ﺗﻘرﯾر اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم

2022

يسعدنا أن نضع بني أيديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل الفترة
املاضية
أخبار إشراق
اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت
ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

اﻟﺑﺣوث

ﻟدى

اﻟوطﻧﯾﺔ

اﻟﻠﺟﻧﺔ

ﻟﻸﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز
ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ . KACST
رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل )(HO-01-R-119

ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺎﺿطراب ﻓرط
اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻟﻌﺎم  2021ﺗﺣﺻل
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة رواد اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺟﮭﺎت
اﻟﻐﯾر رﺑﺣﯾﺔ ،وﺗم ﺗﻛرﯾم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﺳﺗﻼم
اﻟﺟﺎﺋزة ﻓﻲ ﺣﻔل اﻗﯾم ﻓﻲ  26ﻣﺎرس .2022

ﺣﻣﻠﺔ ﺗوﻋوﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
وﺑﺎﻟﺗزاﻣن

اﻟﺟﮭﺎت.

أطﻠﻘت

ﺑﻣواﻗﻊ

ﺣﻣﻠﺔ

اﻟﺗواﺻل

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﮭدف اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ .ﺑدأت
اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻓﻲ  28ﯾﻧﺎﯾر .2022

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ ﺑﺎﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت
اﻻﻧﺗﺑﺎه ﺑدﻋوة ﻣن إدارة اﻷﺳر اﻟﻛﺎﻓﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟك ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  27ﻣﺎرس .2022

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﻧﺎح ﻓﻲ
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟوﻻدة واﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟدﻣﺎم وذﻟك ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس 17
ﻣﺎرس .2022

ﻣﺑﺎدرة ﻏرس اﻟﺷﺗﻼت واﻟزھور ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟرﯾﺎض ،وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﮭدف ﺗﻔﻌﯾل
اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ ،واﻟﻣﺳﺗﮭدف ﺗﺷﺟﯾر ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣواﻗﻊ ﻓﻲ
اﻟرﯾﺎض ،ﻣوﻗﻊ واﺣد ﻛل ﺷﮭر ،ﺑدأت ﻓﻲ  26ﻣﺎرس .2022

اجتماعات العمل
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدوري اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة،
ﻋﺑراﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﻛﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21ﻓﺑراﯾر ، 2022
واﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﺑﺗﺎرﯾﺦ  29ﻣﺎرس .2022

اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  29ﻣﺎرس
.2022

ماذا قدمنا ألبنائنا ؟
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدﻋم واﻟﻌﻼج
 351ﺣﺎﻻت اﻟدﻋم
 952ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻼج
 386اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﺧﺻم
 13ﺣﺎﻻت ﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻣو واﻟﺳﻠوك
 25حالة تم توجيهها إلدارة التربية والتعليم
 2489حالة تم تقديم التوجيه واإلرشاد لها

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

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

ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد(
 43ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﺗﯾﺎت.
 4مختصني بعلم النفس من الكوادر املؤهلة.
 60دقيقة مدة كل جلسة.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد واﻟﺣﺿوري(
 107ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺷﺎﺑﺎت.
 4من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.

ماذا قدمنا لألهالي؟
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺎرب )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد(
 162مشارك في  16جلسة.
 120دقيقة مدة كل جلسة

ماذا قدمنا للتربويني؟
ﻣﺷروع

ﺿﻣن

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ

اﻟﺗرﺑوﯾﯾن

اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺗم إﻗﺎﻣﺔ ورﺷﺔ ﻋﻣل ﺗدﯾرھﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﻲ  27ﯾﻧﺎﯾر .2022

ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺗم ﺗﻘدﯾم  3دورات ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ
اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن  563ﻣﺗدرب ﻣن اﻟﻣدراء
واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت واﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

ﺗﺻوﯾر وﻣوﻧﺗﺎج ﻣﺣﺎﺿرة )ﻣن اﻟﻣﻧﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ(
ورﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻧﺎة اﻟﯾوﺗﯾوب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺷراق.

ﻟزﯾﺎرة اﻟﻘﻧﺎة أﻧﻘر ھﻧﺎ

حملة للمعلمني واملعلمات في مواقع التواصل االجتماعي بدأت في  27يناير ، 2022
وأُطلق خالل الحملة منصة التربويني في موقع إشراق اإللكتروني تحتوي مصادر ودورات
للتربويني.
ﻟزﯾﺎرة اﻟﻣﻧﺻﺔ أﻧﻘر ھﻧﺎ

التطوع مع إشراق
ﯾﺗم رﻓﻊ اﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ
 1662ﺳﺎﻋﺔ ﺗطوﻋﯾﺔ
 138ﻣﺗطوع اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ

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

تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين "مجانًا"
ونرحب بمساهماتكم معنا

ﺗﺑرع اﻵن

اﻧﺿم ﻣﻌﻧﺎ وﺟدد ﻋﺿوﯾﺗك
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