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،،،�احلمد � والصالة والسالم على رسول ا
يسرنا أن نقدم لكم  التقرير اخلتامي للجمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه لعام ٢٠١٩ م كما تعلمون أن اجلمعية تعنى بذوي 
االضطراب من أطفال وشباب، وأنه بصدور قرار ¡لس الوزراء، باملرسوم امللكي (املشروع الوطني لدعم ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه) عام ١٤٣٠ هـ والذي نص على تقدمي اخلدمات ³ املؤسسات والهيئات احلكومية واخل¯ية واخلاصة وحتسني مستوى التعامل مع من لديهم 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وتنسيق اخلدمات املقدمة لهم والتأكد من استمرار فعاليتها، حرصت اجلمعية على وضع خطة اسºاتيجية 
مدروسة  بعناية للثالث سنوات ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ومت تصميم برا¡ها ومشاريعها لتحقيق أهداف خطتها االسºاتيجية بناء على معاي¯ ¿ددة 
التحول  بنيانه متني وحتقيقÉ لÈنامج  تتماشى مع رؤية اململكة ٢٠٣٠ من إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممّكنة ضمن هدف ¡تمع حيوي 

الوطني ٢٠٢٠ كما ³ الهدف االسºاتيجي الثاÒ الذي نص على (بناء قدرات اجلهات العاملة ³ القطاع الثالث و توسيع عمل القطاع غ¯ الربحي).

وأبناء  شباب  لصالح  االتفاقيات  وعقد  الشراكات  بناء  خالل  من  واملشاريع  الÈامج  هذه  بدعم  املساهمة   ³ يرغب  من  لكل  أيادينا  نفتح  ونحن 
املستقبل ممن لديهم االضطراب، كما نرحب مبقºحاتكم التي من شأنها االرتقاء بالعمل اخل¯ي لنصل إÖ عمل فاعل وقوي نضمن من خالله 

االستمرار ³ تأدية رسالتنا النبيلة من أجل وطن يزدهربه  الشباب من ذوي االضطراب.
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اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه "إشراق" هي جمعية أهلية غ¯ ربحية مسجلة بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية حتت رقم (٤٧٤) ³ ١٩/ ٢/ ١٤٣٠هـ  أول جمعية أنشئت ³ منطقة الشرق اÛوسط لدعم ذوي اضطراب فرط احلركة 

وتشتت االنتباه.

التميز ³ تقدمي الدعم املتخصص والشامل لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

��א �א:
تقدمي الدعم املتخصص والشامل لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  والعمل على ضمان حقوقهم.

التوعية والتعريف باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
تقدمي برامج التدريب والتعليم املستمر لßهاÞ والºبويني واملمارسني الصحيني اخلاصة باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

�������א:���

�א���א:�

وطن يزدهر به ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

:�� ��
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اÛم¯ة / نوف بنت ¿مد بن عبدا� آل سعود

اÛم¯ة / أريج بنت سلطان بن ¿مد آل سعود

اÛستاذ / فواز بن فهد القصيبي

Òالدكتورة / آمال بنت علي اليما

اÛم¯ة / مضاوي بنت سعد بن خالد آل سعود

الدكتورة / مي بنت ناصر املعمر

الدكتور / جنيب بن عبدالرحمن الزامل

رئيس ¡لس اâدارة

نائب رئيس ¡لس اâدارة

أمني الصندوق وعضو ¡لس اâدارة

عضو ¡لس اâدارة

عضو ¡لس اâدارة

عضو ¡لس اâدارة

عضو ¡لس اâدارة

���א� ���� א��א��
مت عقد (٤ ) اجتماعات جمللس ا�دارة � عام ٢٠١٩
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اجلمعية العمومية

�لس ا�دارة

املدير التنفيذي

اللجان الدائمة

السكرتارية

إدارة املوارد البشرية واملالية

قسم املوارد البشرية

قسم احملاسبة

إدارة التوعية والتدريب

فريق عمل ( أ )

فريق عمل ( ب )

فريق عمل ( أ )

فريق عمل ( ب )

فريق عمل ( أ )

فريق عمل ( ب )

ممثلي اجلمعية � املناطقإدارة البحث االجتماعيإدارة االتصال والتسويق

قسم اخلدمات العامة

قسم االتصاالت ا�دارية

املراجع الداخلي

املستشار الطبي

مكتب إدارة املشاريع

مد الشريف نوال بنت̈ 
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جلنة التخطيط االس¬اتيجي

א���א� א�א���

الهدف: توÞ عملية التخطيط االسºاتيجي التي تتبلور منها اخلطة االسºاتيجية، واâشراف على عملية تنفيذها من 
خالل اخلطط التشغيلية واملوازنات السنوية، والتقييم السنوي äداء اجلمعية.

اللجنة التنفيذية 

الهدف: اللجنة التنفيذية من ¡لس اâدارة لها صالحيات ¿ددة من اختصاصها تيس¯ أعمال اجلمعية.

اللجنة االستثمارية

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري باتخاذ القرارات االستثمارية واملالية.

اللجنة الطبية والنفسية

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري باÛمور الطبية والنفسية ذات العالقة من برامج ومشاريع اجلمعية وأنشطتها.

اللجنة االجتماعية والتنموية

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري للÈامج واملشاريع التنموية ودراسة احلاالت واتخاذ ما تراه مناسبÉ لها.
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اجتماع اجلمعية العمومية العادية
بتايخ ٢٠١٩/٦/١٢ 

هو العضو الذي شارك ³ تأسيس اجلمعية أو 
¡لس  قبول  على  بناًء  قيامها  بعد  بها  التحق 
وهذه  منه،  املقدم  العضوية  لطلب  اâدارة 
العضوية قاصرة على (الرجال/ النساء) ويكون 
اجلمعية  اجتماعات  حضور  حق  العضو  لهذا 
وترشيح  قراراتها  على  والتصويت  العمومية 
مضي  بعد  اâدارة،  ¡لس  لعضوية  نفسه 

سنة على تاريخ التحاقه باجلمعية.

عضو عامل
عضوية   Öإ االنتساب  يطلب  الذي  العضو  هو 
اâدارة  ¡لس  مبوافقة  قبوله  ويتم  اجلمعية 
واملنصوص  املطلوبة  الشروط  حتقق  بعد 
لهذا  يكون  وال  السن،  شرط  عدا  قانونا  عليها 
اجلمعية  اجتماعات  حضور  حق  العضو 
العمومية وال الºشيح لعضوية ¡لس اâدارة.

عضو منتسب

اش¬اك (٥٠٠) ريال سنوًيااش¬اك (١٠٠٠) ريال سنوًيا

א������ ����א��א

عدد اÛعضاء العاملني لعام ٢٠١٩

عدد اÛعضاء العاملني املسددين لعام ٢٠١٩

عدد اÛعضاء املنتسبني لعام ٢٠١٩

عدد اÛعضاء املنتسبني املسددين لعام ٢٠١٩ 

١٩٧

٤٨

٨

٤
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انطالقا من رؤية ورسالة جمعية إشراق مت تصميم عدة برامج متخصصة وفق خطة اسºاتيجية تراعي حاجة ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه من اÛطفال واملراهقني والشباب يتم تنفيذها وفق منهجية احºافية. واجلمعية تعمل بناء على القرار الصادر من ¡لس الوزراء برقم (٤) 
³ عام ١٤٣٠هـ للمشروع الوطني لدعم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه والذي ينص على تقدمي اخلدمات ³ املؤسسات والهيئات احلكومية 
واخل¯ية واخلاصة وحتسني مستوى التعامل مع ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وتنسيق اخلدمات املقدمة لهم والتأكد من استمرار 

فعاليتها بالتعاون مع جهات حكومية وغ¯ حكومية ومتطوعني ¿ºفني ومهتمني للسعي على  مساندتهم ونشر الوعي.
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إن تشخيص وعالج ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه مكلف ويºاوح بين ٢٠٠٠-٣٥٠٠ ريال واÛدوية تتجاوز ٢٠٠ ريال شهرًيا، لذا تبنت اجلمعية 
دعم احلاالت ذات الوضع االقتصادي املنخفض وفق بنود معينة وآلية مدروسة وذلك بعقد اتفاقيات مع عدة مراكز متخصصة لتقدمي التشخيص 

والتقييم والعالج السلوكي والنفسي والنطق وذلك لتأهيلهم لالندماج والتكيف الذاتي واÛسري واالجتماعي والتعليمي.

زيــارة  بعـد  الـمـراكـــز  اخـتـيـــار  يـتـم 
مركـز  لكــل  الطـبـي  املـسـتـشـــار 
لالطالع على اخلدمــات والتأكـد من 
مدى مالئـمـة الÈامـج حلــاالت ذوي 

فرط احلركة وتشتت االنتباه.

³ ٢٠١٩ تعاقدت اجلمعية مع عيادات حواس ³ الرياض وعيادات 
احلياة احليوية الطبي املتخصص ³ جدة ليكونا ضمن اجلهات 
املقدمة خلدمات جلسات العالج السلوكي والنفسي والنطق 
والتخاطب بÈامج شهرية مكثفة قابلة للتمديد حسب حالة كل 

طفل وتتكفل اجلمعية بدفع تكلفة العالج.

א�����¡ � א����

إرســـــــال التقـــرير الطــــبي إ·
اجلمـعـيــــة بتشـخــيص طبيب
مخ وأعصاب أو  طبيب نفسي

����� ����
א��א�� �� �����

¡����
£�א¢ �
����� א��¥¤

يوضــح أن احلـــالة لديهـــا فرط
حركة أو تشتت انتباه أو كليهما

التحويل للمراكز املتخصصة
لتلقي خدمات العالج

اÛسر من ذوي الوضع االقتصادي
احملدود تقوم اجلمعية بدعم تكاليف

العالج لهم بشكل كامل واÛسر  املقتدرة
يتم حتويلها بخصم من اجلمعية

زيارة منزلية لعمل
بحث اجتماعي
تتم حلاالت اÛسر

ذوي الوضع االقتصادي
احملدود فقط

تـسـجـيـــل
احلالة باجلمعية

اعتماد اللجنة1.3.4.
الطبية

التأكد من
انطباق الشروط

.5 .2

تعبئة منوذج لدراسة
احلـالـةواسكمــــال
اÛوراق الـمـطــلوبـة
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443 طفل ³ عام 2019م
مت دعم الÈنامج العالجي له بشكل كامل
920,853.62 ريال بتكلفة إجمالية قدرها 

50 طفل حصل على خصم 20% -30% لÂنامج العالج

تصرف الزكاة وفق فتوى رئيس 
هيئة كبار العلماء والرئيس العام 

للبحوث العلمية وا�فتاء

التوجيه واâرشاد

أعداد املستفيدين من خدمات إشراق لعام ٢٠١٩

التحويل للتشخيص

التحويل ملراكز النمو والسلوك 

مقابالت مع املستشار الطبي وقسم البحث االجتماعي

زيارات ميدانية للبحث االجتماعي

املستفيدين من برامج وأنشطة اÛطفال

1172

204

59

84

46

72

تقدمي الدعم الكامل للعالج ³ املراكز لعدد

تقدمي خصم ٢٠٪-٣٠٪ للعالج ³ املراكز لعدد

443 طفل

50 طفل

التكلفة ا�جماليةالعدددعم اÌسر

22.300 ريال223بطاقات العثيم

ريال112بطاقات الهرم  15.000

Þجماâريال335ا  37.700
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الÈنامج يتوافق مع الغاية اخلامسة السºاتيجية اجلمعية (جيل واعي من ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه يفتخرون بنجاحهم) . 

وهو يركز على تطوير املهارات التنظيمية واالجتماعية لذوي االضطراب وتلبية احتياجاتهم الشخصية للتواصل 
مع اäخرين بشكل فعال لتحقيق أهدافهم. يقدمه مدربون معتمدون وخÈاء لتطوير العالقات واخلÈات املهنية 

من خالل تدريب تفاعلي يقوم بتمكني املشاركني من حتويل ما يتعلمونه إÖ خÈة حقيقية تدوم مع الوقت.

: ��£� ��¤��א

  ١٤ متدرب٣ جلساتالفئة املستهدفة : الشباب و الفتيات من عمر ١٤ إÖ ٣٠ سنة
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صمم  ليتوافق مع الغاية اخلامسة السºاتيجية اجلمعية (جيل واعي من ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه يفتخرون بنجاحهم).

برنامج يقدم املساعدة والدعم املتخصص للشباب و الفتيات من ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه ملعرفة 
االجتماعية  احلياة   ³ املواقف  من  الكث¯  مع  التعامل  يتم  عليها  وبناًء  االضطراب  لذوي  املشºكة  السمات 
واÛكادميية و العملية ومن خالل هذا الÈنامج يتم معرفة أهم املهارات و االحتياجات لذوي االضطراب للتغلب 
املعرفة  لديهم  öتصني  الÈنامج  ويدير  الناجحة،  التجارب  و  اخلÈات  وتبادل  يواجهونها  التي  التحديات  على 
بطبيعة ذوي االضطراب يتطرقون بدورهم Ûهم جوانبه العلمية و املعرفية للرقي بجودة احلياة لذوي االضطراب.

:�£¥ ��¤��א

الفئة املستهدفة : الشباب و الفتيات من عمر ١٤ إÖ ٣٠ سنة

لقاءات �موعات الدعم

املستفيدينالساعاتاللقاءاتاملدربالفئة

٥١٠٢٥د.رباب احلربيالفتيات بعمر ١٨ فمافوق 

٧١٤٤٥د.بدر الهديان الشباب بعمر ١٨ فمافوق 

اجللسات الفردية

٢١٢عدد اجللسات الفردية 

١٥١عدد احلاالت املستفيدة 

16



يتوافق الÈنامج مع الغاية اخلامسة السºاتيجية اجلمعية (جيل واعي من ذوي اضطراب فرط 
احلركة وتشتت االنتباه يفتخرون بنجاحهم).

ويهدف لتطوير مهارات الطفل بأساليب تربوية وتعليمية متنوعة لتنمية روح اâبداع و التدريب 
املوجه ليساهم ³ بناء الثقة لدى الطفل واستغالل طاقته ³ جو من اâثارة واملتعة.

تعاقدت إشراق مع مركز التواصل الشامل ³ الرياض و مركز اÛندلسية لصحة الطفل ³ جدة  
لتنفيذ öيم التدخل الصيفي لعام ٢٠١٩، 

على أن تتكفل اجلمعية بتكاليف التحاق اÛطفال باخمليم مع تقدمي اخلصومات لßسر املقتدرة 
بحيث تتكفل بدفع نسبة املبلغ اخملصوم لكل مركز

 SAP شركة  موظفي  مع  اÛطفال  لقاء 
التفك¯  بعنوان  مشºك  نشاط  وعمل 

اâبداعي لßطفال بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٩.

اخمليم الصيفي لßطفال 
³ الرياض وجدة

رحالت ترفيهية تعليمية 
إÖ مكتبة كان ياما كان

١٨ طفل

٤٢ طفل

١٤ طفل يوم ترفيهي مفتوح ³ 
مركز التواصل الشامل

خالل  لßطفال  رحالت   ٣ اجلمعية  نظمت 
بهدف  كان  ياما  كان  مكتبة  لزيارة  العام 

تنمية املهارات لدى اÛطفال.

¤�א�� ������ א¨§
א¦:

الفئة املستهدفة: اÛطفال اâناث من عمر ٥ إÖ ١٢ سنة والذكور من عمر ٥ إÖ ١٠ سنوات
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الÈنامج يتوافق مع الغاية السادسة السºاتيجية اجلمعية (أهاÒ واعني وقادرين على التعامل 
النجاجح مع أبنائهم). وهي خدمات استشارية هاتفية طبية ونفسية وتربوية تقدم بالتعاون مع 
لتقدمي  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  باضطراب  واÛخصائيني  االستشاريني  اÛطباء  من  نخبة 

االستشارات.

��א�כ:�� ��¤��א

الفئة املستهدفة: أهاÞ ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه والشباب و الفتيات املشخصني باالضطراب.

عدد مرات فتح خط االستشارات

مستشارك � عام ٢٠١٩
تقييم  املستفيدين للÂنامج

عدد اخملتصني املشاركني

إجماÞ عدد املتصلني

عدد احلاالت املسجلة باجلمعية لالستفادة من خدماتها

١١٧٢

٢٠٤

٥٩

٨٤

٪١٠
Õجيد جد

٪٨٩
ممتاز
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الÈنــامج يتوافــق مع الغــايـة الســادســة الستـراتيـجــيــة اجلـمـعيــة 
(أهاÒ واعني وقادرين على التعامل النجاح مع أبنائهم).

شاملة  توعوية  معلومات  لتقدمي  واÛمهات  لآلباء  داعم  برنامج 
ملهارات التعامل مع اÛبناء وتبادل اخلÈات بني أولياء اÛمور الكتساب 
ولزيادة  اÛطفال  سلوك  تعديل  واسºاتيجيات  أساليب  بعض 
لذوي  داعمة  بيئة  لتكون  اÛسرة  أفراد  بني  اâيجابي  التواصل 

االضطراب.

:ªא��« ��¤��א

الفئة املستهدفة : أهاÞ ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

لقاءات �موعات الدعم 

يقدم من خالل:

املدرباللقاءاتتاريخهاللقاءات اجلماعية املستفيدين

٥لقاء تقارب
د.ملـى طـــاهـر

أ.وديان القاسم
٢٥

اجللسات الفردية

١٠٤عدد اجللسات الفردية 

٦٩عدد احلاالت املستفيدة 

كل يوم سبت من ٥  أكتوبر 

٢٠١٩ È٩ نوفم Ö٢٠١٩ إ

 Þلقــاءات فرديــة لـبــعــض االهــا
التحديـات  ومنـاقـشـة  لدعمهم 

الفـردية.

Support group لقاء جماعي 
 جلسة واحده إÖ ثالث جلسات .

اجللسات مع د. ملى طاهر 
(دكتورة علم نفس إكلينيكي)

واالخصائية وديان القاسم 
(اخصائية العالج النفسي)
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مستعدون  وتربويون  (معلمون  اجلمعية  السºاتيجية  الرابعة  الغاية  مع  يتوافق 
لدعم احتياجات ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه). 

هو عبارة عن ورش عمل مصممة خصيصÉ للºبويني تقدم املفاهيم اÛساسية 
 .ADHD ذوي  من  للطالب  املناسبة  التدريب  وطرق  أساليب  مع  االضطراب،  عن 
وتكمن أهمية هذا الÈنامج ³ مساعدة املعلم للوصول إÖ أفضل املمارسات 

التعليمية التي ستنعكس على الطالب بشكل مباشر.

قدمت إشراق تدريب ال¬بويني على مرحلتني:
- املرحلة اÛوÖ بعنوان (الكشف املبكر الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه).
- املرحلة الثانية بعنوان (التدخل املبكر الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه).

بالشراكة مع إدارة الشؤون الصحية املدرسية ملنطقة الرياض بوزارة التعليم 
قدمت إشراق برنامج تدريب الºبويني ملعلمي ومعلمات الصفوف اÛولية على 
معلم   ٨٢ ٦ الÈنامج لعدد  الرياض، حيث مت تقدمي املرحلة اÛوÖ من  مستوى 
 Ö١٧ يناير ٢٠١٩  ، واملرحلة الثانية كانت من ٤ إ Öومعلمة خالل خمسة أيام من ١٣ إ

٥ معلم ومعلمة. ٦١  Öعدد املستفيدين إ Þ٢٠١٩ ليصل إجما È٧ نوفم

:����¤��¤��א�� »��¬ א�

الفئة املستهدفة: معلمي ومعلمات الصفوف اÛولية ورياض اÛطفال ومعلمي الºبية اخلاصة
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٣ - ٤ أبريل ٢٠١٩

١٠ – ١١ أبريل ٢٠١٩

١٢ – ١٣ أبريل ٢٠١٩

١٣ – ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

٢٠١٩ È١٠ – ١١ نوفم

٢٠١٩ È٩ – ١٠ ديسم

٢٠١٩ È١١ – ١٢ ديسم

٢ أكتوبر ٢٠١٩

٣ أكتوبر ٢٠١٩

عنيزة

املدينة املنورة

ورشة عمل الكشف والتدخل املبكر
الضطراب فرط احلركه وتشتت االنتباه 

مهارات بناء اخلطة الفردية
الضطراب فرط احلركه وتشتت االنتباه 

املدينة املنورة

ينبع 

االحساء

املدينة املنورة

املدينة املنورة

عنيزة

عنيزة

١٠٠ معلمة 

التاريخ  املوقع  عدد املستفيديناسم الÂنامج 

٢٣٦ معلم وملعمة 

٣٥٨ معلم وملعمة

٤٠٤ معلم وملعمة

٣٦٤ معلم وملعمة

٢٢٨ معلمة 

٤٩ معلمة 

٥٢ معلمة

٣٣ ورشة عمل ³ الرياض قدمت لـ ٢٢١٦ معلم ومعلمة

زيارة ٢١ مدرسة ³ الرياض لتقدمي الÈنامج التدريبي لـ ١٤٤٣ معلم ومعلمة
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اÛكادميية  موافقة  على  احلصول  مت 
وتقنني  لºجمة  اÛطفال  لطب  اÛمريكية 
 ADHD مقياس فاندربيلت لقياس أعراض
 ، سنة   ١٢  Öإ سنوات   ٦ من  اÛطفال  لدى 
إÖ موافقتهم على استخدامه  باâضافة 

٢٠ ٢٠ ³  مشروع املسح الوطني 

22

نشر  دار  موافقة  على  احلصول  مت 
 ADHD لºجمة وتقنني مقياس   Guilford
مع  (للمراهقني)  اخلامسة  النسخة 
استخدامه ³  مشروع املسح الوطني 

٢٠ ٢٠

مت احلصول على موافقة اصحاب امللكية 
لºجمة  هارفرد  جامعة  من  الفكرية 
لقياس  الذاتي  التقرير  مقياس  وتقنني 
  ³ واستخدامه  الراشدين  لدى   ADHD

٢ ٠٢ ٠ مشروع املسح الوطني 

االنتباه) لوجود  الغاية السابعة (أطباء متمكنني لدعم ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت  يتوافق مع  املشروع 
أنواع  التشخيص وحصولهم على  لذوي االضطراب من حيث دقة  الصحية املقدمة  الرعاية  تفاوت ³ مستوى 
العالج الصحيحة يلزم وجود دليل موحد للتشخيص والعالج باللغة العربية معتمد من وزارة الصحة على مستوى 

اململكة.

بدأ العمل âعداد هذا الدليل بداية عام ٢٠١٧م مع ¡موعة من املتخصصني من عدة قطاعات وحصل على اعتماد 
اجمللس الصحي السعودي واجلمعية السعودية لطب اعصاب اÛطفال واعتمادمبدئي من اجلمعية السعودية 
لعلم  السعودية  السعودية واجلمعية  الصيدلية  اÛطفال واجلمعية  السعودية لطب  النفسي واجلمعية  للطب 

النفس االكلينيكي واملدينة الطبية بجامعة امللك سعود.

����´ א���� א���³ �����¡ ���� א��²אª  �± א��כ� �»��° א¯���א®:

Vanderbilt א����
(���� א���¤���� ����� א¨�א��)

ADHD א����
א����� א��א��� (����א����)

���א� א������ א�µא»�
���א� ADHD �� א��א¶��
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 ADHD بدأ املشروع كمبادرة لعدم وجود احصائيات وطنية على مستوى الوطن عن الـ
شيوع  نسبة  قياس   Öإ املشروع  يهدف  االنتباه،  وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب  الوطني  املسح  مشروع  على  للعمل  علمية  جلنة  تكوين  مت 
من  الصحيني  واخملتصني  والºبويني  املستفيدين  وآراء  خÈات  على  والتعرف  السعودية،   ³ والشباب  واملراهقني  اÛطفال  بني  االضطراب 
اخلدمات املقدمة لالضطراب،وكما يهدف املشروع إÖ حتليل اÛنظمة واللوائح اخلاصة باخلدمات املقدمة لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 

االنتباه ³ اململكة العربية السعودية.وانطلقت اللجنة بأعماله وعقدت عدة اجتماعات بداية من تاريخ ٤ مايو  ٢٠١٩
 

����´ א���· א��§�� ¯��²אª  �± א��כ� �»��° א¯���א®:



̄ية التي تهدف إÖ تطوير القطاع غ¯  إحدى مبادرات مؤسسة امللك خالد اخل شاركت إشراق �  برنامج بناء القدرات ٢٠١٩  
الربحي وبناء قدرات العاملني فيه.

"حوكمة  حول   ٢٠١٩ للعام  الرابعة  بنسخته  ̄ية  اخل خالد  امللك  مؤسسة  برامج  إحدى  اجلزئي  االحتضان   � إشراق  ترشيح  مت 
املنظمات غ¯ الربحية"

وقعت إشراق اتفاقية تعاون مش¬ك مع الوكالة املساعدة للرعاية الصحية اÌولية بوزارة الصحة برعاية معاÒ الدكتور توفيق 
الدراسات امليدانية على مستوى اململكة، ورفع املستوى  العلمي وعمل  التبادل  االتفاقية تعزيز  إليه  الربيعة. وأبرز ما تهدف 
املعر³ للعاملني مقدمي خدمات الصحة املدرسية ³ مراكز الرعاية الصحية اÛولية، وتنفيذ احلمالت التوعوية السنوية مع 
تفعيل فرص التطوع للممارسني الصحيني باملشاركة ³ القوافل الصحية واجلوالت امليدانية واخلدمات الصحية. كما تهدف 
إÖ متكني ذوي االضطراب من اÛطفال والكبار ³ كافة مناطق اململكة من احلصول على اخلدمات الصحية املتخصصة من 

قبل أخصائيني واستشاريني مؤهلني.

̄ي والتطوعي وقعت إشراق ³ مايو ٢٠١٩ اتفاقية تعاون مشºك مع شركة  التعاون مع شركة كرمي : تعزيزÿ لثقافة العمل اخل
مواصالت كرمي لتقنية املعلومات بهدف دعم برامج وخدمات إشراق املقدمة لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، حيث 

تدرج الشركة خيار التÈع بالنقاط لصالح إشراق ³ تطبيق كرمي.

»���א��º� ¹א£א¹ �¸��:
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للتسويق  طوق  جبال  مؤسسة  مع  إشراق  وقعت  طوق:  جبال  مؤسسة  مع  شراكة  اتفاقية 
خلدمات العمرة واحلج ³ ١٢ يوليو ٢٠١٩   إتفاقية تعاون تھدف إÖ دعم اجلمعية بنسبة ٥٪ من أرباح 

الشركة السنوية.

إقامة   ³ التعاون  بهدف  للجمباز  السعودي  االحتاد  مع  مش¬ك  تعاون  إتفاقية  إشراق  وقعت 
حمالت توعية ميدانية مشºكة.

التعاون ³ تقدمي   Öتهدف إ وقعت اجلمعية اتفاقية تعاون مع مؤسسة اÌمßة العنود اخلßية 
اجلمعية االستشارات والندوات واحملاضرات ملستفيدي املؤسسة وتقدم املؤسسة من طرفها 

الدعم اللوجستي لÈامج إشراق مع ضم منسوبي اجلمعية لالستفادة من برامج مركز شدن.

�لة (PLOS One) العلمية تنشر دراسة جلمعية إشراق بالتعاون مع ¡موعة من اÛطباء. الدراسة لتقييم اÛدلة 
اâرشادية السريرية العاملية لتشخيص وعالج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
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��� א���כ ¸א�¼� ��א���א�  ��¾ º¶�א½ ����א�� ¤�א� א���א¹ 

تأتي أهمية تنمية فريق العمل لتتوافق مع الغاية الثالثة السºاتيجية 
برسالة  مؤمنني  املؤهلني  املوظفني  من  عمل  فريق   ) اجلمعية 
اجلمعية ولديهم روح العمل اجلماعي والعطاء الال¿دود للجمعية 
تدريبي   برنامج   ١٨ تقدمي  مت  وقد   ،( رسالتها  أهمية  مستشعرين 

للعاملني باجلمعية.

¤�א� ¿�א¹ כא�� א����:
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تÂعات اÌفراد

رعاية بنك اجلزيرة لتأهيل قاعة تدريب � مركز إشراق

التÂعات العينية واخلدمية

اÛم¯ة نوف بنت ¿مد آل سعود

اÛم¯ة مضاوي بنت سعد  آل سعود

شركة تعبئة املياه الصحية - نوفا

د.سناء باعقيل

Òد.ياسر القحطا

تÈعات عينية وخدمات

التÈعات

الرعايات

الزكاة

٤ ٨ ٣ , ٤ ٣ ٧

٦ ١ ٥ , ٠ ٠ ٠

تÈعات عينية وخدمات

تÈعات عينية

تÈع باخلدمات

تÈع باخلدمات

د.أمين احلازمي

د.ليلى  آل كاظم

تÈع باخلدمات

تÈع باخلدماتد.هاÒ أبو الروص

تÈع باخلدمات

مببلغ ( ١١١,٨٥٠ ) ريال 

مببلغ ( ٣٠,٠٠٠ ) ريال 

א�����א¹ � א���·

تÂع نقدي دعمÌ äعمال
اجلمعية من شركة بنية
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هي عبارة عن ¿اضرات لتوعية اÛهاÞ عن االضطراب وكيفية التعامل معه

א���א�� א������� ��Àא�� (�)

�����א�

املدرباملستفيديناملوقعالتاريخالعنوان

٢٠١٩تهيئة البيئة املنزلية ١املدينة املنورة١٩ يناير  ٧ د. نادر الرحيلي١

د. نادر الرحيلي١٥٥الرياض٢ فÈاير ٢٠١٩تهيئة البيئة املنزلية

د. نادر الرحيلي٨٥القصيم٩ فÈاير ٢٠١٩تهيئة البيئة املنزلية

٢٠١٩الºبية الواعية ١الدمام٥ أكتوبر  ١ د. أمل العوامي١

٢٠١٩الºبية الواعية ١الرياض١٥ أكتوبر  مركز التواصل الشامل١

٢٠١٩الºبية الواعية ٣جدة١٩ أكتوبر  ٣Òد. ياسر القحطا

٢٠١٩الºبية الواعية  È٦٠أبها٣ ديسم

:Ò٦٢٦ا�جما

د. سعيد عس¯ي
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واملراكز  املستشفيات   ³ الصحيني  املمارسني  تستهدف  توعوية  برامج 
لتوعيتهم وتعريفهم بكيفية استخدام مقاييس ميكن استعمالها من قبل الطبيب 

أواÛخصائي لتشخيص وعالج ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

³ ٢٠١٩ مت تقدمي برنامج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ،، حتسني املهارات 
التنظيمية بشهادة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية(٨ ساعات) 

قدمها الدكتور أمين احلازمي لßخصائيني النفسيني ³ عدة مناطق.

(ª) ������א���א�� א�

٢٧٨ متدرب

إجماÒ املستفيديناملستفيدينالتاريخ املوقعاملدينة

٢٠١٩مغرفة الرياض الرياض  Èسبتم  ٧  ٢ ٧

٢٠١٩مغرفة جدةجدة  Èسبتم  ٢٨   ٤ ١

٢٠١٩مغرفة الدمامالدمام أكتوبر   ١٢  ٥ ٩

٢٠١٩ممستشفى الصحة النفسية القصيم أكتوبر   ٢٦  ٦ ٠

٢٠١٩ممستشفى ابها اخلاص أبها  Èنوفم  ٩  ٤ ٧

٢٠١٩ممستشفى ارادة للصحة النفسية املدينة املنورة  Èنوفم  ٢٣  ٤ ٤

�����א�
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التاريخالعنوان

٢٠١٩جناح ³ ملتقى دور مؤسسات اجملتمع املدÒ ³ تعزيز الصحة النفسية يناير   ١٦

Wonder Land  ٢٠١٩جناح إشراق ³ فعالية فÈاير   ١٧  - يناير   ١٦

٢٠١٩املشاركة بفعالية للتوعية بالصحة النفسية بجامعة الفيصل "فعلية عقلي" ٢ مارس  ٢٨ فÈاير - 

٢٠١٩جناح ³ املؤمتر الثاÒ لنمو وسلوكيات الطفل ³ احلرس الوطني ١٣ مارس  -١٢

٢٠١٩يوم الصحة النفسية بجامعة اÛم¯ سلطان ١ مارس  ١

٢٠١٩فعالية اسأل تنقذ حياة - بجامعة امللك سعود ١٨ مارس  -١٧

٢٠١٩جناح إشراق ³ امللتقى العلمي لليوم العاملي للخدمة االجتماعية بجامعة امللك سعود ٢٥ مارس 

٢٠١٩املعرض التوعوي (ملتقى املؤسسات االجتماعية) ³ مستشفى امللك خالد اجلامعي أبريل   ١٧

٢٠١٩املشاركة ³ يوم الطفل بكليات الشرق العربي  Èنوفم  ١٧

٢٠١٩احتفالية املستقبل سهل الوصول مع هيئة رعاية اÛشخاص ذوي اâعاقة  Èديسم  ٥  -  ٣

٢٠١٩املشاركة مع إدارة التعليم بجدة ³ اليوم العاملي لßشخاص ذوي االعاقة  Èديسم  ٣

א���¹ א������� א���א���
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٢٠١٩القمة البحثية الوطنية اÛوÖ للتوحد واضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يناير   ٨  -  ٧

٢٠١٩ يناير   ١٦

٢٠١٩ورشة عمل مشروع االسºاتيجية الوطنية للصحة النفسية ³ وزارة الصحة يناير   ١٦

٢٠١٩مؤمتر تقنية القطاع غ¯ الربحي أبريل   ٦ -٥

É٢٠١٩ندوة الهيئة الوطنية للمسؤولية االجتماعية ملسؤولية اجتماعية أك~ تنظيم يوليو   ١٦

٢٠١٩ندوة "إرشادات التعامل اÛسري مع املصابني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه" ³ مؤسسة العنود اخل¯ية ١٨ مارس 

٢٠١٩احتفالية اليوم العاملي للتطوع بتنظيم جمعية تكاتف  Èديسم  ٨

الصحة  تعزيز   ³  Òاملد اجملتمع  مؤسسات  دور  ملتقى   ³ الطبي  املستشار  قدمها  آزر  لÈنامج  عمل  ورقة 
النفسية ³ غرفة الرياض
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خصص عامليÉ شهر أكتوبر من كل عام للتوعية باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه واجلمعية حريصة على 
تفعيله ³ اململكة متاشيÉ مع رؤية ٢٠٣٠  âرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة ضمن هدف ¡تمع حيوي 

بنيانه متني، ولتحقيق رؤية اجلمعية (وطن يزدهر به ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه). 
ولرفع مستوى الوعي باملفهوم الصحيح لالضطراب والتعريف بطرق التعامل معه باäليات الصحيحة وبالشكل 
السليم، والحتواء من لديهم االضطراب وبناء جيل واعي يفتخرون بنجاحهم وال يكون التصريح بحالتهم وصمة 

عار على أسرهم وعليهم.

���א���� א��א
¯��²אª  �± א��כ� �»��° א¯���א®

2019�¤���כ

33



بالتعاون مع وزارة النقل وأمانة منطقة الرياض وشركة املئوية للدعاية واâعالم مت نشر املواد التوعوية خالل شهر أكتوبر

��³א¹ א���½

الرياض 

جدة 

مكة املكرمة

الطائف

املدينة املنورة

حائل
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بدعوة من جمعية إشراق شاركت ¡موعة من 
املقاهي ³ الرياض والقصيم.

��א�כ� א���א��
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فيديو   ٣٣ تصوير  مت  اخملتصني  و  اÛطباء  من  ¡موعة  مع  بالتعاون 
ومت  الشائعة،  املعتقدات  ولتصحيح   Éشيوع التساؤالت  أك~  على  ل{جابة 

نشر الفيديوات ³ مواقع التواصل االجتماعي.

 ����א¹ »�����

أقامت إشراق حملة ميدانية بالتعاون مع إدارة مول العرب ³ جدة ومبشاركة ٢٩ متطوع على مدى ٣ أيام
¦�� ªא��� �  �³��� א���� � ¤א�� א�

- د.أحمد الهادي
- د.عبدالكرمي احلسني

Òد. ياسر القحطا -
- د. أمين احلازمي

- د.سعيد عس¯ي
- د.سم¯ة الغامدي

- د.فواز العنزي
Òد.¿مد القحطا -

- د.ميساء وائل بريك
- د.ياسر عمار الدباغ
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مشاركة طالبات الºبية اâسالمية ³ حملة للتوعية باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 
³ املدارس خالل اجتماع اÛمهات بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ 

طالب كلية الºبية اخلاصة بجامعة طيبة ³ املدينة املنورة ينظم معرض ولقاء توعوي ³ 
اجلامعة برعاية عميد الكلية حتت شعار (املعرفة بداية احلل) بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

التعاون مع مركز منو وتطور الطفل مبستشفى امللك عبدا� بن عبدالعزيز اجلامعي ³ 
حملة أقيمت ³ ١٥-١٦-١٧ أكتوبر ٢٠١٩

مشاركات مراكز النمو والسلوك لتفعيل حملة أكتوبر  

�� א���א¹: ��������א�כא¹ 

مركز النمو والسلوك ³ 
مستشفى اÛطفال بجدة

مركز النمو والسلوك 
³ جنران 

مركز النمو والسلوك ³ 
مستشفى اليمامة

مركز منو وتطور الطفل مبستشفى امللك 
عبدا� بن عبدالعزيز اجلامعي بجامعة اÛم¯ة نورة
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لقاء ³ إذاعة يو اف إم ³ ١٤ مارس ٢٠١٩ للتحدث عن دور اجلمعية مع اÛطفال 
واÛسر وخطة التوعية وطريقتها. 

املشاركة ³ بودكاست وجدان للصحة النفسية للتعريف باجلمعية وخدماتها 
وبرا¡ها ³ ١٢ يونيو ٢٠١٩.

لقاء مع الدكتورة نسرين احلقيل ³ إذاعة ٢٤ السعودية بÈنامج "جتربة أم"  يوم 
الثالثاء  ١ أكتوبر ٢٠١٩.

لقاء تلفزيوÒ ³ قناة روتانا مع استشاري الطب النفسي لßطفال الدكتور نادر 
الرحيلي يوم الثالثاء ١ أكتوبر ٢٠١٩.

�����Æ
��א�אÇº ¹א��� �»�

40



 Öنامج نادي التطوع املتخصص ملوظفي شركة االتصاالت، الذي يهدف إÈبالتعاون مع تسامي سجلت إشراق ب
إشراك موظفيها ذوو الكفاءة العالية ³ التطوع واملساهمة ³ تنمية عمل املنظمات غ¯ الربحية من خالل 
برا¡ها  املتعددة حسب اختصاصانهم ومهاراتهم اّلتي تخدم املنظمات باختالف ¡االت عملها. ومت حضور 

ورشة لتحديد االحتياجات ³ ٢٥ اغسطس ٢٠١٩ م.

متطوعي إشراق 

املتطوعني عن طريق تكاتف

متطوعي فريق أجاويد

متطوعي فريق داخلي فنان

متطوعي فريق السالم السعودي للبحث و اâنقاذ

متطوعي فريق فخر التطوع

٩

١٠٣

٣ ٩

٢ ٦

٦

٦ ٩

Òوºلكâموقع اجلمعية ا Èاستقبال رغبات التطوع ع Öضافة إâمت شغل الفرص التطوعية بالتعاون مع عدة جهات با

´���א�

برنامج التطوع املتخصص مع تسامي:
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نرحب مبساهماتكم ودعمكم لÈامج وخدمات اجلمعية

مصرف الراجحي
� � � � � � �� � � � � � � � �� � � � �� � � � �� �

بنك سامبا
� � � � � � �� � � � � � � � �� � � � �� � � � �� �

بنك احلزيرة
� � � � � � �� � � � � � � � �� � � � �� � � � �� �
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א���א�Â א��א��� احلسابات البنكية للجمعية

حساب الزكاة

مصرف الراجحي
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