــي  2020كمــا يف الهــدف االســراتيجي الثــاين الــذي
نــص علــى (بنــاء قــدرات اجلهــات العاملــة يف القطــاع الثالــث و توســيع عمــل القطــاع غــر الربحــي).
ونحــن نفتــح أيادينــا لــكل مــن يرغــب يف املســاهمة بدعــم هــذه الربامــج واملشــاريع مــن خــال بنــاء الشــراكات وعقــد
االتفاقيــات لصالــح شــباب وأبنــاء املســتقبل ممــن لديهــم االضطــراب ،كمــا نرحــب مبقرتحاتكــم التــي مــن شــأنها االرتقــاء
بالعمــل اخلــري لنصــل إىل عمــل فاعــل وقــوي نضمــن مــن خاللــه االســتمرار يف تأديــة رســالتنا النبيلــة مــن أجــل وطــن يزدهربــه
الشــباب مــن ذوي االضطــراب.

رئيس جملس اإلدارة
نوف بنت حممد بن عبداهلل
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من نحن؟
نحــن جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة وأول جمعيــة أنشــئت يف منطقــة الشــرق
اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

األوســط لدعم ذوي اضطراب فرط احلركة وتشــتت االنتباه مســجلة رســميًا
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بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعية حتــت رقــم ( )٤٧٤يف ١٤٣٠/٠٢/١٩هـ.

وطن يزدهر به ذوي
اضطراب فرط احلركة
وتشتت االنتباه

رسالتنا

رؤيتنا

التميز يف تقدمي الدعم
املتخصص والشامل لذوي
اضطراب فرط احلركة
وتشتت االنتباه

أهدافنا

 .٢التوعيــة والتعريــف باضطــراب فــرط
احلركــة وتشــتت االنتبــاه.
 .٣تقــدمي برامــج التدريــب والتعليــم املســتمر لألهــايل
والرتبويــن واملمارســن الصحيــن اخلاصــة باضطــراب
فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

 .١تقــدمي الدعــم املتخصــص
والشــامل لــذوي اضطــراب فــرط
احلركــة وتشــتت االنتبــاه والعمــل
علــى ضمــان حقوقهــم.
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أعضاء جملس اإلدارة
األمرية  /نوف بنت حممد بن عبداهلل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس جملس اإلدارة
األمرية  /أريج بنت سلطان بن حممد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب رئيس جملس اإلدارة
األستاذ  /فواز بن فهد القصيبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمني الصندوق وعضو جملس اإلدارة
الدكتورة  /آمال بنت علي اليماين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عضو جملس اإلدارة
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األمرية  /مضاوي بنت سعد بن خالد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عضو جملس اإلدارة
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الدكتورة  /مي بنت ناصر املعمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عضو جملس اإلدارة
الدكتور  /جنيب بن عبدالرحمن الزامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عضو جملس اإلدارة

* مت عقد ( )4اجتماعات جمللس اإلدارة يف عام 2018م

الهيكل التنظيمي
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻠﺲ ادارة
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﻮال ﺑﻨﺖ ¡ﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﻗﺴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )أ(

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )أ(

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )أ(

ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )ب(

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )ب(

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )ب(
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إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

إدارة اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﳑﺜﻠﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ  اﳌﻨﺎﻃﻖ

ﻗﺴﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ادارﻳﺔ
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اللجنة التنفيذية

12

اللجنة االستثمارية

اللجنة الطبية والنفسية

اللجنة االجتماعية والتنموية

الهــدف :تــويل عمليــة التخطيــط االســراتيجي التــي تتبلــور منهــا اخلطــة االســراتيجية ،واإلشــراف علــى
عمليــة تنفيذهــا مــن خــال اخلطــط التشــغيلية واملوازنــات الســنوية ،والتقييــم الســنوي آلداء اجلمعيــة

الهــدف :اللجنــة التنفيذيــة مــن جملــس اإلدارة لهــا صالحيــات حمــددة مــن اختصاصهــا تيســر
أعمــال اجلمعيــة

الهدف :تقدمي الدعم االستشاري باتخاذ القرارات االستثمارية واملالية

الهــدف :تقــدمي الدعــم االستشــاري باألمــور الطبيــة والنفســية ذات العالقــة مــن برامــج ومشــاريع
اجلمعيــة وأنشــطتها
الهــدف :تقــدمي الدعــم االستشــاري للربامــج واملشــاريع التنمويــة ودراســة احلــاالت واتخــاذ مــا
تــراه مناســبًا لهــا

العضوية وأنواعها
عضــو فـخـري

عضــو عامل

عضــو منتسب

هــو العضــو الــذي متنحــه اجلمعيــة
العموميــة العضويــة الفخريــة أو جملــس
اإلدارة وليــس لــه حــق التصويــت وال يثبــت
بحضــوره صحــة االنعقــاد.

هــو العضــو الــذي شــارك يف تأســيس
اجلمعيــة أو التحــق بهــا بعــد قيامهــا
بنــاء علــى قبــول جملــس اإلدارة لطلــب
ً
العضويــة املقــدم منــه ،وهــذه العضويــة
قاصــرة علــى (الرجــال /النســاء) ويكــون
لهــذا العضــو حــق حضــور اجتماعــات
اجلمعيــة العموميــة والتصويــت علــى
قراراتهــا وترشــيح نفســه لعضويــة
جملــس اإلدارة ،بعــد مضــي ســنة علــى
تاريــخ التحاقــه باجلمعيــة ،ويدفــع اشــراك
مقــداره ( )1000ريــال ســنو ًيا.

هــو العضــو الــذي يطلــب االنتســاب إىل
عضويــة اجلمعيــة ويتــم قبولــه مبوافقــة
جملــس اإلدارة بعــد حتقــق الشــروط
املطلوبــة واملنصــوص عليهــا قانونــا عــدا
شــرط الســن ،وال يكــون لهــذا العضــو حــق
حضــور اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة وال
الرتشــيح لعضويــة جملــس اإلدارة ،ويدفــع
اشــراكا مقــداره ( )500ريــال ســنو ًيا.

عدد األعضاء العاملني املسددين لعام 2018

33
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47
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اجتماع اجلمعية العمومية العادية
بتاريخ  18أبريل  2018مع زيادة أعضاء اجلمعية
بنسبة 25%

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

عدد األعضاء العاملني لعام 2018

175

13

14

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

الربامج واملشاريع
انطالقــا مــن رؤيــة ورســالة جمعيــة إشــراق مت تصميــم عــدة برامــج متخصصــة وفــق خطــة اســراتيجية تراعــي حاجــة
ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه مــن األطفــال واملراهقــن والشــباب يتــم تنفيذهــا وفــق منهجيــة احرتافيــة.
واجلمعيــة تعمــل بنــاء علــى القــرار الصــادر مــن جملــس الــوزراء برقــم ( )04يف عــام 1430هـــ للمشــروع الوطنــي لدعــم
اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه والــذي ينــص على تقــدمي اخلدمــات يف املؤسســات والهيئات احلكوميــة واخلريية
واخلاصــة وحتســن مســتوى التعامــل مــع ذوي افتــا وتنســيق اخلدمــات املقدمــة لهــم والتأكــد مــن اســتمرار فعاليتهــا
التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

بالتعــاون مــع جهــات حكوميــة وغــر حكوميــة ومتطوعــن حمرتفــن ومهتمــن للســعي علــى مســاندتهم ونشــر الوعــي.
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برامج التشخيص والعالج
إن تشــخيص وعــاج ذوي افتــا مكلــف ويــراوح بــن  3500-2000ريــال
واألدويــة قــد تتجــاوز  200ريــال شــهريًا ،لــذا تبنــت اجلمعيــة دعــم احلــاالت ذوي
الدخــل االقتصــادي املنخفــض وفــق بنــود معينــة وآليــة مدروســة وذلــك
بعقــد اتفاقيــات مــع عــدة مراكــز  ،حيــث وقعــت خــال عــام  2018مــع مركزيــن

إرسال التقرير الطبي إىل اجلمعية بتشخيص طبيب مخ

1

وأعصاب أو طبيب نفسي
يوضح أن احلالة لديها فرط حركة وتشتت انتباه أو كليهما

وهمــا مركــز التواصــل الشــامل ومركــز آمــايل لالستشــارات الصحيــة ،لتقــدمي
التشــخيص والتقييــم والعــاج الســلوكي والنفســي والنطــق وذلــك لتأهيلهم

2

لالندمــاج والتكيــف الذاتــي واألســري واالجتماعــي والتعليمــي.

تسجيل احلالة باجلمعية
تعبئة منوذج لدراسة احلالة واستكمال األوراق املطلوبة

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

3

16

4
يف  2018تعاقــدت اجلمعيــة مــع مركزيــن لتقــدمي اخلدمــات العالجيــة
للحــاالت وهمــا مركــز آمــايل و مركــز التواصــل الشــامل ،ويتــم اختيــار
املراكــز بعــد زيــارة املستشــار الطبــي لــكل مركــز لالطــاع علــى
اخلدمــات والتأكــد مــن مــدى مالئمــة الربامــج حلــاالت ذوي فــرط احلركة
وتشــتت االنتبــاه .وتقــدم هــذه املراكــز جلســات العــاج الســلوكي
والنطــق والتخاطــب وصعوبــات التعلــم والعــاج الوظيفــي والتغذيــة
والعــاج الدوائــي بربامــج شــهرية مكثفــة قابلــة للتمديــد حســب
حالــة كل طفــل وتتكفــل اجلمعيــة بدفــع تكلفــة العــاج.

5

مقابلة املستشار الطبي للحالة
التأكد من انطباق الشروط

زيارة منزلية لعمل بحث اجتماعي
تتم حلاالت األسر ذوي الوضع االقتصادي احملدود فقط

التحويل للمراكز املتخصصة
لتلقي خدمات العالج
تتكفل اجلمعية بدعم تكاليف العالج الشامل لهم 
واألسر املقتدرة يتم حتويلها من اجلمعية للحصول على اخلصم املتفق
عليه مع املركز

أعداد املستفيدين لعام 2018

الربع
األول

الربع
الثاين

الربع
الثالث

الربع
الرابع

اإلجمايل

احلاالت التي تواصلت مع اجلمعية ومت تقدمي اإلرشاد لها

647

560

584

1022

2813

6

11

14

26

57

املستفيدين من برامج العالج يف املراكز (دعم كامل)

164

11

109

15

299

املستفيدين من برامج العالج يف املراكز (املشمولني باخلصم)

15

16

7

21

59

احلاالت التي استكملت الربنامج العالجي (أنهت اخلطة العالجية بنجاح)

3

16

3

2

24

احلاالت التي قابلت املستشار الطبي

 535حالة يف عام  2018مت دعم الربنامج العالجي لها بشكل كامل
بتكلفة إجمالية قدرها  983,393.20ريا 
ل
 59حالة حصلت على خصم  %20لربامج العالج

دعم األسر

العــدد

بطاقات العثيم

381

38000

بطاقات الهرم

301

30100

اإلجمــــــــــــــايل

682

68100

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

تصرف الزكاة وفق فتوى رئيس هيئة كبار
العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء

التكلفة اإلجمالية
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الربنامــج يتوافــق مــع الغايــة اخلامســة الســراتيجية اجلمعيــة (جيــل واعــي مــن ذوي اضطــراب فــرط احلركــة
وتشــتت االنتبــاه يفتخــرون بنجاحهــم) يســاهم الربنامــج يف التنميــة املســتدامة للتغلــب علــى املشــاكل
االجتماعيــة والنفســية املزمنــة لــدى املراهقــن ممــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه
حيــث يتعرضــون للفشــل الدراســي والرفــض االجتماعــي وعــدم القــدرة علــى ربــط أفعالهــم بنتائجهــا ممــا قــد
ينــدرج عنــه ســلوك متهــور ومتطــرف جتــاه اجملتمــع .وذلــك مــن خــال تدريبهــم علــى املهــارات االجتماعيــة
واحلياتيــة وتقويــة العالقــات األســرية وتعزيــز الثقــة بالنفــس والتــي جتعلهــم يتســمون بســلوك إيجابــي ويتغلبــون

* بدأ برنامج رزين للشابات يف نهاية 2017م

علــى أعــراض االضطــراب بنجــاح.

* عدد املستفيدات ( ) 16متدربة
* انعقدت ثالث جلسات يف نهاية 2017م
* استكملت بقية ساعات الربنامج يف بداية عام 2018م

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

تأثري برنامج رزين

18

(معدل التغيري بعد حضور الربنامج)
قــام بتنفيــذ املشــروع شــركة ارتيــاد للتدريــب
-الوكيــل احلصــري ملعهــد "ديــل كارنيجــي"

ﻣﺪى رﺿﺎك ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻣﺪى رﺿﺎك ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ

ﻣﺪى رﺿﺎك ﻋﻦ ﻗﺪراﺗﻚ  اﻟﻌﻤﻞ

فاز الربنامج مبنحة األمرية صيته الدامر التنموي

42%
43%
40%
39%

ﻣﺪى رﺿﺎك ﻋﻦ ﻧﻮﻣﻚ

21%

ﻣﺪى ﺗﻘﺒﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﻚ

-33%

ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب
29%

إ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻛﻴﺰ؟
50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

صمم ليتوافق مع الغاية اخلامسة السرتاتيجية اجلمعية (جيل واعي من ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يفتخرون بنجاحهم).
برنامج "آزر" عبارة عن جمموعة دعم ( )Support Groupمع جلسات فردية للشباب املشخصني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
جمموعــات الدعــم تتــم حتــت إشــراف أخصائــي نفســي مــدرب للمجموعــة ،ومتكــن الشــباب مــن مشــاركة طــرق املعايشــة والشــعور باالنتمــاء
للمجتمــع ،وتهــدف إىل توفــر الدعــم ألعضــاء هــذه اجملموعــة وأنــواع خمتلفــة مــن املســاعدة ،وهــي تعمــل كعنصــر مكمــل للخدمــات الصحيــة
املتخصصــة لدعــم األفــراد .واجللســات الفرديــة تتــم لتهيئــة احلــاالت الشــديدة قبــل الدخــول يف جمموعــات الدعــم ،وتتــم كذلــك بعــد انتهــاء
جمموعــة الدعــم للحــاالت التــي حتتــاج متابعــة مــع اخملتــص لتخطــي بعــض التحديــات الفرديــة.

جمموعات الدعم يف 2018

4

2

 28مستفيدة

3

20

3

28

اجملموعة

الفئة

اخلامسة

الفتيات بعمر 18فما فوق

أ.أسماء الصقر

السادسة

الشباب بعمر 18فما فوق

د.بدر الهديان

4

السابعة

الشباب بعمر 17-14سنة

د.بدر الهديان

4

* يف 2017م مت تدريب اجملموعة األوىل والثانية والثالثة والرابعة .
عدد اجللسات الفردية
عدد اجللسات الفردية

 31جلسة

عدد احلالت املستفيدة

 10مستفيدين

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

اسم املدرب

عدد اللقاءات

عدد الساعات

عدد املستفيدين

19

يتوافــق الربنامــج مــع الغايــة اخلامســة الســراتيجية اجلمعيــة (جيــل
واعــي مــن ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه يفتخــرون
بنجاحهــم).
يتبــع الربنامــج اســلوب العــاج بالرتفيــه وأثبتــت الدراســات بــأن التدخــل
يف الســلوك مــن خــال اللعــب مــن أفضــل الطــرق عامليــً.

(  ) 26طفل انضم للمخيم الصيفي لعام 2018

نفــذت إشــراق خميــم التدخــل الصيفــي لعــام  2018م بالتعاقــد مــع مركــز متيــز
للتدريــب واإلشــراف الرتبــوي .وتتكفــل اجلمعيــة بدعــم تكاليــف التحــاق كل طفــل
باخمليــم واألســر املقتــدرة تقــدم اجلمعيــة خصــم لهــم بحيــث تتكفــل بدفــع

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

نســبة اخلصــم للمركــز.

20

 26متطوعة

 5متطوعني بالتعاون مع املركز السعود
للمسؤولية االجتماعية

زيارة املستشار الطبي ألطفال اخمليم

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

احلفل اخلتامي املركز السعودي للمسؤولية االجتماعية

21

برنامج تقارب
الربنامــج يتوافــق مــع الغايــة السادســة الســراتيجية اجلمعيــة (أهــايل واعــن وقادريــن علــى
التعامــل الناجــح مــع أبنائهــم).
يهتــم بتقــدمي الدعــم واملســاندة النفســية ألســر ذوي اضطــراب فــرط احلركــه وتشــتت
االنتباه،وتعزيــز تبــادل اخلــرات بــن األســر ،ويتــم بإشــراف طبــي لتوفــر املعلومــات التثقيفيــة
والتوجيهــات اإلرشــادية إلحــداث تغيــر إيجابــي يف البيئــة احمليطــة بــذوي االضطــراب.

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

اللقاءات اجلماعية

22

اللقاءات

تاريخه

اسم املدرب

1

لقاء تقارب

2018/4/25

د.بهيسه العويشز

2

لقاء األهايل

2018/7/12

)ا .ماجد املرزوق ا.رغداء العوجان (

3

جتربة جناح

2018/7/18

)د.نسرين احلقيل (

4

جتربة جناح

2018/10/20

د.نسرين احلقيل

يقدم إما من خالل لقاء جماعي
 Support groupجلسة واحده إىل ثالث
جلسات

اللقاءات الفردية
اللقاءت

تاريخها

املدرب واملوقع

لقاءات فرديه

2018/5/29

د.أمين احلازمي

)لقاءات فردية لألمهات (ضمن برنامج خميم التدخل الصيفي

2018/7/19

ا .ماجدة املرزوق

لقاءات فردية مع األهايل

خالل الفرتة من  2018 /10 /15إىل
2018 /12 /4

أ.وديان القاسم

أو لقاءات فردية لبعض األهايل
لدعمهم ومناقشة التحديات
الفردية

برنامج #مستشارك
استشارات هاتفية عن
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

تقييم برنامج مستشارك لعام 2018

يتوافــق مــع الغايــة السادســة الســراتيجية اجلمعيــة (أهــايل واعــن وقادريــن علــى
التعامــل الناجــح مــع أبنائهــم).
وهــي خدمــات استشــارية هاتفيــة طبيــة ونفســية وتربويــة تقــدم بالتعاون مــع نخبة
مــن األطبــاء االستشــاريني واالخصائيــن والرتبويــن .وتقــدم اخلدمــة باســتقبال
االتصــاالت ملــدة ســاعتني.

% 94
%6

مستشارك يف عام 2018
عدد مرات فتح خط االستشارات

16

عدد اخملتصني املشاركني

12

إجمايل عدد املتصلني

110

عدد احلاالت املسجلة باجلمعية لالستفادة من خدماتها

53

%0
%0
%0

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

مت تسجيل  % 48من املتصلني
يف خدمات اجلمعية

23

مشروع الدليل املوحد لتشخيص وعالج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
املشــروع يتوافــق مــع الغايــة الســابعة (أطبــاء متمكنــن لدعــم ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه) لوجــود تفــاوت يف مســتوى الرعايــة
الصحيــة املقدمــة لــذوي االضطــراب مــن حيــث دقــة التشــخيص وحصولهــم علــى أنــواع العــاج الصحيحــة يلــزم وجــود دليــل موحــد للتشــخيص والعــاج
باللغــة العربيــة معتمــد مــن وزارة الصحــة علــى مســتوى اململكــة.
بدأ العمل إلعداد هذا الدليل بداية عام 2017م مع جمموعة من املتخصصني من عدة قطاعات ومت إجناز 85%من املشروع حتى تاريخه.
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الدكتور تركي البطي

استشاري طب نفسي لألطفال واملراهقني

الدكتور صالح الصاحلي

استشاري طب منووسلوك األطفال

الدكتور فهد بشريي

استشاري طب أعصاب األطفال

الدكتورة هديل دغش

استشاري صيدلة إكلينيكي

الدكتورة هيا اجلودي

استشاري علم نفس إكلينيكي لألطفال

الدكتور ياسر عامر

أخصائي منهجيات األدلة اإلرشادية السريرية

الدكتور مدثر عبدالقادر

طبيب زميل طب أعصاب أطفال

جلنة املراجعة اخلارجية
الدكتور حممد غازي الدين

أستاذ الطب النفسي يف جامعة متشغن

الدكتور مايكل نسرت

استشاري علم نفس عصبي اكلينيكي

الدكتورة فاطمة احليدر

استشاري طب نفسي أطفال ومراهقني

الدكتور ياسر الدباغ

استشاري طب نفسي أطفال ومراهقني

الدكتور عمر املديفر

استشاري طب نفسي أطفال ومراهقني

الدكتور هشام الضلعان

استشاري طب أعصاب أطفال

الدكتور عبدالكرمي احلسني

أستاذ مشارك تربية خاصة

الدكتورة نوف البكر

استشاري طب منو وسلوك أطفال

الدكتورة هيفاء الوهبي

أستاذ مشارك بكرسي الشيخ باحمدان ألبحاث
الرعاية الصحية املبنية على الرباهني

الدكتورة سامية احلبيب

رئيس املركز الوطني للرعاية الصحية املبنية على
الرباهني

الدكتور وليد التويجري

رئيس اجلمعية السعودية لطب أعصاب األطفال

الدكتور خالد الربيكان

رئيس اجلمعية الصيدلية السعودية

ورشة عمل إعداد الئحة للتعامل مع ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
املشــروع يتوافــق مــع الغايــة الرابعــة (معلمــون وتربويــون مســتعدون لدعــم
احتياجــات ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه) ومــع الغايــة الســابعة
(أطبــاء متمكنــن لدعــم ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه)
حيــث صدرمــن جملــس الــوزراء برقــم  4وتاريــخ  1430 /1 /8هـــ (قــرار املشــروع
الوطنــي للتعامــل مــع األطفــال ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه)
إال أن الكثــر ممــا ورد فيــه مل يأخــذ طريقــه للتنفيــذ لســبب أو آلخــر ممــا أدى
إىل قصــور اخلدمــات املقدمــة ،وتبنــت اجلمعيــة عمــل مشــروع الئحــة تنظيميــة
مقرتحــة لهــذه الفئــة للحصــول على حقوقهــم يف الرعاية الصحيــة ،واخلدمات
التعليميــة ،واخلدمــات االجتماعيــة بالتنســيق مــع مكــن لالستشــارات والتدريب
علــى دراســة الواقــع احلــايل لــذوي االضطــراب يف الســعودية وإعــداد الالئحــة.

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

ورشــة عمــل االجــراءات النظاميــة لتحقيــق الرعايــة الالزمــة لــذوي اضطــراب
فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه مــع شــركة مكــن لالستشــارات والتدريــب
يف  23أبريــل 2018م املوافــق  7شــعبان 1439هــ
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برنامج تدريب الرتبويني
يتوافــق مــع الغايــة الرابعــة الســراتيجية اجلمعيــة (معلمــون وتربويــون
مســتعدون لدعــم احتياجــات ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه).
الربنامــج عبــارة عــن ورش عمــل ودورات مصممــة للرتبويــن واألخصائيــن
النفســيني جمانيــة للتوعيــة بافتــا وكيفيــة التعامــل معــه بشــهادات تدريبيــة
معتمــدة .

( )1لقاء توعوي مشرتك مع وزارتي الصحة والتعليم

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

برناجمــا توعو ًيــا عــن
نظمــت إشــراق بالتعــاون مــع وزارتــي الصحــة والتعليــم
ً
االضطــراب علــى م ســتوى اململكــة ملــدة يومــن االثنــن والثالثــاء بتاريــخ
12و13فربايــر2018م .وأقيــم الربنامــج يف مقــر وزارة التعليــم بالريــاض والبــث
املباشــر ملكاتــب إدارات الشــؤون الصحيــة املدرســية يف كافــة مناطــق اململكــة
والتــي بلــغ عددهــا  90إدارة.
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الربنامج

الفئة
املستهدفة

مواضيع اللقاء

اليوم األول
االثنني
2018/2/12

املمارسني
الصحيني من
منسوبي وزارة
الصحة

مقدمة عن اضطراب فرط احلركة وتشتت
االنتباه ودور الصحة املدرسية
األعراض والتشخيص والتعريف باملقياس
طريقة التقييم الشامل والتعريف بالعالج
خدمات الرتبية اخلاصة لفئة اضطراب
فرط احلركة وتشتت االنتباه

اليوم الثاين
الثالثاء
2018/2/13

الرتبويني
من منسوبي
وزارة التعليم

فرط احلركة وتشتت االنتباه حقائق
ومعلومات
اسرتاتيجيات وزارة التعليم يف تقدمي
اخلدمات الرتبوية لذوي فرط احلركة
وتشتت االنتباه
التدخل املبكر

املشاركني
د .تركي البطي  -املستشار الطبي
جلمعية إشراق
د .حممد مداين

املستفيدين
 90إدارة من خمتلف مناطق اململكة
و  253معلم ومعلمة من الرياض

جتاوز عدد
املستفيدين
من الربنامج
على مدار

أ .موضي حممد العايد-إدارة الشؤون  90إدارة من خمتلف مناطق اململكة

الصحيةاملدرسية بوزارة التعليم
د .حسني عثمان احلسني
أ .دينا فضل العلمي
د .أروى علي أخضر

د .سامي مصطفى السقا -
مركز متيز لصعوبات التعلم

و  258معلم ومعلمة من الرياض

اليومني أكرث
من  1500معلم
ومعلمة يف
خمتلف مناطق
اململكة

( )2حماضرة توعوية للرتبويني واألهايل
أقامــت اجلمعيــة ضمــن برنامــج تدريــب الرتبويــن حماضــرة توعويــة للعاملــن يف حقــل التعليــم وألوليــاء أمــور ذوي افتــا حتــت عنــوان ( املبــادئ
األساســية للتعامــل مــع طــاب وطالبــات ذوي فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه يف امليــدان ) يف يــوم الســبت بتاريــخ  24فربايــر  2018م يف مقــر
الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع يف الريــاض .وقــدم الربنامــج األســتاذ حممــد بــن عبــداهلل الناجــم  -ماجســتري االضطرابــات الســلوكية االنفعاليــة،
وبلــغ عــدد احلضــور  205و املشــاهدات يف البــث املباشــر  1588مســتفيد .

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م
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( )3حماضرات وورش عمل يف املدارس
تقــدم احملاضــرات وورش العمــل اســراتيجيات ميكــن أن يســتعملها املعلــم كــي تســاعد الطــاب ذوي فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه
علــى حتويــل طاقتهــم وتركيــز انتباههــم ليحققــون أقصــى مــا يســتطيعون مــن إمكانيــات وتوجيــه انتباههــم نحــو الــدرس ممــا يجعــل
عملهــم مفيــدًا للصــف بأكملــه .وتعمــل إشــراق بتقــدمي برنامــج تدريــب الرتبويــن بالتعاقــد مــع مركــز متيــز لصعوبــات التعلــم حيــث يتــم
تقــدمي احملاضــرات والتديــب مــن قبــل اخملتصــن باملركــز بإشــراف الدكتــور ســامي الســقا املشــرف العــام للمركــز .حيــث مت تقــدمي
 36حماضــرة للمعلمــن واملعلمــات يف الريــاض وخارجهــا .

الربنامج تدريب الرتبويني بالرياض بعنوان
)فرط احلركه وتشتت االنتباه لدى الطالب (
عدد احلضور

عدد املدرسة

24
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مدرسة
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معلم /معلمة

 1578مستفيد

 43متطوع ومتطوعة

الربنامج تدريب الرتبويني خارج منطقة الرياض
املوضوع

املوقع

تاريخها

املدرب

عدد احلضور

1

الربنامج التوعوي فرط احلركه
وتشتت االنتباه لدى االطفال

جامعة األمري سطام بن
عبدالعزيز  -اخلرج

أ .شذى املطريي من مركز متيز

 1أبريل 2018

 32معملة

2

املبادئ األساسية للتعامل مع مستشفى امللك فهد
الطالب والطالبات ذوي فرط
التخصصي  -الدمام

أ .حممد الناجم  -سفري إشراق

 4أبريل 2018

 108معلم ومعلمة

3

الكشف و التدخل املبكر
هيئة تطوير املدينة
إلضطراب فرط احلركة وتشتت املنورة -املدينة املنورة

احلركة وتشتت االنتباه

يومني (  9و  ) 10أبريل 2018

د .سامي السقا من مركز متيز

 60معلم

االنتباه

5

هيئة تطوير املدينة
املنورة -املدينة املنورة

أ .شذى املطريي مركز متيز

أربعة أيام
(  9و  10و  11و  ) 12أبريل 2018

 133معلمة

عنيزة

د .سامي السقا من مركز متيز

 14أكتوبر 2018

 102معلم ومعلمة

القصيم (املذنب)

أ .شذى املطريي مركز متيز

 15أكتوبر 2018

 66معلمة

بريدة

أ .شذى املطريي مركز متيز

 16أكتوبر 2018

 24معلمة

9

بريدة

د .سامي السقا من مركز متيز

 21أكتوبر 2018

52معلم

10

قاعة تطوير القيادات
الرتبوية املدينة املنورة

د .سامي السقا من مركز متيز

يومني ( 11و  ) 12نوفمرب 2018

 24معلم ومعلمة

11

املدينة املنورة

د .سامي السقا من مركز متيز

ثالثة أيام
( 13و  14و ) 15نوفمرب 2018

 87معلم ومعلمة

6
7
8

دورة الكشف والتدخل املبكر
الضطراب فرط احلركة وتشتت
االنتباه

التقييم العام لربنامج تدريب الرتبويني
ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

%90.05

%8.81

%1.14

%0.00

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

4

هيئة تطوير املدينة
املنورة -املدينة املنورة

د .سامي السقا من مركز متيز

يومني (  11و  ) 12أبريل 2018

 68معلم
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تطورات إدارية

30

تطورات إدارية

1.1حصول اجلمعية على تقييم ممتاز بنسبة  97,5يف تقييم الوزارة اخلاص باحلوكمة
2.2االنتهاء من عمل دليل احلوكمة اخلاص باجلمعية
3.3نشــر الالئحــة اإلداريــة املنظمــة لشــؤون العاملــن والالئحــة املاليــة واللوائــح الداخليــة جمللــس اإلدارة
يف املوقــع االلكــروين للجمعيــة
4.4اعتماد االسم اخملتصر للجمعية
5.5اعتماد تعديل األهداف الرئيسية للجمعية
6.6اعتماد توسيع نطاق خدمات اجلمعية لتشمل كافة مناطق اململكة
7.7استكمال أعضاء اللجنة االستثمارية باجلمعية واحلصول على نتائج مميزة مع بداية أعمالها
8.8تفعيل استقبال التربعات عرب الرسائل القصرية  SMSإىل الرقم 5086
9.9زيادة أعداد املستفيدين من خدمات اجلمعية بنسبة تزيد عن 24%

تأتــي أهميــة تنميــة فريــق العمــل لتتوافــق مــع الغايــة الثالثــة الســراتيجية اجلمعيــة (فريــق عمــل مــن
املوظفــن املؤهلــن مؤمنــن برســالة اجلمعيــة ولديهم روح العمــل اجلماعي والعطــاء الالحمدود
للجمعيــة مستشــعرين أهميــة رســالتها)  ،وقــد مت تقــدمي  7برامــج تدريبيــة للعاملــن باجلمعيــة.

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

بناء قدرات كادر العمل

31

التربعات واملنح
تربعات األفراد
 351.675ريال

التربعات

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

الزكاة

32

 100.050ريال

الرعيات
تربع بنك اجلزيرة مببلغ ( 100.000ريال) لصالح برنامج تدريب الرتبويني.
تربع أوقاف الشيخ عبداهلل الضحيان مببلغ ( 20.000ريال) لصالح برامج التشخيص والعالج (عالج األطفال).

التربعات العينية واخلدمية
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

مقر اجلمعية

فواز بن فهد القصيبي

تربعات نقدية وخدمات

األمرية نوف بنت حممد آل سعود

تربعات نقدية وخدمات

األمرية مضاوي بنت سعد آل سعود

تربعات نقدية وخدمات

األمرية أريج بنت سلطان بن حممد

تربعات نقدية وخدمات

شركة تعبئة املياه الصحية  -نوفا

تربعات عينية

مكتبة جرير

تربعات عينية

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م
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التوعية
الربامج التوعوية لألهايل(أ)
هي عبارة عن حماضرات وورش عمل لتوعية األهايل عن االضطراب وكيفية التعامل معه.
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العنوان

34

التاريخ

1

الرعاية النفسية للوالدين (مع
البث املباشر عرب منصات
التواصل االجتماعي)

 16يناير 2018

املوقع

املستفيدين

املدرب

الهيئة امللكية
للجبيل وينبع

436

أ .ميام أبو زنادة

2

تعديل السلوك

 27يوليو 2018

خميم التدخل
الصيفي

9

أ .شذى املطريي من مركز متيز

3

الرعاية الوالدية

 14أكتوبر 2018

عنيزة

26

أ .شذى املطريي من مركز متيز

4

اسرتاتيجيات العالج السلوكي
داخل املنزل

 20أكتوبر 2018

جدة

62

د .ياسر القحطاين

5

تهيئة البيئة املنزلية

 24نوفرب 2018

الدمام

110

د .نادر الرحيلي

اإلجمايل

643

الربامج التوعوية (ب)
برامــج توعويــة تســتهدف املمارســن الصحيــن يف املستشــفيات واملراكــز لتوعيتهــم وتعريفهــم بكيفيــة اســتخدام مقاييــس ميكــن
اســتعمالها مــن قبــل الطبيــب أواألخصائــي لتشــخيص وعــاج ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه.

ورشة عمل اضطراب فرط احلركة
وتشتت االنتباه التشخيص والعالج
املدرب:
د .تركي بن حمود البطي
استشاري الطب النفسي أطفال
ويافعني

مركز التواصل الشامل

الرياض

 27مارس 2018

2

الشؤون الصحية

الطائف

 6أكتوبر 2018

3

جامعة امللك سعود

الرياض

 27أكتوبر 2018

4

مستشفى الصحة النفسية

بريدة

 10نوفمرب 2018

5

جامعة الريان

املدينة املنورة

 17نوفمرب 2018

6

املركز الطبي الدويل

جدة

 1ديسمرب 2018

1

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

املوقع

املدينة

تاريخها

اجمايل املستفيدين 512
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احلمالت التوعوية امليدانية

36

 11مارس 2018

1

جناح توعوي يف ملتقى اخلدمة االجتماعية نحو مستقبل أفضل بجامعة األمرية نورة

2

جناح توعوي يف املعرض واملنتدى الدويل السادس للتعليم 2018

3

جناح توعوي يف املؤمتر الوطني لنمو وسلوكيات الطفل يف مستشفى امللك عبداهلل التخصصي
لألطفال يف احلرس الوطني

 16-15أبريل 2018

4

جناح مشارك يف يوم املهنة يف احلرس الوطني

 8سبتمرب 2018

5

ندوة شبابنا والصحة النفسية برعاية الهيئة العامة للرياض وتنظيم مركز آمايل

 17نوفمرب 2018

6

معرض األمان األسري يف مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال يف احلرس الوطني

7

املشاركة يف فعالية اليوم العاملي للتطوع (األمن الفكري قوتنا) بتنظيم جمعية تكاتف يف جامعة
الفيصل

 12-11-10أبريل 2018

 5-4-3ديسمرب 2018
 6-5ديسمرب 2018

املشاركات يف املؤمترات واملعارض
ملتقى االتصال املؤسسي
شــاركت إشــراق يف ملتقــى االتصــال املؤسســي الــذي نظمتــه شــركة االتصــال املؤثــر للعالقــات العامــة بالتعــاون مــع اجلمعيــة
الســعودية للعالقــات العامــة واإلعــان وذلــك يــوم األربعــاء  14مــارس  2018م بقاعــة اخلزامــى بالريــاض .ألقــت املديــر التنفيــذي جلمعيــة
إشــراق األســتاذة نــوال بنــت حممــد الشــريف كلمــة يف بدايــة امللتقــى و مت عــرض الفديــو التوعــوي باالضطــراب ( املعرفــة بدايــة احلــل).

ملتقى القطاع الصحي غري الربحي

ملتقــى القطــاع الصحــي غــر الربحــي (نتكامــل) نظمتــه وزارة الصحــة بحضــور معــايل الدكتــور توفيــق الربيعــة ،وذلــك يف مدينــة الريــاض
يومــي 15و16مــارس 2018م بفنــدق كــروان بــازا  .ويهــدف امللتقــى إىل حتفيــز املؤسســات اخلاصــة واألهليــة واألفــراد للمشــاركة
اجملتمعيــة يف اجملــال الصحــي وتبــادل اخلــرات بــن أجــزاء القطــاع الصحــي غــر الربحــي ،وتشــجيع التنســيق والتكامــل ،إضافــة إىل
تطويــر مســتوى أداء اجلهــود اجملتمعيــة املبذولــة يف اجملــال الصحــي ،وكذلــك فتــح آفــاق جديــدة للمشــاركة اجملتمعيــة يف اجملــال
الصحــي.

أقامــت جامعــة امللــك ســعود يف كليــة طــب األســنان يــوم األحــد  18مــارس 2018م لقــاء بعنــوان "امللكــة عفــت رائــدة التعليــم" بحضــور
صاحبــة الســمو امللكــي األمــرة لولــوه الفيصــل آل ســعود للحديــث عــن والدتهــا امللكــة عفــت الثنيان رحمهــا اهلل رائــدة التعليم النســائي
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وكذلــك بحضــور صاحبــة الســمو امللكــي األمــرة هيفــاء الفيصــل آل ســعود التــي حتــدث عــن بدايــة

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

لقاء امللكة عفت رائدة التعليم

مســرة التعليــم للمــرأة الســعودية وتقبــل اجملتمــع لتلــك البدايــة ودور والدتهــا امللكــة عفــت رحمهــا اهلل يف ذلــك ،وعــن مســاهمة
امللكــة يف شــتى اجملــاالت وليــس التعليــم فقــط .ويأتــي هــذا اللقــاء متاشــيًا مــع اهتمــام اجلامعــة بتســليط الضــوء علــى إجنــازات املــرأة
الســعودية و مواكبــة رؤيــة اململكــة  2030يف متكينهــا ودعمهاوتوثيــق دورهــا يف التعليــم.
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تفعيل الشهر العاملي الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
أكتوبر 2018
خصــص عامليــً شــهر أكتوبــر مــن كل عــام للتوعيــة باضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه واجلمعيــة حريصــة علــى تفعيلــه
يف اململكــة متاشــيًا مــع رؤيــة  2030إلرســاء منظومــة اجتماعيــة وصحيــة ممكنــة ضمــن هــدف جمتمــع حيــوي بنيانــه متــن،
ولتحقيــق رؤيــة اجلمعيــة -وطــن يزدهــر بــه ذوي اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه.
ومبــا أن اجملتمــع يحتــاج إىل رفــع مســتوى الوعــي باملفهــوم الصحيــح لالضطــراب والتعريــف بأنــه ليــس مــرض وال إعاقــة بــل
اضطــراب يحتــاج للتعامــل معــه بالطــرق واآلليــات الصحيحــة وبالشــكل الســليم ،والحتــواء مــن لديهــم االضطــراب وبنــاء جيــل
واعــي يفتخــرون بنجاحهــم وال يكــون التصريــح بحالتهــم وصمــة عــار علــى أســرهم وعليهــم.
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تكلفة احلملة التوعوية
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 209,910ريال
لعام 2018

التوعية يف الطرق

فيديو توعوي

بالتعــاون مــع أمانــة منطقــة
الريــاض مت نشــر  50إعــان توعــوي
عــن اضطــراب فــرط احلركــة
وتشــتت االنتبــاه يف طــرق الرياض
خــال شــهر أكتوبــر 2018م.

نشــر الفيديــو التوعــوي (املعرفــة
بدايــة احلــل) يف تويــر وســناب شــات
وبلــغ عــدد املشــاهدات أكــر مــن 326
ألــف مشــاهدة يف تويــر وأكــر مــن91
ألــف مشــاهدة يف ســناب شــات.

التوعية يف تويرت
كثفــت إشــراق منشــوراتها التوعويــة يف تويــر طيلــة شــهر أكتوبــر ،حيــث اســتهدفت األهــايل
واملعلمــن والشــباب للتوعيــة باالضطــراب وكيفيــة التعامــل معــه حتــت وســم #املعرفة_بدايــة_

 23ألف متابع يف تويرت

احلل.
مشاركة الدكتور أحمد األملعي
ملدة ساعتني بالرد مباشرة
على استفسارات املتابعني يف
تويرتومناقشتها معهم

مشاركة الدكتورة آمال اليماين
ملدة ساعتني بالتفاعل مع
متابعني حساب السناب شات
اخلاص باجلمعية والرد على
استفساراتهم

» »د .فاطمة األحمري -استشاري منو وسلوك أطفال (أليس اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه جمرد مشكلة سلوكية؟ )
» »د.نــادر الرحيلــي -استشــاري طــب نفســي أطفــال ومراهقــن (هــل األدويــة املنشــطة املســتعملة لعــاج االضطــراب تســبب
اإلدمــان؟ )

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

مشاركة األطباء يف تويرت للرد على االسئلة الشائعة عن االضطراب

» »د .صالح الصاحلي -استشاري طب منو وسلوك أطفال (كيف نفرق بني شقاوة طفل عادي وطفل  ADHD؟ )
» » د .فهد بشريي -استشاري طب أعصاب األطفال ( ما الفرق بني "اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه" و "التوحد"؟ )
» »د .حممد املهيزع  -استشاري طب أعصاب األطفال (ما هي التحاليل التي تثبت وجود  ADHDلدى الشخص؟ )
» »د .تركي البطي -استشاري طب نفسي أطفال ومراهقني (متى ينصح البدء بالعالج الدوائي؟ )
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مشاركات متنوعة بالتعاون مع عدة جهات
شــاركت جامعــة طيبــة ممثلــة بكليــة الرتبيــة اخلاصــة بتفعيــل شــهر أكتوبــر يف
املدينــة املنــورة وذلــك مــن خــال تطــوع طــاب التدريــب امليــداين بالشــراكة مــع
طــاب مقــرر اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االننتبــاه بكليــة الرتبيــة يف حملــة
توعويــة للمعلمــن تنوعــت مــا بــن لقــاءات توعويــة وأركان يف املــدارس  .ومت
تنفيــذ احلملــة يف املــدارس التاليــة:
» »مدارس النجاح االبتدائية النموذجية
» »مدارس عبداهلل بن عمرو بن العاص االبتدائية
» »مدارس معاذ بن احلارث االبتدائية
» »مدرسة حطني االبتدائية

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

» »معهد األمل للصم

40

مشاركة جامعة امللك سعود-املدينة اجلامعية
للطالبات يف شهر التوعية
حتــت مظلــة الشــراكة بــن اجلمعيــة وجامعــة امللــك ســعود -املدينــة اجلامعيــة
للطالبــات أقامــت اجلامعــة معــرض إشــراق للســنة الثانيــة علــى التــوايل تفعيــ ًا
لشــهر التوعيــة (أكتوبــر) ،وذلــك يومــي االثنــن والثالثــاء 15و 16أكتوبــر 2018وبتنظيــم
فريــق ( فخــر التطــوع املتخصــص) حيــث بلغ عــدد املتطوعــات ( )30طالبة .وشــهد
املعــرض مشــاركات مــن خمتلــف كليــات اجلامعــة باإلضافــة ملشــاركة املراكــز
مقدمــة اخلدمــات املباشــرة لــذوي افتــا كمركــز آمــايل ومركــز التواصــل الشــامل،
وتوســط املعــرض جلســات حواريــة.

مشاركات متنوعة بالتعاون مع عدة جهات
شــاركت كليــة الصحــة وعلــوم التأهيــل يف جامعةاألمــرة نــورة بنــت
عبدالرحمــن يف تفعيــل شــهر التوعيــة باضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت
االنتبــاه يف يــوم اخلميــس بتاريــخ  25أكتوبــر  2018مــن خــال عــدة لقــاءات حواريــة
مــع معــرض مصاحــب .شــاركت إشــراق بتقــدمي حماضــرة توعويــة بالتعــاون مــع
األخصائيــة النفســية األســتاذة فايــزة اجلبلــي (مــدرب معتمــد).

اطلقــت مستشــفى اليمامــة فيديــو توعــوي عــن اضطــراب فــرط احلركــة
وتشــتت االنتبــاه ودشــنت حملــة توعويــة يف مقــر العيــادات اخلارجيــة لألطفــال
يف  30أكتوبــر  2018م .وشــاركت إشــراق بجنــاح توعــوي مــع مركــز آمــايل ومركــز
التواصــل الشــامل.

أقامــت شــركة  SAPنشــاط تعليمــي ألطفــال إشــراق حيــث اســتقبلتهم يف
مقرهــا بالريــاض يــوم االثنــن بتاريــخ  1أكتوبــر 2018م وقدمــت لهــم تعريــف مبدئي
بربنامــج ســكراتش واختتــم الربنامــج بتوزيــع الشــهادات والهدايــا.

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

بالتعــاون مــع طالبــات كليــة التمريــض يف جامعــة القصيــم مت عمــل حملــة
توعويــة مبشــاركة  13طالبــة يف جممــع الروغــاين بعنيــزة .
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لقاءات إذاعية وتلفزيونية للتعريف بخدمات اجلمعية
وللتوعية باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
» »لقــاء يف إذاعــة الريــاض بربنامــج يســعد صباحــك بتاريــخ  3أكتوبــر  2018مــع
املديــر التنفيــذي جلمعيــة إشــراق األســتاذة نــوال بنــت حممــد الشــريف
حتدثــت عــن واقــع اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتبــاه ودور اجلمعيــة
معهــم.

» »لقــاء يف إذاعــة جــدة بربنامــج وطنــي احلبيــب مــع استشــاري الطب النفســي
اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

لألطفــال واملراهقــن واملستشــار الطبــي جلمعيــة إشــراق الدكتــور تركــي

42

البطــي بتاريــخ  3أكتوبــر 2018م تطــرق الســباب االضطــراب واســاليب
التشــخيص والعــاج.

» »لقــاء تلفزيــوين يف قنــاة روتانــا مــع استشــاري علــم نفــس إكلينيكــي وعضــو
مشــروع (الدليــل املوحــد للتشــخيص و العــاج) الدكتــورة هيــا اجلــودي يــوم
 10أكتوبــر 2018م.

التطوع

مت شغل الفرص التطوعية بالتعاون مع عدة جهات باإلضافة
إىل استقبال رغبات التطوع عرب موقع اجلمعية اإللكرتوين.

متطوعي إشراق

62

املتطوعي عن طريق تكاتف

56

متطوعي فريق أجاويد

59

متطوعي جمموعة ساكورا

6

متطوعات مركز متيز من األخصائيات

26

جمموع املتطوعني لعام 2018
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نادي املسؤولية االجتماعية بجامعة امللك سعود

5
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اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

القوائم املالية
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https://adhd.org.sa/?p=7468

كيف تدعمهم؟
احلسابات البنكية للجمعية
مصرف الراجحي

SA2221 60801042 0114 8000 97

بنك سامبا

SA8071 00009967 0000 4000 71

بنك اجلزيرة

SA2001 69500272 0001 6010 40

مصرف الراجحي

SA0005 60801055 0114 8000 25

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م

حساب الزكاة
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ولتواصلكم معنا...
920009973
0554559083 / 0551255589

اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

info@adhd.org.sa
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@adhdarabia
https://adhd.org.sa

شركاء النجاح لعام 2018

التقرير اخلتامي لعام ٢٠١٨م
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