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يسعدنا أن نضع بني أياديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل
الفترة املاضية
أخبار إشراق
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وﺣﺻول ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻣﺑﺎدرات
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ.

رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ إدراك اﻟﺳﻧوي واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣﺣﺎﺿرة ﻋﻧواﻧﮭﺎ
)ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر ﻧﻣوذج ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﻋم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ( وﻗدﻣﮭﺎ
اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ . 5/4/2021

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ )روح اﻟﻌطﺎء( ﻟﻠﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم واﻟﺗﻲ
ﻧظﻣﮭﺎ ﻓرﯾق ﻗوة ﻋطﺎء اﻟﺗطوﻋﻲ وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل
اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن ﻓﻲ  7/4/2021ﻓﻲ واﺟﮭﺔ اﻟرﯾﺎض.

ﻧﺷراﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ)اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻣن إﺷراق( ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻋن اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻻﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ
وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه) (208اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺿطراب ﺑﻣوﻗﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ.

أﻧﻘر ھﻧﺎ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺧﺔ

إطﻼق ﺣﻣﻠﺔ )ﯾداً ﺑﯾد ﻟﻌﻼج أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ( ﻓﻲ ﺷﮭر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك ﺷﻣﻠت ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
واﻟﺷﺎﺷﺎت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺎدن ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن ﺑﻣدﯾﻧﺗﻲ اﻟﺧﺑر وﺟدة.

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺣﻣﻠﺔ ) #ﻗد_اﻟﺛﻘﺔ ( ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد
اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻟﻌﺷر أﯾﺎم ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺷﮭر رﻣﺿﺎن
اﻟﻣﺑﺎرك ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﯾﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣرأة ،ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺗﺑﺎدل
اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺷﮭر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك( .

اجتماعات العمل
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء 28/4/2021
ﺣﺿور ًﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﻋن ﺑﻌد .ﺗم اﺳﺗﻌراض اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم  2020وﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم 2021ﺣﺳب اﻟﺑراﻣﺞ
واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،وﻣن ﺛم ﺗم اﻟﺗﺻوﯾت
ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺟدﯾد.

اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس
ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﻛﺗور ﺷﻠﯾوﯾﺢ اﻟﻌﻧزي وﺗم ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر واﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء .04/05/2021

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدوري ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﻋﺑراﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﯾوم اﻷﺣد
.20/06/2021

اجتماعات اللجان الدائمة
اجتماع لجنة األبحاث والدراسات املُشكلة حديثا اجتماعها األول في مقر إشراق
يوم األحد  27/06/2021وتم ترشيح أ.د .برفسور مهدي أبومديني الرئيس العلمي
للجنة وتمت مناقشة أهداف اللجنة وآلية عملها.
االجتماع الدوري للجنة الدعم والعالج في مقر إشراق ملتابعة ومناقشة أعمال
اللجنة يوم الثالثاء املوافق 29/6/2021
االجتماع الدوري للجنة اإلعالمية في مقر إشراق ملتابعة ومناقشة أعمال اللجنة
يوم الثالثاء املوافق 29/6/2021

ماذا قدمنا لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه؟
اﻟدﻋم واﻟﻌﻼج
 467ﻋدد ﺟﻠﺳﺎت اﻟدﻋم.
 80ﺣﺎﻟﺔ ﺗم ﺗﺷﺧﯾﺻﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
 9ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺗم دﻋم ﺑراﻣﺟﮭم اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
 95ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﺧﯾص وﻋﻼج اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺧﺻم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.
 29حالة محولة ملراكزالنمووالسلوك ومراكز التربية الخاصة.
 7زيارات ميدانية للحاالت.

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

ﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛﺎن ﯾﺎﻣﺎ ﻛﺎن
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ،وﻣرﻛز اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدة ،وﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺳﺔ
اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻗﯾﺔ.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد(
 43ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض.
 26ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة واﻟدﻣﺎم وﺟدة وﺟﺎزان.
 4من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.
 60دقيقة مدة كل جلسة.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳﺗﺷﺎرك
مشاركة مجموعة من االستشاريني واملختصني لتقديم إستشارات مباشرة
في ﻋدة ﻟﻘﺎءات ﻋﺑر اﻟﺑث اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ ﺗوﯾﺗر.

ماذا قدمنا ألهاليهم؟
ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻘﺎرب اﻹرﺷﺎدﯾﺔ )ﻋن ﺑﻌد(
الجلسات الجماعية
 28مشارك في  2جلسة
 120دقيقة مدة كل جلسة
الجلسات الفردية
 1مشارك
 90دقيقة مدة كل جلسة

ورﺷﺔ ﻟﻸھﺎﻟﻲ ﻋن ﺑﻌد ﺑﻌﻧوان )ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻌﻼج اﻷﺳري
ﻟذي اﻻﺿطراب( ﺣﺿرھﺎ  106ﻣﺷﺎرك
ورﺷﺔ ﻟﻶﺑﺎء ﻗدﻣت ﻓﻲ ﻣرﻛز إﺷراق ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ
ﻣرﻛز اﻟﺗواﺻل اﻟﺷﺎﻣل ﺑﻌﻧوان )إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮫ
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ( ﺣﺿرھﺎ  13ﻣﺷﺎرك
ورﺷﺔ ﻟﻸﻣﮭﺎت ﻗدﻣت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز وﻋد
ﻟﻸﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﻌﻧوان )ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك ﻟذوي ﻓرط
اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه( ،وﺣﺿرھﺎ  8ﻣﺷﺎرﻛﯾن.

ماذا قدمنا للتربويني؟
ﺗﺳﺟﯾل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓدﯾوات ﺗوﻋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﺗم رﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻧﺎة
إﺷراق ﻓﻲ اﻟﯾوﺗﯾوب وﻧﺷرھﺎ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻟﻠﻣﺷﺎھدة أﻧﻘر ھﻧﺎ

التطوع مع إشراق
ﯾﺗم رﻓﻊ اﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ
 139ﺳﺎﻋﺔ ﺗطوﻋﯾﺔ
 10ﻣﺗطوﻋﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ

التبرعات واملنح
للفترة )أبريل  -يونيو( 2021

اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑرﻋﺎت واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺣﻣﻠﺔ
ﺷﮭر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك ﺣﺗﻰ اﻛﺗﻣﺎل ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺑرع ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.

تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين "مجانًا"
ونرحب بمساهماتكم معنا

ﺗﺑرع اﻵن

اﻧﺿم ﻣﻌﻧﺎ وﺟدد ﻋﺿوﯾﺗك
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