
 تقریر الربع األول لعام 2022

يسعدنا أن نضع بني أيديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل الفترة
املاضية

أخبار إشراق 

ألخالقیات المحلیة  اللجنة  تسجیل   اعتماد 
الوطنیة اللجنة  لدى  بالجمعیة  البحوث 
عبدالعزیز الملك   بمدینة   الحیویة  لألخالقیات 

. KACST للعلوم والتقنیة

(HO-01-R-119) رقم التسجیل

فرط باضطراب  للتوعیة  العالمي  الشھر  حملة 
تحصل  2021 لعام  االنتباه  وتشتت  الحركة 
الجھات مسار  في  التسویق  رواد  جائزة  على 
واستالم الجمعیة  تكریم  وتم  ربحیة،  الغیر 

الجائزة في حفل اقیم في 26 مارس 2022.

حملة توعویة بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع مجموعة من
التواصل بمواقع  حملة  أطلقت  وبالتزامن  الجھات. 

بدأت أوسع.  نطاق  على  الخدمات  انتشار  بھدف  االجتماعي 

الحملة في 28 ینایر 2022.

المشاركة في اللقاء التثقیفي باضطراب فرط الحركة وتشتت
االنتباه بدعوة من إدارة األسر الكافلة بوزارة الموارد البشریة

والتنمیة االجتماعیة وذلك یوم الثالثاء 27 مارس 2022.

في بجناح   االجتماعیة  للخدمة  العالمي  الیوم  في  المشاركة 
17 الخمیس  یوم  وذلك  بالدمام  واألطفال  الوالدة  مستشفى 

مارس 2022.

منطقة أمانة  مع  بالتعاون  والزھور  الشتالت  غرس  مبادرة 
تفعیل بھدف  المتطوعین  من  مجموعة  وبمشاركة  الریاض، 
في مواقع  ثمانیة  تشجیر  والمستھدف  التطوعي،  العمل 

الریاض، موقع واحد كل شھر، بدأت في 26 مارس 2022.

اجتماعات العمل

اإلدارة، مجلس  ألعضاء  والثاني  األول  الدوري  االجتماع 
وكان الجمعیة  أعمال  ومناقشة  لمتابعة  المرئي  عبراالتصال 

،  2022 فبرایر   21 بتاریخ  االثنین  یوم  األول  االجتماع 

واالجتماع الثاني یوم الثالثاء بتاریخ 29 مارس 2022.

مارس  29 الثالثاء  یوم  العادیة  العمومیة  الجمعیة  اجتماع 
.2022

ماذا قدمنا ألبنائنا ؟

برنامج الدعم والعالج

351 حاالت الدعم 
952 جلسات العالج 

386 الحاالت المحولة بخصم
13 حاالت محولة لمراكز النمو والسلوك 

25 حالة تم توجيهها إلدارة التربية والتعليم
2489 حالة تم تقديم التوجيه واإلرشاد لها

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

30 في  كور  نادي  مع  بالتعاون  لألطفال  وأنشطة   برامج 
مارس 2022.

برنامج آزر (الجلسات الفردیة عن بعد)

43 حالة من الشباب والفتیات.
4 مختصني بعلم النفس من الكوادر املؤهلة.

60 دقيقة مدة كل جلسة.

برنامج آزر (الجلسات الجماعیة عن بعد والحضوري)

107 حالة من الشباب والشابات.
4 من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.

ماذا قدمنا لألهالي؟

برنامج تقارب (الجلسات الجماعیة عن بعد)

162 مشارك في 16  جلسة.
120 دقيقة مدة كل جلسة

ماذا قدمنا للتربويني؟

الشاملة التربویین  استراتیجیة  مشروع   ضمن 
تم إقامة ورشة عمل تدیرھا اللجنة العلمیة للمشروع بمشاركة
التعلیم وزارة  مع  بالتعاون  والمعلمات  المعلمین  من  مجموعة 

في 27 ینایر 2022.

ضمن برنامج تدریب التربویین تم تقدیم 3 دورات في الربع
األول من العام بلغ عدد المشاركین 563 متدرب من المدراء

والمعلمین والمعلمات واألخصائیین من كافة مناطق المملكة.

تصویر ومونتاج محاضرة (من المنصة إلى الفصل الدراسي)

ورفعھا في قناة الیوتیوب الخاصة بإشراق.

، يناير 2022  في 27  بدأت  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  واملعلمات  للمعلمني  حملة 
ودورات مصادر  تحتوي  اإللكتروني  إشراق  موقع  في  التربويني  منصة  الحملة  خالل  وأُطلق 

للتربويني.

التطوع مع إشراق

الوطنیة المنصة  على  التطوعیة  الفرص  رفع  یتم 
للعمل التطوعي

1662 ساعة تطوعیة
138 متطوع التحقوا بالفرص التطوعیة

التبرعات واملنح

بلغت التبرعات في الربع األول من عام 2022 (449,742.27) ريال

تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين "مجانًا"

ونرحب بمساهماتكم معنا
 

انضم معنا وجدد عضویتك تبرع اآلن
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