
 تقریر الربع الرابع
(أكتوبر- ديسمبر 2021)

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

أخبار إشراق 

النفسیة الصحة  لتعزیز  سابك  بجائزة  یفوز  آزر  برنامج 
في الجائزة  واستالم  الجمعیة  تكریم  وتم  األول،  بالمركز 

حفل اقیم في 10 أكتوبر 2021.

للتوعية العاملي  الشهر  حملة 
وتشتت الحركة  فرط  باضطراب 

االنتباه (أكتوبر) 
التواصل بمواقع  الحملة  الجمعية  أطلقت 
قطاعات مع  الشراكات  وأقامت  االجتماعي 

مناطق كافة  في  مختلفة  وجهات 
في املجتمع  إشراك  بهدف  اململكة 

نشر الوعي.

وبمشاركة االجتماعي  التواصل  مواقع  في  اطلقت  واملعلمات   املعلمني  توعية  حملة 
اليوم في  بدأت  اململكة،  مناطق  مختلف  في  والحكومية  األهلية  املدارس  مع  اإلعالمية  الحقيبة 

العاملي للمعلم في 5 أكتوبر2021 ملدة 5 أيام.

فيديو حملة توعية املعلمني

الیوم العالمي للصحة النفسیة شاركت الجمعیة بجناح توعوي
حملة مع  شاركت  وكما  السعودي،  األحمر  الھالل  ھیئة  في 

أكتوبر  10 في  االجتماعي  التواصل  بمواقع  لبیھ  تطبیق 

.2021

مؤتمر طاقات وھمم "ملتقى نحو بیئة مجتمعیة أفضل لذوي
عنوانھا عمل  بورقة  الجمعیة  شاركت  حیث  التعلم"  صعوبات 
قدمھا التعلم)  على  وتأثیره  االنتباه  وتشتت  الحركة  (فرط 

الدكتور سامي السقا یوم السبت 9 أكتوبر 2021.

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

The ADHD كتاب  لمناقشة  تثقیفي  لقاء 
اللقاء الثقافي،  الكتاب  نادي  مع  بالتعاون   Advantage
نسرین والدكتورة  المبارك  أفنان  األستاذة  من  كالً  بمشاركة 

الحقیل في 1 نوفمبر2021.

لمدة سبت  یوم  كل  الریاض  بسطة  فعالیة  في  إشراق  جناح 
6أسابیع، بدأت في 27 نوفمبر2021 حتى 1 ینایر2021. 

للمتطوعین تكریم  حفل  الجمعیة  أقامت  للتطوع  العالمي  الیوم 
األمیرة الملكي  السمو  صاحبة  شرف  على  والمتطوعات 

موضي بنت خالد آل سعود في 5 دیسمبر2021.

الیوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة  حیث شاركت إشراق
فریق والتقى   ، التعلیم  بوزارة  فعالیة  في  التوعوي  بجناحھا 

الشیخ، آل  محمد  بن  حمد  الدكتور  معالي  بالوزیر  العمل 

واستمرت الفعالیة لمدة یومین 15 و 16 دیسمبر 2021.

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

وبالتعاون الریاض  منطقة  أمانة  مع  الشھریة  التشجیر  حملة 
التطوعي، العمل  تفعیل  بھدف  المتطوعین  من  مجموعة  مع 

واختتمت الحملة بآخر حدیقة في یوم 18 دیسمبر 2021.

التطوعي حیاة  نادي  فریق  مع  بالتعاون  حیاة  حركتھم  فعالیة 
من جامعة الملك سعود في حیاة مول بالریاض یومي الخمیس

والجمعة 30 و31 دیسمبر2021.

اجتماعات العمل

عبراالتصال اإلدارة،  مجلس  ألعضاء  الدوري  االجتماع 
15 األثنین  یوم  الجمعیة  أعمال  ومناقشة  لمتابعة  المرئي 

نوفمبر 2021.

دلیل لمشروع  التأسیسیة  للمرحلة  العلمیة  اللجنة  اجتماع 

التربویین الشامل للمعلمین والمعلمات في مقر إشراق كل یوم
سبت لمدة 11 أسبوع.

الوطني المسح  لمشروع  المصغرة  العلمیة  اللجنة  اجتماع 
أكتوبر  11 في  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  الضطراب 

.2021

آل محمد  بنت  نوف  األمیرة  اإلدارة  مجلس  رئیس  اجتماع 

برنامج لمناقشة  العیسى  ایناس  الدكتورة  معالي  مع  سعود 

الدبلوم العالي لألخصائیین النفسیین مع جامعة األمیرة نورة
بنت عبدالرحمن في 6 دیسمبر 2021.

اجتماع لجنة الدعم والعالج لمناقشة واعتماد الحاالت المحولة
لمراكز التشخیص والعالج واالطالع على تقریر الثلث سنوي

الثاني في 19 دیسمبر 2021.

ماذا قدمنا ألبنائنا ؟

برنامج الدعم والعالج

177 حاالت الدعم 
118 باقات العالج

783 جلسات العالج 
214 الحاالت المحولة بخصم

17 حاالت محولة لمراكز النمو والسلوك 
24 حالة تم توجيهها إلدارة التربية والتعليم
1722 حالة تم تقديم التوجيه واإلرشاد لها

يتم دعم برامج العالج من مبالغ الزكاة

برنامج تعلم والعب لألطفال :

برنامج ترفيهي في مركز وجهة للتدريب تمت إقامته 4 مرات في 6 - 26 - 27 أكتوبر
و21ديسمبر2021. 

فعالية ترفيهية في مركز أندلسية لصحة الطفل في جدة في 2 ديسمبر 2021.

ورشة عمل تعليمية في البرمجة قدمتها شركة اكستنشر في 6 ديسمبر 2021.

برنامج آزر (الجلسات الفردیة عن بعد)

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

60 دقيقة مدة كل جلسة.

برنامج آزر (الجلسات الجماعیة عن بعد والحضوریة)

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

ماذا قدمنا لألهالي؟

جلسات تقارب اإلرشادیة (عن بعد)
الجلسات الجماعية

117 مشارك في 12  جلسات.
120 دقيقة مدة كل جلسة

ماذا قدمنا للتربويني؟

لذوي الدراسي  الفصل  إلى  المنصة  من  (الطالب  دورة  تقدیم 
اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه)  عن بعد وتم تنفیذ 13
المعلمین من  متدرب   3545 المشاركین  عدد  وبلغ  لقاء 

والمعلمان من كافة مناطق المملكة.

التطوع مع إشراق

الوطنیة المنصة  على  التطوعیة  الفرص  رفع  یتم 
للعمل التطوعي

2541 ساعة تطوعیة
323 متطوع التحقوا بالفرص التطوعیة

أحمد الدكتور  قدمھ  التطوع)  لدعم  الوعي  (نشر  لقاء 
بدر بابدر عن بعد  في 11نوفمبر2021.

األستاذ قدمھا  التطوعي)  بالعمل  الدول  (اعتراف  لقاء 
األعمال ریادة  برنامج  رئیس  الخلف  عبدالرحمن 

في بعد  عن  تجسیر  الدولیة  االجتماعیة 

7دیسمبر2021.

عزیز األستاذ  قدمھا  الصحي)  المتطوع  (تأھیل  ورشة 
مركز مقر  في  الصحي  التطوع  مركز  من  التوخي 

إشراق بالریاض في 25دیسمبر2021.

التبرعات واملنح

للفترة (أكتوبر - ديسمبر) 2021

تقدم خدمات إشراق لجميع املستفيدين "مجانًا"

ونرحب بمساهماتكم معنا
 

أنقر ھنا لالطالع على تقریر أكتوبر2021

أنقر ھنا لالطالع على الحقیبة اإلعالمیة

إصدار دلیل الخدمات العالجیة - لالطالع انقر ھنا

https://adhd.org.sa/assets/resources/reports/October-2021.pdf
http://shortest.link/2qBc
http://%20https://adhd.org.sa/assets/PR/Medical_Services_Guide_2021.pdf


انضم معنا وجدد عضویتك تبرع اآلن
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http://www.twitter.com/adhdarabia
http://instagram.com/adhdarabia
http://www.adhd.org.sa/

