ﺗﻘرﯾر اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ
)أﻛﺗوﺑر -ديسمبر (2021

يسعدنا أن نضع بني أياديكم ما تم تحقيقه من أعمال خالل
الفترة املاضية
أخبار إشراق
ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر ﯾﻔوز ﺑﺟﺎﺋزة ﺳﺎﺑك ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻷول ،وﺗم ﺗﻛرﯾم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﺳﺗﻼم اﻟﺟﺎﺋزة ﻓﻲ
ﺣﻔل اﻗﯾم ﻓﻲ  10أﻛﺗوﺑر .2021
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أﻧﻘر ھﻧﺎ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر أﻛﺗوﺑر2021

حملة توعية املعلمني واملعلمات اطلقت في مواقع التواصل االجتماعي وبمشاركة
الحقيبة اإلعالمية مع املدارس األهلية والحكومية في مختلف مناطق اململكة ،بدأت في اليوم
العاملي للمعلم في  5أكتوبر 2021ملدة  5أيام.

فيديو حملة توعية املعلمني

أﻧﻘر ھﻧﺎ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ

اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺷﺎرﻛت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺟﻧﺎح ﺗوﻋوي
ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﺳﻌودي ،وﻛﻣﺎ ﺷﺎرﻛت ﻣﻊ ﺣﻣﻠﺔ
ﺗطﺑﯾق ﻟﺑﯾﮫ ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ  10أﻛﺗوﺑر
.2021

ﻣؤﺗﻣر طﺎﻗﺎت وھﻣم "ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻧﺣو ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أﻓﺿل ﻟذوي
ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم" ﺣﯾث ﺷﺎرﻛت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑورﻗﺔ ﻋﻣل ﻋﻧواﻧﮭﺎ
)ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه وﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم( ﻗدﻣﮭﺎ
اﻟدﻛﺗور ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺳﻘﺎ ﯾوم اﻟﺳﺑت  9أﻛﺗوﺑر

.2021

ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب اﻟﻛﺎدر أﺗم ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﺟﻠﺳﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺣﺿور اﻟذھﻧﻲ ﻣﻊ ﻣرﻛز ﺗوازن ﻓﻲ  11أﻛﺗوﺑر .2021

ﺗﺛﻘﯾﻔﻲ

ﻟﻘﺎء

ﻛﺗﺎب

ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

The

ADHD

 Advantageﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﺎدي اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،اﻟﻠﻘﺎء
ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﻼً ﻣن اﻷﺳﺗﺎذة أﻓﻧﺎن اﻟﻣﺑﺎرك واﻟدﻛﺗورة ﻧﺳرﯾن
اﻟﺣﻘﯾل ﻓﻲ  1ﻧوﻓﻣﺑر.2021

ﺟﻧﺎح إﺷراق ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳطﺔ اﻟرﯾﺎض ﻛل ﯾوم ﺳﺑت ﻟﻣدة
6أﺳﺎﺑﯾﻊ ،ﺑدأت ﻓﻲ  27ﻧوﻓﻣﺑر 2021ﺣﺗﻰ  1ﯾﻧﺎﯾر.2021

اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗطوع أﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺣﻔل ﺗﻛرﯾم ﻟﻠﻣﺗطوﻋﯾن
واﻟﻣﺗطوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺷرف ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﻣﯾرة
ﻣوﺿﻲ ﺑﻧت ﺧﺎﻟد آل ﺳﻌود ﻓﻲ  5دﯾﺳﻣﺑر.2021

اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﯾث ﺷﺎرﻛت إﺷراق
ﺑﺟﻧﺎﺣﮭﺎ اﻟﺗوﻋوي ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم  ،واﻟﺗﻘﻰ ﻓرﯾق
اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟوزﯾر ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟدﻛﺗور ﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد آل اﻟﺷﯾﺦ،
واﺳﺗﻣرت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن  15و  16دﯾﺳﻣﺑر .2021

حملة إعالنية لبرنامج آزر بالتعاون مع شركة فادن للدعاية واإلعالن ،عبر الشاشات
اإلعالنية الخارجية والداخلية في الخبر وجدة ،ملدة  7أيام بدأت من  25ديسمبر . 2021

ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺟﯾر اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻣﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟرﯾﺎض وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﮭدف ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ،
واﺧﺗﺗﻣت اﻟﺣﻣﻠﺔ ﺑﺂﺧر ﺣدﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﯾوم  18دﯾﺳﻣﺑر .2021

ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣرﻛﺗﮭم ﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻓرﯾق ﻧﺎدي ﺣﯾﺎة اﻟﺗطوﻋﻲ
ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻣول ﺑﺎﻟرﯾﺎض ﯾوﻣﻲ اﻟﺧﻣﯾس
واﻟﺟﻣﻌﺔ  30و 31دﯾﺳﻣﺑر.2021

اجتماعات العمل
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدوري ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﻋﺑراﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﯾوم اﻷﺛﻧﯾن 15
ﻧوﻓﻣﺑر .2021

اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﺷروع دﻟﯾل
اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻘر إﺷراق ﻛل ﯾوم
ﺳﺑت ﻟﻣدة  11أﺳﺑوع.

اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻐرة ﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺳﺢ اﻟوطﻧﻲ
ﻻﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ  11أﻛﺗوﺑر
.2021

اﺟﺗﻣﺎع رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻷﻣﯾرة ﻧوف ﺑﻧت ﻣﺣﻣد آل
ﺳﻌود ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟدﻛﺗورة اﯾﻧﺎس اﻟﻌﯾﺳﻰ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟدﺑﻠوم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻸﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﯾﯾن ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرة ﻧورة
ﺑﻧت ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻓﻲ  6دﯾﺳﻣﺑر .2021

اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟدﻋم واﻟﻌﻼج ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣوﻟﺔ
ﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﺛﻠث ﺳﻧوي
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ  19دﯾﺳﻣﺑر .2021

ماذا قدمنا ألبنائنا ؟
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدﻋم واﻟﻌﻼج
 177ﺣﺎﻻت اﻟدﻋم
 118ﺑﺎﻗﺎت اﻟﻌﻼج
 783ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻼج
 214اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﺧﺻم
 17ﺣﺎﻻت ﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻣو واﻟﺳﻠوك
 24حالة تم توجيهها إلدارة التربية والتعليم
 1722حالة تم تقديم التوجيه واإلرشاد لها

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

إﺻدار دﻟﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ  -ﻟﻼطﻼع اﻧﻘر ھﻧﺎ

برنامج تعلم والعب لألطفال :
برنامج ترفيهي في مركز وجهة للتدريب تمت إقامته  4مرات في  27 - 26 - 6أكتوبر
و21ديسمبر.2021
فعالية ترفيهية في مركز أندلسية لصحة الطفل في جدة في  2ديسمبر .2021
ورشة عمل تعليمية في البرمجة قدمتها شركة اكستنشر في  6ديسمبر .2021

ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد(
 27ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﺗﯾﺎت.
 4مختصني بعلم النفس من الكوادر املؤهلة.
 60دقيقة مدة كل جلسة.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ آزر )اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد واﻟﺣﺿورﯾﺔ(
 174ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺷﺎﺑﺎت.
 4من الكوادر املؤهلة من األطباء واملختصني بعلم النفس.

ماذا قدمنا لألهالي؟
ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻘﺎرب اﻹرﺷﺎدﯾﺔ )ﻋن ﺑﻌد(
الجلسات الجماعية
 117مشارك في  12جلسات.
 120دقيقة مدة كل جلسة

ماذا قدمنا للتربويني؟
ﺗﻘدﯾم دورة )اﻟطﻼب ﻣن اﻟﻣﻧﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻟذوي
اﺿطراب ﻓرط اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎه( ﻋن ﺑﻌد وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ 13
ﻟﻘﺎء وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن  3545ﻣﺗدرب ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
واﻟﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

التطوع مع إشراق
ﯾﺗم رﻓﻊ اﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ
 2541ﺳﺎﻋﺔ ﺗطوﻋﯾﺔ
 323ﻣﺗطوع اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗطوﻋﯾﺔ

ﻟﻘﺎء )ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﻟدﻋم اﻟﺗطوع( ﻗدﻣﮫ اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد
ﺑدر ﺑﺎﺑدر ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ 11ﻧوﻓﻣﺑر.2021
ﻟﻘﺎء )اﻋﺗراف اﻟدول ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ( ﻗدﻣﮭﺎ اﻷﺳﺗﺎذ
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﺧﻠف رﺋﯾس ﺑرﻧﺎﻣﺞ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

اﻟدوﻟﯾﺔ

ﺗﺟﺳﯾر

ﻋن

ﺑﻌد

ﻓﻲ

7دﯾﺳﻣﺑر.2021
ورﺷﺔ )ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺗطوع اﻟﺻﺣﻲ( ﻗدﻣﮭﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋزﯾز
اﻟﺗوﺧﻲ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﺗطوع اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻘر ﻣرﻛز
إﺷراق ﺑﺎﻟرﯾﺎض ﻓﻲ 25دﯾﺳﻣﺑر.2021

التبرعات واملنح
للفترة )أكتوبر  -ديسمبر( 2021

تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين "مجانًا"
ونرحب بمساهماتكم معنا

اﻧﺿم ﻣﻌﻧﺎ وﺟدد ﻋﺿوﯾﺗك
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