
السنوي التقرير

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة و تشتت االنتباه «افتا»
مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية بترخيص رقم ٤٧٤

١٤٣٥هـ

للعام ١٤٣٤ / ١٤٣٥هـ ١٤٣٤هـ

تقرير       ١٤٢٩ - ١٤٣٦





قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

) أحب الناس إلى اهلل أنفعهم، وأحب األعمال إلى اهلل عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه 

كربه، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلّي من أن أعتكف 

في المسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر اهلل عورته، ومن كظم غيظًا، ولو شاء اهلل أن يمضيه أمضاه، مأل 

اهلل قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت اهلل تعالى قدمه 

يوم تزل األقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل (





الرسالة

رفع مستوى الحياة للمصابني باضطراب فرط الحركة 

وتشتت االنتباه و أهاليهم من خالل رفع الوعي 

وتحسني الخدمات



الرئيس الفخري السابق
)١٤٣5-١٤٢٩(

وافق عىل قبول الرئاسة الفخرية لجمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.

وقال سموه يف استجابته لطلب الجمعية : » لقناعتنا بأهمية ما تقدمه هذه الجمعية  ألبنائنا ممن 

يصنفون طبياً بهذه الفئة، وللرغبة يف دعم ومساندة هذه الجهود الخرية، فإننا نبلغكم باملوافقة عىل 

تحقيق طلبكم«. وعرب سموه عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس إدارة الجمعية ومنسوبوها.

الرئيس الفخري 
صاحب السمو املليك األمري خالد بن بندر بن عبد العزيز،  أمري منطقة الرياض   

صاحب السمو املليك األمري محمد بن نواف بن عبد العزيز،  

سفري السعودية لدى بريطانيا





مجلس اإلدارة



رئي�سة اجلمعية الدكتورة �سعاد علي �سيف اليماين          
نائبة رئي�سة اجلمعية �ساحبة ال�سمو الأمرية نوف بنت حممد بن عبداهلل اآل �سعود     

التعاون الدويل �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيفاء الفي�سل اآل �سعود            
ع�سو جمل�س اإدارة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت ماجد بن عبدالعزيز اآل �سعود   

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية فدوى بنت خالد بن عبداهلل اآل �سعود    امل�سوؤولة عن املركز الوطني
التعاون مع ال�سركات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن بندر الفي�سل اآل �سعود         

اأمني �سندوق وتنمية موارد الأ�ستاذ فواز بن فهد بن عبدالرحمن الق�سيبي         
اخلدمات ال�سحية الأ�ستاذ طالل عبداهلل العقيل               

العالقات العامة والإعالم املهند�س رائد عبدالعزيز اأبوزنادة              
القوانني والت�سريعات ال�سيدة رقية حممد ال�سعيبي                
الأن�سطة الجتماعية ال�سيدة وفاء بنت حممد ال�سديري              



مبادئنا األساسية
الوضوح

المبادرة

روح الفريق

التطوير والتجديد

االلتزام والمسؤولية

اإلبداع



المؤتمرات



حضره 80 معلم و70 من األهالي

املؤمتر العاملي األول جلمعية افتا

برعاي�ة  افت�ا  جمعي�ة  تقيم�ه  ال�ذي  الأول  امل�ؤمت�ر  ه�� 
ب�ن  ن��اف  ب�ن  حمم�د  الأم�ر  امللك�ي  ال�س�م�  �ساح�ب 
عبدالعزي�ز اآل �س�ع�د �س�فر خ�ادم احلرمني ال�س�ريفني 
يف اململك�ة املتح�دة واإيرلندا والرئي��س الفخري جلمعية 
دعم ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت النتباه، بالتعاون 
وور��س  ملحا�س�رات  كان  والتعلي�م،  الرتبي�ة  وزارة  م�ع 
العمل التي نظمها الأكادميي�ن من اأمريكا ف�ائد كبرة 
وملم��سة لدى املتدربني الرتب�يني، وكذلك ور�س العمل 
الت�ي اأقيم�ت للأطفال ب��اإ�سراف جمم�عة من الفنانات 
الت�س�كيليات وامل�س��رات الف�ت�غرافي�ات تفاعل منهن 

م�ع اأه�داف اجلمعية. 
ح�سر عدد من املتحدثني منهم كري��س ديندي، م�ؤلف 
ومر�س�د طلب�ي، ود.بيل�ي اأبن�ي، يدر��س عل�م الت�س�ريح 
والفيزياء والكيمياء لطلبة الثان�ية العليا واأي�سا األيك�س 

زيلجر احلا�سل على املاج�س�تر يف الطب ال�س�رعي.
التدريبي�ة  العم�ل  ور��س  م�ن  ع�دد  امل�ؤمت�ر  ت�سم�ن 
ح�سي�ت  وق�د  واملتخ�س�س�ني،  والأه�ايل  للرتب�ي�ني 
ه�ذه ال�ر��س باقب�ال ممت�از وجن�اح باهر ك�ر�س�ة عمل، 

م�ن واإىل اأه�ايل افت�ا و ور�س�ة عم�ل ،التعل�م ع�ر الف�ن، 
وور��س  املحا�س�رات  م�ن  والعدي�د  للعدي�د  بالإ�ساف�ة 

العم�ل. 



٢008



حضره أكثر من 800 شخص مابين طبيب ومعلم وأب 

املؤمتر العاملي الثاني جلمعية افتا

م�ؤمتر  اأول  ا�ست�سافة  ب�سرف  افتا  جمعية  حظيت 
الأطفال  لأطباء  الأمريكية  الأكادميية  مع  بال�سراكة 
طرق  على  الأطباء  تاأهيل  يف  عريقة  خرة  لها  والتي 
الت�سخي�س والعلج لفتا،  وه� اأول م�ؤمتر من ن�عه يف 
ال�سرق الأو�سط و �سّم ما ل يقل عن خم�سة و ع�سرون 
متحدث من اأكر الأطباء املتخ�س�س�ن يف هذا الن�ع 
من ال�سطرابات الع�سبية من خمتلف مناطق العامل. 
وت�سمن خم�س م�سارات تعليمية اخت�س كل م�سار بفئة 
واملراهقني  والأهايل  والرتب�يني  بالأطباء  بدًءا  معينة 

والأطفال.



٢00٩



المشروع الوطني





...

أول معرض فني الفتا في العالم
افتا: احلياة واإلبداع٢00٩



أول معرض فني الفتا في العالم

افتا: احلياة واإلبداع



الأمر  امللكي  ال�سم�  �ساحب  من  كرمية  برعاية 
العزيز عبد  بن  م�ساعد  بن  الرحمن  عبد  ال�ساعر/ 
 اآل �سع�د رئي�س نادي الهلل ال�سع�دي اأقامت  جمعية 
�سن�يًا  يقام  والذي  الثالث(  عبقري  )مهرجان  افتا 
و  احلركة  فرط  ل�سطراب  العاملي  الي�م  مبنا�سبة 
بافتا وخلق تلحم  ال�عي  لرفع  و ذلك  النتباه  ت�ستت 
وتاآزر بني اأطفال افتا وبقية الأطفال من خلل الأن�سطة 
الرتفيهية املقامة و ت�سمن برنامج املهرجان العديد و 

المهرجان األكثر نجاحا، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من ٢0٫000 زائر
مهرجان عبقري ٢0١03

بع�س  وح�س�ر  الفعاليات  و   امل�ساركات  من  العديد 
الفنانني ولعبي اأندية الهلل وال�سباب والن�سر. 

احت�ى برنامج املهرجان على عدد من الأن�سطة مابني 
عرو�س لكرة القدم ومباريات ودية بني لعبي فريق 

الهلل والن�سر وال�سباب وبني اأطفال افتا.



المهرجان األكثر نجاحا، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من ٢0٫000 زائر

مهرجان عبقري 3

ي�سعى هذا الرنامج اإىل خلق جيل داعم من ال�سباب لن�سر ثقافة ال�عي بني اأفراد 
املجتمع واحلد من النظرة ال�سلبية لذوي افتا. ويهدف الرنامج اإىل اإعداد نظام 
تدريبي فعال بني الطلب والرتب�يني والأهايل لت�فر بيئة داعمة لهم يف املجتمع.

خالل السنة االولى من إقامة البرنامج تم تدريب أكثر من ١00 متدرب
برنامج مرشد افتا الطالبي٢0١١



البرامج التدريبية

تدريب األهالي

تدريب المعلمين

تدريب األطفال والمراهقين

تدريب األطباء

تدريب طالب الجامعة

تدريب مدربي افتا
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تدريب األهالي
هدف برنامج تدريب أهالي افتا هو الوصول إلى قاعدة عريضة 
أطفالهم  مع  التعامل  على  القادرين  فقط  ليس  األهالي،  من 
المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه )افتا( بنجاح 
عن طريق تدريبهم في مهارات التواصل مع أطفالهم و تعديل 
سلوكهم و غيرها من المهارات المفيدة للتعامل مع أطفال ذوي 
افتا بل، وقادرين على تدريب غيرهم من األهالي في المستقبل.

٢1٤
أب و آم

١٤٣٥

٤٧٨
أب و آم

١٤٣٤

3٧٦
أب و آم

١٤٣٦

39٧
أب و آم

١٤٢٩-١٤٣٣
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ورش عمل األهالي

التدريب املكثف للأهايل
األستاذة كريس ديندي 

جلسة واحدة  /  أكتوبر ٢008م 

التدريب املكثف للأهايل
خبراء عالمية 

 يومين / نوفمبر ٢00٩م 

من واإىل اأهايل افتا
المنظمة األمريكية الفتا )تشاد( 

سبعة جلسات / يناير ٢00٩م 

من واإىل اأهايل افتا
المنظمة األمريكية الفتا )تشاد( 

 سبعة جلسات / مارس ٢0١0م 

الرياض

الرياض الرياض

الرياض

»اأعتقد اأن مهما كتبت فاإن الكلمات �س�ف تعجز عن نقد وو�سف ما تق�م�ن به من جهد جليل ل�سالح فئة 
من الأطفال - جيل امل�ستقبل«

 ~ نعيمة الحديدي



25

دليل الوالدين للتعامل مع 
طفالهم ذوي افتا

الدكتورة سلوى خشيم 

 جلسة واحدة / أبريل ٢00٩ 

تدريب املهارات
الدكتورة سلوى خشيم 

 8 جلسات / مارس - أبريل ٢0١0 

�ضخري اأمومتك لتنه�ضي 
بطفلك

الدكتورة سلوى خشيم 

 6 جلسات / فبراير - مارس ٢0١١ 

كلمني اأ�ضمعك - حاورين 
اأفهمك

األستاذة لمى  العوهلي 

 جلسة واحدة /  مارس ٢0١١ 

الرياض

الرياض

الرياضالرياض
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ورش عمل األهالي

تعزيز مهارات طفلك 
االجتماعية 

الدكتور ة  آمال اليماني  

 ١6جمادى األول  ١٤٣٢هـ )١٩ مايو ٢0١١م( 

ع�ضر القراءة 
األستاذة علياء البازعي  

 6 صفر١٤٣٤هـ )١٩  ديسمبر ٢0١٢م( 

ندوة العلج التكاملي الفتا 
د. سهير بلخي - د. آمال اليماني - د. سلوى 

خشيم  

 7 صفر١٤٣٤هـ )٢0 ديسمبر ٢0١٢م( 

دور املنزل واملدر�ضة يف علج 
افتا 

الدكتور صالح باحشوان  

 ٢7 محرم ١٤٣5هـ )٣0 نوفمبر ٢0١٣م( 
جدة

الرياض

الرياض

جدة
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دورة مكثفة للأهايل عن افتا 
د. جمال الحامد / د. سارة الشريف / أ. ليلى 

الكاظم 

 ١7 ربيع الثاني ١٤٣5هـ )١7 فبراير ٢0١٤م( 

احلقوق االأكادميية لطفل 
افتا 

األستاذة منى حداد 

 ٢0 ربيع الثاني ١٤٣5 هـ   )٢0 فبراير ٢0١٤م( 

مبادئ العلج الرتبوي 
الدكتورة سلوى خشيم 

 7 جمادى األول ١٤٣5هـ  )8 مارس ٢0١٤م( 

حما�ضرة حول افتا 
د. جمال الحامد  

 ١0 جمادى األول ١٤٣5هـ  )١١ مارس ٢0١٤م(

اإن من اجلهد و التخطيط امل�ستمر اأن بداأت اجلمعية تتخطى دور الت�عية و الر�ساد اإىل التدريب املبني على 
اأ�س�س علمية )طبية -  نف�سية - �سل�كية - ترب�ية(«

 ~ صالح القسومي

الخرب

جدة

جدة

الخرب
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املهارات التنظيمية الأطفال 
ذوي افتا 

د. ليلى الكاظم 

 ٣  جمادى الثاني ١٤٣5هـ  )٣ أبريل ٢0١٤ م(

ورش عمل األهالي

اال�ضرتاتيجيات النف�ضية 
الفعالة 

الدكتورة هيفاء الحامد 

 ٢6  جمادى الثاني ١٤٣5هـ  )٢6 أبريل ٢0١٤م(  

اأثر العلج الدوائي على طفل 
افتا 

الدكتورة سهير بلخي  

 ١١ رجب ١٤٣5هـ  )١0  مايو ٢0١٤م(

فنيات العمل مع ذوي افتا 
د. خالد الجميعة 

 8 جمادى الثاني ١٤٣5هـ  )8 أبريل ٢0١٤م( 

الخرب

الرياض

جدة

الخرب
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ا�ضطرابات التوا�ضل لدى 
اأطفال افتا 

الدكتور وائل الدكروري 

 ٢ ذو القعدة ١٤٣5هـ  )٢8 أغسطس ٢0١٤م( 

العلج الرتبوي الفتا 
الدكتورة  سلوى خشيم 

 ٩ ذو القعدة  ١٤٣5هـ  )٤ سبتمبر ٢0١٤م( 

تعزيز الثقة بالنف�س لذوي 
افتا 

الدكتورة  رشا مشموشي 

 ٢5  ذو القعدة ١٤٣5هـ )٢0 سبتمبر ٢0١٤م(

حما�ضرة عامة عن افتا 
د. آمال اليماني - د. سهير بلخي - د. هاني 

أبو الروص 

 ٢5  ذو القعدة ١٤٣5هـ )٢0 سبتمبر ٢0١٤م( 

»اأقف اجلًل تعظيمًا ل�سخ�سية هذه اجلمعية 
املباركة و اعجابًا لعبقريتها التي ات�سمت حتلت 

ب�سمات التفكر العلمي من ج�دة التنظيم 
واملعا�سرة واملنهجية وال�سم�لية والدقة والتجريد 
والتق�مي امل�ستمر والتح�سني والتحديد والنزاهة 

وال�سفافية«
 ~ راغب الجوهري

الرياض

الرياض

الرياض

جدة
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جتارب االأهايل مع اأطفال 
افتا 

الدكتورة  سلوى خشيم 

 6 رجب  ١٤٣6هـ )٢6  أبريل ٢0١5م(

رفع م�ضتوى الوعي بافتا 
الدكتورة  رشا مشموشي 

 ٢٢ محرم ١٤٣6هـ )١5  نوفمبر ٢0١٤م( 

ورش عمل األهالي

مبادئ العلج الرتبوي 
الدكتورة  سلوى خشيم 

 ١5 جمادى الثاني  ١٤٣6هـ )٤ أبريل ٢0١5م(

افتا يف املنزل 
الدكتورة  سلوى خشيم 

 ٢٢ جمادى الثاني  ١٤٣6هـ )١١  أبريل ٢0١5م( 

افتا يف املدر�ضة 
الدكتورة  سلوى خشيم 

 ٢٩ جمادى الثاني  ١٤٣6هـ )١8  أبريل ٢0١5م( 

جدة

جدة

جدة

جدة

الرياض
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تعديل سلوك أطفال افتا

اال�ضرتاتيجيات الفعالة 
لتحقيق �ضلوك ايجابي

الدكتورة آمال يماني 

 جلسة واحدة / أبريل ٢00٩ م

لنغري حياتهم
الدكتورة آمال يماني 

 جلسة واحدة / يونيو ٢0١١ م

لنغري حياتهم
الدكتورة آمال يماني - األستاذة منى حداد 

 جلستين / فبراير ٢0١٢ م

برنامج د.باركلي لتعديل 
ال�ضلوك

األستاذة لمى طاهر 

 8 جلسات / مارس - أبريل ٢0١٢ م

الرياض

الرياض

جدة

الرياض

جل�ضات تعديل ال�ضلوك
الدكتورة نورة العيسى 

 8 جلسات / ١٢ سبتمبر - 6 نوفمبر ٢0١٣

الرياض
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جل�ضات تعديل ال�ضلوك
الدكتورة هيفاء الحامد 

 8 جلسات / ٤ نوفمبر - ديسمبر ٢0١٣

اإ�ضرتاتيجيات العلج ال�ضلوكي 
 د. سارة الشريف  

٣ جلسات / ١١ مارس ٢0١٤ - 8 أبريل ٢0١٤ 

تعديل �ضلوك طفل افتا 
 د.  آمال يماني

١6 شعبان ١٤٣5هـ  )١٤ يونيو ٢0١٤م( 

جل�ضات تعديل ال�ضلوك
األستاذة لما طاهر 

١٢ جلسة / ١٤ مارس  - ٢5 أبريل ٢0١5م  

تعديل سلوك أطفال افتا

الرياض

الخرب

جدة

الرياض
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اجتماعات

اجتماع دعم االأمهات - ١
الدكتورة  هيفاء الحامد 

٢  محرم ١٤٣6

اجتماع دعم االأمهات - ٢
الدكتورة  هيفاء الحامد 

 ١5 صفر ١٤٣6
اجتماع دعم االأمهات - ٣

الدكتورة  هيفاء الحامد 
 6 ربيع األول ١٤٣6 هـ

اجتماع دعم االأمهات - ٤
الدكتورة سعاد اليماني 

6 ربيع الثاني ١٤٣6 هـ

اجتماع دعم االأمهات )٢٠١٠(
األستاذة سماح الدليقان 

مايو ٢0١0م
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1٨9
معلمـ/ة

1٤1
معلمـ/ة

١٤٣٤١٤٣٥

توعية وتدريب المعلمين
تربوي  فريق  إعداد  إلى  المعلمين  تدريب  برنامج  يهدف 
الفتا  المختلفة  بالجوانب  المعرفة  من  عالية  درجة  على 
و االستراتيجيات التربوية الفعالة للتعامل مع طالب افتا 
لضمان تقدمهم أكاديمياً. كما يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة 
هذا الفريق التربوي لتدريب غيره من التربويين ليكونوا 

بدورهم أيضاً مدربين.

19٦٦
معلمـ/ة

١٤٣٦

٨٢٦
معلم

١٤٢٩-١٤٣٣
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»تدريب الرتبويني لي�ضبحوا 
مدربني«

األستاذة كريس ديندي

5 أيام / أكتوبر ٢008

»افتا يف ف�ضلي«
األستاذة علياء البازعي

جلسة واحدة / أبريل ٢00٩

»التدريب املكثف للمعلمني«
خبراء عالمية

٣ أيام / نوفمبر ٢00٩

»الذاكرة العاملة و التعلم«
األستاذة علياء البازعي

جلسة واحدة / أبريل ٢0١٢

درا�ضة حلاالت لطلب ذي الن�ضاط 
الزائد وو�ضع خطة العمل 

د. أمل العوامي،

١7 مارس ٢0١٤ م

ا�ضرتاتيجيات العلج ال�ضلوكي واملعريف 
لطلب افتا 

د. سارة الشريف،

8 أبريل ٢0١٤ م

توعية وتدريب المعلمين

الرياضالرياض

الرياضالرياض

الخربالخرب



37

محاضرات

محاضرة حول اضطراب الحركة وتشتت االنتباه 
د. سارة الشريف،  5 مايو ٢0١٤ -- الخبر

محاضرة في جامعة األمير سلمان 
١٢ نوفمبر ٢0١٣ -- الرياض

محاضرة في جامعة كلية المعرفة 
٢5 نوفمبر ٢0١٣ -- الرياض

مبادٔي العالج التربوي 
د. سلوى خشيم، 8 مارس ٢0١٤ -- جدة
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محاضرات

مدارس البنات الرياض  

اليوم/التاريخالمتحدثاسم المدرسةم
االثنين 2013/12/2فاطمة الجابريب/1396
الثالثاء 1435/5/10نورة التميميب/2108
الخميس1435/6/3ريم السبيعي                                       ب/3408
اإلثنين 1435/6/7فهده بن حشرب/4120
األربعاء 1435/5/11فهده بن حشرب/5380
الخميس1435/5/12فهدة بن حشر                                       ب/6252
اإلثنين 1435/6/28فهده بن حشرب/7268
الثالثاء 1435/5/3سارة السكيريب/847
الخميس 1435/6/10ندى منشيب/9123
األربعاء 2013/12/11هاجر الجابريب/10146
الثالثاء 2013/12/10ذكرى الغليقةب/1192
الخميس 1435/7/9فهده بن حشرر/128
االثنين 2013/12/16فتون الجوفيب/13249
االربعاء 2013/12/18ذكرى الغليقةب/14333
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» أشكر األستاذة عىل عطائها املتميز يف توصيل املعلومات 
ورحابة صدرها وفقها الله ملا يحب و يرىض و سدد خطاها، 

أسأل الله لها املزيد من التقدم و يحقق ما تصوب إليه. «

ابتدائية ٩٢
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محاضرات

اإلثنين 1435/7/13فهده بن حشرب/15260
االثنين 1436/5/11ب/16150
اإلثنين 1435/5/30ريم السبيعيب/17314
األحد 2013/12/22فتون الجوفيب/18335
األربعاء 2013/12/25نجالء الحريولب/19121
الثالثاء 1435/6/22أمجاد الجيزانيب/20139
األربعاء 1435/6/9لجين السلطانب/21288
الثالثاء 1435/6/1لمياء الحوشانب تق/227
الثالثاء 1434/6/8فهده بن حشرب/23232
الثالثاء 1434/6/15عفاف الجابريب/2455
اإلثنين 1435/6/21فهده بن حشرب/25116
الثالثاء 1435/7/14فهده بن حشرب/26182
اإلثنين 1435/7/6ريم السبيعيب/27210
الخميس1435/7/2سارة السكيريب/28385
األربعاء1435/6/23أمجاد الجيزانيب/29114
األربعاء 1435/6/2ساره السكيريب/30179
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الخميس1435/4/27سارة السكيريب/الدرعية الثالثة31
الثالثاء 1435/6/29فهده بن حشرب/32105
الخميس 2014/1/2سارة المشعبيب/33113
الثالثاء 12/ 5 / 1536 ب/34131
اإلثنين 1435/6/14فهده بن حشرب/عرقة األولى35
األربعاء 1435/6/16فهده بن حشرب/ريحانة بنت زيد36
األربعاء 1435/7/1فهده بن حشرب/جميلة بنت الحارث37
الثالثاء 1435/7/7أمجاد الجيزانيب/الخنساء38

مدارس البنات الرياض  

» شكر الله سعيكم ونفع بكم و جزيتم خرياً ، التوسع يف إلقاء 

املحارضة ألكرب عدد من األمهات وذلك لزيادة الوعي. «

ابتدائية ريحانة بنت زيد 
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محاضرات

مدارس البنين الرياض  

اليوم/التاريخالمتحدثاسم المدرسةم
األحد: 2013/12/29د.فيصل الماضيب/الربيع بن ُمسلم1
عبدالعزيز المحمودب/البراء بن اوس2
الخميس2013/12/19عبدهللا القضيبييب/عاصم بن ثابت3
    االثنين2013/12/23 عبدالعزيزالمحمودب/عمرو بن ثابت4
األربعاء2013/12/25د.فايز الفيصل  ب/ابي العالية5
الثالثاء 2014/11/11 1436/1/18عبدالعزيز المحمودب/حي الروضه6
االثنين 2014/10/27 1436/1/3عبدهللا القضيبييب/سلمان بن ربيعه7
االربعاء 2014/11/12عبدالعزيز المحمودب/ابي بن كعب8
الخميس 2014/10/23 1435/12/29عبدالعزيز المحمودب/عاصم بن عدي9
األحد 1436/1/16 هـ عبدالعزيز المحمودب/خارجه بن زيد10
االربعاء 2014/11/12 1436/1/19عبدالعزيز المحمودب/مالك بن سنان11
االثنين 2014/11/3 1436/1/10أحمد الشدوخيب/الحجاز12
ر/سعد بن معاذ13
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الثالثاء 2014/10/28 1436/1/4عبدالعزيز المحمودب/إياس بن معاوية14
الخميس 2014/10/30 1436/1/6عبدالعزيز المحمودب/حماد بن سلمه15
االربعاء 2014/10/29 1436/1/5بسام الظفيريب/هالل بن اميه16
الثالثاء 2014/11/4 1436/1/11عبدالعزيز المحمودب/ صالح الدين17
االثنين 1436/2/2هـعبدهللا القضيبيب/شجاع بن وهب18
الثالثاء 1436/4/28ب/زياد بن سعد19
الثالثاء 1436/1/18هـعبدالعزيز المحمودب/ابن دريد20
االربعاء 1436/1/26 هـعبدالعزيز المحمودب/الربوة21
األحد 1436/1/23 هـعبدالعزيز المحمودب/ عبدهللا بن الزبير22
الثالثاء 1436/1/25هـعبدالعزيز المحمودب/المربع23
الخميس 1436/4/30ب/مشرفه24
األحد 1436/5/10ب/طلحه بن عبيدهللا25
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الثالثاء 1436/5/26ب/االمير مساعد26
األحد 1436/5/17ب/الشعبي27
األثنين 1436/5/4ب/ابن المقرب28
االربعاء 1436/5/8ب/عبدهللا بن السائب29
األحد 1436/5/24ب/حسان بن الثابت30
االثنين 1436/5/18ب/وهب المزني31

» أشكر املحارضة عىل أسلوبها ىاألكرث من رائع فجزيتي خرياً، 
و أمتنى من هذ الجمعية اإلكثار من هذه املحارضات لتوعية 

الناس ولكم جزيل الشكر. «
ابتدائية ١8٢

مدارس البنين الرياض  

محاضرات
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محاضرات

مدارس البنات جدة  
الحي المدرسة م
مشرفة الروضة 5 1
الفيصلية الروضة 6 2
الرويس الروضة 7 3
المنار الروضة 11 4

الروضة الروضة 19 5
حي االمير عبد المجيد الروضة 22 6

المرجان الروضة 25 7
النزهه الروضة 27 8

قاعدة الملك فيصل روضة األبناء 9
الكندرة ب/2 10
الهنداوية ب/4 11
الثغر ب/7 12

الكندرة ب/11 13
السبيل ب/12 14
الكندرة ب/13 15
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الهنداوية ب/ 21 16
السامر ب/56 17
الروضة ب/58 18
الفيصليه ب/62 19
الربوه ب/79 20

بني مالك ب/89 21
كيلو 14 ب/94 22
ام السلم ب/95 23
السالمة ب/99 24
الرغامه ب/101 25
المروه ب/105 26
الرحاب ب/107 27
قويزة ب/109 28

الفيصلية ب/119 29
السامر ب/121 30

محاضرات

مدارس البنات جدة  
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المنار ب/138 31
السليمانيه ب/146 32

الدفاع الجوي ب/150 33
الربوة ب/153 34

ب/160 35
المرجان ب/181 36
المنار ب/182 37
الصفا ب/190 38

ب/200 39
المحاميد ب/214 40
الروابي ب/4 تحفيظ 41
النسيم ب/9 تحفيظ 42

بني مالك ب/10 تحفيظ 43
كيلو 13 ب/15 44
قويزة ب/48 45

محاضرات

مدارس البنات جدة  
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» نشكر املحارضة عىل هذه الدورة كام نشكر جمعية افتا زادت 

من معلوماتنا بهذا الجانب. «
ابتدائية ٢٦  
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الروابي ب/49 46
الروابي ب/60 47
الرغامة ب/81 48

مدائن الفهد ب/86 49
التحلية ب/87 50
النسيم ب/110 51
السالمة ب/122 52
الرغامة ب/127 53
قويزة ب/135 54
السنابل ب/144 55
النعيم ب/155 56
العدل ب/175 57
قويزة ب/183 58
األجواد ب/196 59
السامر ب/202 60
النسيم ب/205 61

محاضرات

مدارس البنات جدة  
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األطفال والمراهقين
تدريب األطفال على النجاح مع افتا

اكتساب السلوكيات االيجابية 
تطوير الثقة بالنفس و االبداعية 

إيجاد فرص حصرية ألطفال افتا التي ستعجعلهم يشعرون 
بالفخر و السعادة
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أنشطة األطفال

موؤمتر الرعياة املتكاملة - 
م�ضار االأطفال

الدكتورة نهال عرفان

نوفمبر ٢00٩

�ضخ�ضيتي احلقيقية - 
التعاي�س مع افتا )اأطفال(

الدكتورة نهال عرفان

مارس ٢0١0

�ضخ�ضيتي احلقيقية - 
التعاي�س مع افتا )مراهقني(

الدكتورة نهال عرفان

فبراير ٢0١٢

موؤمتر الرعياة املتكاملة - 
م�ضار املراهقني

الدكتورة نهال عرفان

نوفمبر ٢00٩

�ضخ�ضيتي احلقيقية - 
التعاي�س مع افتا )مراهقني(

الدكتورة نهال عرفان

مارس ٢0١0
الرياض

الخرب

جدة

الرياض

اأن�سطة ترفيهية
في مناسبة عودة الملك بالسالمة

مارس ٢0١١

الرياض



55



56

الأحلم تتحقق
األستاذة ناهد الشوى

أكتوبر ٢008 - جلسة واحدة

الأ�سرة والبيت
من فعاليات المعرض الفني الفتا

أبريل ٢00٩  

اأنا املبدع
مجموعة عين رأت 

أكتوبر ٢008 - جلستان

يف اأعماق البحر
من فعاليات المعرض الفني الفتا

أبريل ٢00٩  

مهرجان عبقري ٣

برعاية األمير عبدالرحمن بن مساعد بن 

عبدالعزيز
٢٢000 زائر

سبتمبر ٢0١0

مهرجان عبقري 2
٣000 زائر

 أغسطس ٢00٩

الرياض

الرياض

الرياض

الرياض

الرياضالرياض

أنشطة األطفال
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الرياض

الرياض

مرسم عبقري
١١ أبريل - 6 يونيو ٢0١٣ -- الرياض

نادي عبقري الصيفي
١5 يونيو - 8 يوليو ٢0١٣ -- الرياض

خميس عبقري
١ يناير - ٤ أبريل ٢0١٣ -- الرياض 

زيارة معرض مشكاة
 ١٣ يناير ٢0١٤ -- الرياض

مرسم عبقري
 ٢8 مارس ٢0١٤ -- جدة

الرياض

خميس عبقري
١ مايو ٢0١٤ -- الخبر
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الرياض

الرياض

الرياض

نادي عبقري الصيفي
٢6 بوليو -  ٢0 أغسطس ٢0١5 -- الرياض

نادي عبقري الصيفي
٢6 مايو - ١٩ يونيو ٢0١٤ -- الرياض

مرسم عبقري
مايو ٢0١٤ -- الرياض

أنشطة األطفال

أعمال يدوية
١٢ ديسمبر ٢0١5م

تايكوندو 
١0 أكتوبر ٢0١5م

سباحة حرة -- جدة
٢8 نوفمبر ٢0١5م -- جدة
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جدة

األعمال اليدوية
6 يونيو ٢0١5م -- جدة

جدة

المطبخ الصغير
٢5 يوليو ٢0١5م -- جدة

الرياض

كرة القدم
٢٩ أغسطس ٢0١5م -- جدة
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رفع  في  المشاركة  على  قادرين  قادة  ليكونوا  األطباء  تدريب 
الخدمات الصحية الفتا كما ويتم تدريب األطباء على  مستوى 

أحدث التطورات في طرق التشخيص و العالج.

تدريب األطباء
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م�ؤمتر منزل الرعاية املتكاملة لفتا
١٤ متحدث عالمي

سبتمبر ٢00٩ / 5 أيام

ور�سة عمل عن ت�سخي�س و علج افتا
مجموعتين x 6 ساعات

فبراير ٢0١٢

التدريب على التشخيص والعالج

ور�سة عمل عن ت�سخي�س و علج افتا
مجموعتين x 6 ساعات

أبريل ٢0١٤

ور�سة عمل عن ت�سخي�س و علج افتا
مجموعتين x 6 ساعات

ديسمبر ٢0١٢
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تدريب القيادة لألطباء

موؤمتر تدريب القادة للأطباء )١(
بال�سراكة مع الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال

٤-6 فبراير ٢0١٢

موؤمتر تدريب القادة للأطباء )٢(
بال�سراكة مع الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال

8-٩ فبراير ٢0١٢

موؤمتر تدريب القادة للأطباء )٣(
بال�سراكة مع الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال

8-١0 ديسمبر ٢0١٢

موؤمتر تدريب القادة للأطباء )٤(
بال�سراكة مع الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال

١٢-١٤  أبريل ٢0١٤م

موؤمتر تدريب القادة للأطباء )٥(
بال�سراكة مع الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال

١5-١7  أبريل ٢0١٤م
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PLA 4
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PLA 5
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تدريب مدربي افتا

تطلق كلمة مدرب افتا على �سخ�س متخ�س�س باحرتافية مل�ساعدة ذوي افتا مل�اجهة امل�ساعب و التحديات التي تعرت�س 
حياتهم الي�مية و تق�دهم لتجاوز العقبات التي ي�سببها هذا ال�سطراب لهم �س�اء يف العمل اأو يف املدر�سة اأو حتى يف 

منازلهم.

مبادئ تدريب افتا ودور المدرب

مبادئ التدريب لفتا 
األستاذة جان اشتون
٣ أيام / نوفمبر ٢00٩ 

»كيف ت�سبح مدربًا لفتا«
األستاذة سارا رايت
5 أيام / أكتوبر ٢0١0 
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التطوع في جمعية افتا
َ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه أَْجٌر َكِريم” }سورة الحديد{ “َمن َذا الَِّذي ُيْقِرُض هللاَّ

هنا في جمعية افتا، نستثمر طاقات الشباب والفتيات بطريقة أخرى تماما.

الذي نحرص على تقديمه لهم  الثقة في متطوعينا ومتطوعاتنا، الحب واالهتمام واالنتماء 
بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة  هي الدافع الحقيقي الذي يجعلنا نراهم يبدأون صباحاتهم 

أو حتى مساءاتهم معنا بداخل الجمعية.



اليوم العالمي للتطوع
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كيف تنظم حملة توعوية فعالة 
أ.  نجوى أزقور

٢7-٢8 فبراير ٢0١0م

محاضرة مفهوم وفوائد التطوع 
 د.  سعاد اليماني

١٢ صفر ١٤٣6هـ  )٤ نوفمبر ٢0١٤م( 
جامعة الملك سعود،  الرياض

المسؤولية االجتماعية للشباب 
أ.  رامي نشاشيبي

١8 أكتوبر ٢0١0م

محاضرات حول التطوع
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931
طالبـ/ة

برنامج مرشد افتا الطالبي

١٤٣٤

5٤٤
طالبـ/ة

١٤٣٥

51٧
طالبـ/ة

١٤٣٦

تم اختيار المشاركين في البرنامج من فئة الشباب ألنهم 
في  وقوي  كبير  وتأثيرهم  بالمجتمع  المهيمن  الجزء  هم 
تغيير نظرة المجتمع عن )افتا( نحو اإليجابية كما أنهم فئة 

نشطة ويمكنهم ابتكار أساليب وطرق فعالة.
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محاضرة وضع األسس: 
عدد محاضرات مرشد افتا الطالبي:  62    )الرياض: 44 / جدة: 15 / الخبر: 3(

برنامج مرشد افتا الطالبي

دورات القيادة وااللقاء
أ. بيث هوبان2012/2القيادة
د.عبدالرحمن الشتوي2012/2القيادة
أ. عبد العزيز الدليجان2013/9/13القيادة
د. نجيب الزامل2013/9/13االلقاء
د. عبد هللا العساف2013/12/28االلقاء
أ. سلمان الحبيب2014/6/14االلقاء
د.عبدالرحمن الشتوي2014/6/25االلقاء
19د.عبدالرحمن الشتوي2014/9/16االلقاء
د. واصف سيد2014/10/16القيادة
18د.عبدالرحمن الشتوي2014/10/19االلقاء
17أ.يوسف الحربي2015/2/18القيادة
18د.عبدالرحمن الشتوي2015/8/22االلقاء
8د.عبدالرحمن الشتوي2015/8/24االلقاء
43أ.سليمان الهويسين2015/11/22القيادة

المجموع =    )اإللقاء = 63   القيادة = 60(
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تدريب االقاء والقيادة
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ملتقى المتطوعين



حمالت و مشاركات توعوية



حمالت توعوية

حمالت المدارس والجامعات

استفسارات األهالي

افتا واإلعالم



تسلق إيفرست للتوعية عن افتا
يف �ضهر اأبريل ٢٠١٥م ت�ضلقت الدكتورة ن�ضرين احلقيل اإىل مع�ضكر » بي�س كامب « يف قمة 

اإيفر�ضت بنيبال للتوعية عن ا�ضطراب فرط احلركة وت�ضتت االنتباه.





منتدى التنافسية
جمعية افتا كانت الراعي االجتماعي يف املنتدى التناف�ضية للهيئة العامة لل�ضتثمار والذي 

اأقيم يف فندق الفور�ضيزون يف تاريخ ٥ - ٢ �ضفر ١٤٣٦هـ املوافق ٢٥ - ٢٧ يناير ٢٠١٥م.





يوم الجودة
٣١ اأكتوبر ٢٠١٠م

يف م�ضت�ضفى امللك في�ضل التخ�ض�ضي ومركز االأبحاث -- الريا�س





مقابلة مايكل فيلبس
٢٩ يناير ٢00٩م





الحمالت التوعوية
معر�س خليجيات الثاين «
معر�س كاريكاتر «
معر�س ليايل رم�سان يف بلدي «
معر�س الروؤية اجلديدة «
معر�س املراأة الع�سرية «
معر�س الكتاب  «
معر�س التعليم العايل «
معر�س امل�س�ؤولية الجتماعية «
معر�س رم�سانيات �سيدانه «
معر�س ي�م ال�سحة العاملي «
مهرجان اجلنادرية «
مهرجان �سيف اأرامك� «
احتفالت عيد الفطر «
حلبة الرمي الدولية «
معر�س واحة املراأة «
الغرفة التجارية «
�س�ق خري ملنتجات �سع�دية «

ملتقى اجلمعيات اخلرية «
حملة »اأ�سرتي هي اأملي« «
احلفل ال�سن�ي ملركز عني فر�س «
معر�س الريا�س لل�ساعات واملج�هرات «
معر�س طم�ح - لأمانة مدينة الريا�س «
م�ؤمتر ال�سرع - امل�ست�سفى الع�سكري «
م�ؤمتر اجل�دة - م. امللك خالد التخ�س�سي للعي�ن «
حملة »�سارك�ين عاملي لتفهم�ين« «
بط�لة اململكة الدولية ال�سابعة لقفز احل�اجز «
مهرجان القطيف واحتنا فرحانة - القطيف «
مهرجان الدوخلة )9( - القطيف «
حياة م�ل - الريا�س «
مركز غرناطة - الريا�س «
مركز اململكة التجاري - الريا�س «
احلملة الت�ع�ية ل�سطرابات الت�ا�سل يف مدينة امللك  «

فهد الطبية - الريا�س
الي�م العاملي للطفل العربي - اخلر «



مركز غرناطة



كلية املعرفة - مركز التنمية الجتماعية - الريا�س «
الي�م العاملي للتط�ع - الريا�س «
حملة ت�ع�ية حلماية البيئة ) اأرامك�ا ال�سع�دية( - راأ�س تن�رة «
م�ؤمتر نح� جمتمع اآمن - القطيف «
ملتقى الربيع اخلليجي الرابع - مملكة البحرين «
اأ�سب�ع املرور اخلليجي - اخلر «
رد �سي م�ل - جدة «
مهرجان الطفل للجامعة العربية املفت�حة - اخلر «
معر�س نيارة - الريا�س «
مركز الفي�سلية التجاري - الريا�س «
كلية الأمر �سلطان الطبية - الظهران «
فعاليات لي�م الطفل لذوي الإعاقة وفرط احلركة «
الي�م العاملي للخدمة الجتماعية مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي «
منظمة الروؤ�ساء ال�سباب «
حملة ت�ع�ية يف رد �سي م�ل  «
وزارة الرتبية و التعليم «
جامعة امللك �سع�د «

الحمالت التوعوية





حمالت المدارس والجامعات
جامعة الأمرة ن�رة «
جامعة الأمر �سلطان الأهلية «
جامعة اليمامة «
معهد الأمر اأحمد للإعلم «
جامعة الفي�سل «
جامعة دار العل�م «
اجلامعة العربية املفت�حة «
كلية العل�م و التقنية «
معهد التقنية «
مدار�س الريا�س «
مدار�س احل�سارة  «
مدر�سة ثان�ية 274 «
مدار�س الرواد )عربي/بنني( «
مدر�سة اأم القرى «
مدر�سة جميلة بنت حارث البتدائية «

مدر�سة اأم عمار بن يا�سر البتدائية «
مدر�سة اأمينة بنت عفان البتدائية «
مدر�سة لبابة احلارث البتدائية «
رو�سة ريا�س اجلامعة )الدرعية( «
جامعة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سلمية «
جامعة امللك �سع�د بن عبد العزيز للعل�م ال�سحية «
حملة ت�ع�ية يف جامعة جدة «
حملة ت�ع�ية يف جامعة دار احلكمة  «
حملة ت�ع�ية يف جامعة دار احلكمة «



حياة مول



مركز المملكة



معرض الكتاب



بطولة الباليستيشن 



مدينة الملك فهد الطبية



حمالت الخبر



حمالت جدة



المواد التثقيفية





حقيبة األدوات لألطباء



حقيبة األدوات لألهالي



قصة فارس الهداف



توفير أكثر من 50 »نصيحة« 
لألهالي في الموقع 

اإللكتروني مجانا

باإلضافة إلى أكثر من 

70 مقالة عن افتا



مقر  الجمعية بالرياض

تم افتتاح المكتب الرئيسي الجديد في 

حي السفارات بالرياض عام ١٤٣٣هـ

)تبرع من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض(





مقر  الجمعية بجدة

تم استئجار المقر الحالي بشهر شعبان ١٤٣5 هـ

حي الروضة - شارع الروضة

مبنى الحامد - الدور الثاني -مكتب 8





التغطية اإلعالمية



 افتا واإلعالم



 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم









 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





 افتا واإلعالم





٢608 متابع

الشبكات االجتماعية

٩65٩  متابع

١0٣٢ مشاهدة 
شهريا

٢٣8٤  متابع





الشبكات االجتماعية





استفسارات األهالي

٢٣0   في السنة الهاتف:     

٣٩6   في السنة الموقع االلكتروني :  

فيسبوك:      ٢7     في السنة

٤٢١     في السنة تويتر:      

البريد االلكتروني:    ١٣٢     في السنة



شركاؤنا



الداعمين  )الشركات والمؤسسات(









�ضركة املعجل للتجارة و املقاوالت �سركة اإبراهيم من�سور حممد الراجحي للتجارة



أصدقاء افتا
الأ�ستاذة   رجاء ها�سم  - رحمها اهلل

 الأ�ستاذة  �سناء بن لدن  - رحمها اهلل

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن عبد العزيز اآل �سعود
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبد العزيز اآل �سعود

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود
�ساحب   ال�سمو   امللكي  الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز اآل �سعود
�ساحب   ال�سمو   امللكي   الأمري  ح�سام بن �سعود بن عبد العزيز اآل �سعود

�ساحبة   ال�سمو   امللكي   الأمرية مو�سي بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود
�ساحبة   ال�سمو   امللكي   الأمرية م�ساعل بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود

�ساحبة   ال�سمو   امللكي   الأمرية البندري بنت خالد بن عبد العزيز اآل �سعود
�ساحبة   ال�سمو   امللكي   الأمرية م�ساوي بنت م�ساعد بن عبد العزيز اآل �سعود

�ساحبة   ال�سمو   امللكي   الأمرية �سارة بنت م�ساعد بن عبد العزيز اآل �سعود
�ساحبة   ال�سمو   امللكي   الأمرية م�ساوي بنت �سعد بن خالد اآل �سعود

�ساحبة   ال�سمو   الأمرية نوف بنت حممد بن عبد اهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود
�ساحب   ال�سمو   الأمري  �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري

�ساحبة   ال�سمو   الأمرية  اأريج بنت �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري
�ساحبة   ال�سمو   الأمرية هال بنت خالد اآل �سعود

�ساحبة ال�سمو الأمرية م�ساعل بنت حممد اآل �سعود
�ساحبة ال�سمو الأمرية نوف بنت عبداهلل اآل �سعود



�ساحبة ال�سمو الأمرية عبطاء احلمود الفهد 
اجلرب الر�سيد

الأ�ستاذ   عبدالرحمن   بن   حمفوظ
الدكتور   اإبراهيم   بن   من�سور   الراجحي

الأ�ستاذ   يا�سر   مياين
الأ�ستاذ   اأحمد   املقرين

الأ�ستاذ ح�سام ال�سالح
الأ�ستاذ   �سليمان   بن   عبدالعزيز

الأ�ستاذة نوال ال�سلطان 
الأ�ستاذة   �سناء   عبداهلل   الر�سيد

الأ�ستاذة   �سفية   بن   زقر   
الأ�ستاذة   ملى   طاهر
الأ�ستاذة   ملى   العقاد

الأ�ستاذة   ايفيلن   موك
الأ�ستاذة هالة ال�سعيل

   الأ�ستاذة   األي�سون   ريكوربان

الأ�ستاذ   نا�سر ال�سديري
الأ�ستاذة  فوزية العي�سى

الأ�ستاذة  فوزية ال�سليمان
الدكتور  عبد الرحمن ال�ستوي

الأ�ستاذ  فواز بن فهد بن عبدالرحمن الق�سيبي 
الأ�ستاذ خليل ميناوي

الأ�ستاذ  فواز بن فهد بن عبدالرحمن الق�سيبي 
الأ�ستاذة منرية ال�سديري

الأ�ستاذ يا�سر مياين
الأ�ستاذة �سعاد بن زقر 

الأ�ستاذ طارق عبدالوهاب 
الدكتورة منال اأبا الفرج 

الأ�ستاذ حممد ال�سبيع 
الأ�ستاذة رمي اجلزائري
الأ�ستاذ حممد القا�سم 

الأ�ستاذ يو�سف املجدوعي 

أصدقاء افتا
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الأ�ستاذ وائل ناجي الغفاري 
الأ�ستاذ فهد بن اإبراهيم املقيل و اأبنائه

الأ�ستاذ نا�سر ال�سديري
الدكتور علي حممد اللهبي

الأ�ستاذ عبد العزيز بن عبد الوهاب العبد الوهاب
الأ�ستاذ في�سل بن �سعد ال�سديري

الأ�ستاذ فهد بن اأحمد العبد الرحمن
املهند�س اأحمد بن حممد بن عبد اهلل العبد الكرمي

الأ�ستاذة  م�ساعل ال�سمي�سي
الأ�ستاذة روؤى عبداهلل باروم

الأ�ستاذ حبيب احلبيب



154





عدد أعضائنا

٢9٢
عضو جديد

5٠
عضو جديد

١٤٣٤١٤٣٥

3٨
عضو جديد

١٤٣٦



الشراكات



كلية الطب
 جامعة الفيصل





جامعة طيبة
المدينة المنورة

تتطلع اىل نتائج كبرة مع التعاون مع جامعة طيبة خلدمة ذوي افتا رفع ال�عي يف منتقة املدينة املن�رة واملناطق املحيطة بها. 
القيام بالبح�ث التي تت��سح مدى وعي املجتمع عن افتا ن�سبة انت�سار افتا يف املدينة واأرجائها  «
تاأثر افتا على حياة ال�سخ�س امل�ساب اجتماعيا و �سل�كيا و معنيا «
ت�سهيل خدمات التدريبية لذوي افتا «
ت�سافر اجله�د «
 ت�فر خدمات ت�سخي�سية وعلجية للم�سابني بافتا يف منطقة املدينة املن�رة «





مستشفى الملك فيصل التخصصي
 ومركز األبحاث

مت ت�قيع مذكرة تفاهم بني جمعية دعم ا�سطراب فرط احلركة و ت�ستت النتباه )جمعية افتا( و م�ست�سفى امللك 
في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث للعمل امل�سرتك يف الت�عية والتدريب والأبحاث.

٧ أبريل ٢٠١٥م





جريدة الرياض





دار اليوم لإلعالم

مت ت�قيع مذكرة تفاهم بني جمعية دعم ا�سطراب فرط احلركة و ت�ستت النتباه 
)جمعية افتا( و دار الي�م للإعلم يف املنطقة ال�سرقية.









مدارس الملك فيصل
الرياض







األكاديمية األمريكية
 لطب األطفال



المنظة األمريكي لألطفال 
والبالغين ممن يعانون بافتا



جامعة الملك سعود
كلية صحة المجتمع



الخطة المستقبلية



مركز افتا الخيري للتشخيص والعالج	 

المركز التأهيلي والتعليمي	 

افتتاح فروع جديدة	 

برنامج التدريب اإلرشادي الفتا	 

برنامج إلعب لتتعلم	 

هذه المشاريع األول من نوعها في 
الشرق األوسط



 األستاذة  سناء بن الدن
١٤٣6هـ

 األستاذة  سارة العيسى
١٤٣٤هـ

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
١٤٣6هـ

 األستاذ محمد السقا
١٤٣١هـ

ذكراهم ودعمهم لذوي افتا سيظل معنا.





السنوي التقرير

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة و تشتت االنتباه «افتا»
مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية بترخيص رقم ٤٧٤

١٤٣٥هـ

للعام ١٤٣٤ / ١٤٣٥هـ ١٤٣٤هـ


