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التقرير الســنوي

يســرنا كمــا اعتدنــا ســنوي ًا عــرض التقريــر الســنوي ألنشــطة جمعيــة ســند اخليريــة لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان و التعريــف
بجهودهــا املتواصلــة علــى مــدار عــام كامــل لتحقيــق أهدافهــا الراميــة إلــى تخفيــف معانــاة األطفــال املرضــى ودعــم ذويهــم.
إن رؤيــة اجلمعيــة يف الوصــول لــكل طفــل أصيــب مبــرض الســرطان وتقــدمي املســاندة لــه وألســرته  ،هــي املنــارة التــي نســتنير بهــا للتخطيــط لبرامــج
اجلمعيــة و متابعــة آليــات التطبيــق وذلــك حتقيق ـاً ألهدافنــا بتوفيــر الدعــم املــادي و اإلجتماعــي و النفســي ألطفالنــا  ،و ذويهــم خــال فتــرة العــاج .
هــذا و احلمــد هلل علــى وافــر نعمــه وعظيــم فضلــه أن ســخر لنــا مــن خيــرة عبــاده مــن يؤمــن برســالة اجلمعيــة ســوا ًء مــن العضــوات و األعضــاء ،أو مــن
املتطوعــن مؤازريــن لرســالتنا وداعمــن ألهدافنــا باذلــن الوقــت واجلهــد واملــال خلدمــة األطفــال املرضــى .
أقــدم وافــر شــكري وتقديــري لكا ّفــة العضــوات واألعضــاء املتطوعــن ملــا يقدمونــه مــن عطــاء مخلــص لــه وقــع كبيــر علــى املســتفيدين مــن خدمــات
اجلمعيــة  ،و خالــص التقديــر للطاقــم اإلداري للجمعيــة علــى أدائهــم املهنــي املتميــز.
متمن ّيــة أن يوفقنــا اهلل لتحقيــق رســالة اجلمعيــة اإلنســانية ،ويجــزل الثــواب جلميــع مــن منــح اجلمعيــة مســاندته لتمضــي قدم ـاً يف دعــم أحبابنــا األطفــال
والتخفيــف مــن معاناتهــم مــع املــرض والوصــول بهــم و بأســرهم إلــى اإلســتقرار النفســي واإلجتماعــي .
عادلة بنت عبداهلل
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ُيصاب

في

المملكــة العربية الســعودية حوالي

 1000طفل سنو ًيا
مابين ســن الوالدة و  13ســنة بأورام األمراض الخبيثة

من أبرزها ســرطان الدم..
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وقــد أثبتــت اإلحصائيــات أن نســبة المصابيــن مــن األطفــال بهــذا
المــرض العضــال فــي ارتفــاع مســتمر .ورغــم صعوبــة عــاج مــرض
الســرطان فــإن تأميــن المعــدات الحديثــة والســبل المتطــورة للعــاج
فــي مراكــز متخصصــة ترفــع نســبة الشــفاء عنــد األطفــال إلــى
أكثــر مــن  - %70بــإذن اهلل -وقــد أنشــئت جمعيــة ســند الخيريــة
لدعــم األطفــال المرضــى بالســرطان لقناعتهــا بأهميــة مســاندة
األطفــال وذويهــم للرفــع مــن معاناتهــم فــي ظــل ظــروف المــرض
الصعبــة خــال فتــرة العــاج .

التقرير الســنوي

4

5

التقرير الســنوي

المقدمة

التقرير الســنوي

6

نبذة

عن جمعية ســند

ّ
مت تســجيل جمعيــة ســند اخليريــة لــدى وزارة الشــؤون
االجتماعيــة بتاريــخ 1423-12-1هـــ املوافــق  2003-2-2م
وهــي جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة هدفها دعــم مراكز
ســرطان األطفــال يف اململكــة مبــا حتتــاج لــه مــن مــوارد
ماليــة أوعينيــة وتقــدمي خدمــات اجتماعيــة وإيوائيــة للمرضى
وذويهــم احملتاجــن بعــد إجــراء البحــث امليدانــي ،باإلضافــة
إلــى تقــدمي برامــج التعليــم والتثقيــف للمرضــى وذويهــم عــن
مــرض ســرطان األطفــال وكيفيــة التعامــل معــه.
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أهدافنا

رؤيتنا

الوصــول لــكل طفــل يعانــي مــن الســرطان يف
اململكــة و أن نكــون ســنداً لــه وألســرته.

حشــد أوجــه الدعــم واملســاندة ملراكــز ســرطان
األطفــال باململكــة العربيــة الســعودية وذلــك عــن
طريــق الدعــم النفســي واالجتماعــي واملــادي لألطفــال
املرضــى بالســرطان وذويهــم والوقــوف علــى احتياجــات
األســرة وتأمــن اخلدمــات املباشــرة خــال فتــرة عــاج
األطفــال املرضــى (الســكن ،اإلعاشــة ،النقــل).
تقــدمي البرامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال

رسالتنا

نحــن جمعيــة خيريــة ســعودية تســعى إلــى خلــق البيئــة
الداعمــة وجتنيــد املــوارد املســاندة الالزمــة
لتحقيــق الدعــم الشــامل لألطفــال املصابــن
بالســرطان مــن خــال توظيــف املــوارد واخلدمــات
املتميــزة بكفــاءة وفاعليــة لتخفيــف اآلثــار النفســية
واالجتماعيــة علــى األطفــال وأســرهم.

املرضــى وأســرهم حــول مــرض الســرطان وكيفيــة التعامــل
معــه  ،ونشــر الوعــي يف املجتمــع حــول مــرض الســرطان
وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه.
تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث
يف مجال سرطان األطفال.
التنســيق والتكامــل مع القطاعات
احلكوميــة واألهليــة ذات العالقة.
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شركاؤنا في
المساندة والتطوير
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أعضاء
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

صاحبــة الســمو امللكــي األميرة
عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

العضو

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
السيدة
اجلوهرة املوسى

العضو-أمين
الصندوق
الدكتورة
وفاء الرشيد
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العضو

الدكتورة
هيفاء الوطبان
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العضو

األستاذة
مشاعل الشبيلي

العضو

األستاذة
فادية الشواف

الدكتورة
آمال السناري

العضو

األستاذ
عبداهلل السميري

العضو

الدكتور
فيصل الفاضل

اللجان القائمة
1

2

لجنة الخدمة اإلجتماعية

اللجنة االستشارية

األستاذة مشاعل الشبيلي

األستاذة فادية الشواف

األستاذة ثريا عابد شيخ
األستاذة سعاد احلميدي
األستاذ هيا البيشي

األستاذة نوال الرشيد
األستاذة هدى الدوخي
األستاذة سالفا اسعد

الدكتور مشعل العقيل
الدكتور احمد الهادي
الدكتورة ميادة باناجه

األستاذة ابرار السيف
األستاذة العنود الغامدي

األستاذة حصة السبهان

األستاذة اماني احلربي

الدكتورة النا بن سعيد

األستاذة لطيفه بن حميد

األستاذة شاهة ابو ثنني

األستاذة منى العسكر

األستاذة الشقحاء الفرم

األستاذة أميرة العزاني

األستاذ رنا املزعل
األستاذة رنا اجلمعة
األستاذة بيان بن مسعود
األستاذة روان الناجم
األستاذة لطيفة العليوي

رئيس اللجنة

عضو

أخصائي إجتماعي من الجمعية

اخصائي اجتماعي من المستشفيات الدعم اإلداري
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3

4

5

لجنة أصدقاء سند

اللجنة العلمية

لجنة المنطقة الشرقية
األستاذة أحالم القصيبي

األستاذة سعاد احلميدي

الدكتور حسان الصلح

األستاذة اسراء اخلطيب

الدكتور عبدالرحمن السلطان

األستاذة مها العويني

الدكتورة هيفاء الوطبان

الدكتورة امل السيف

الدكتورة رمي السديري

الدكتور خالد السبيت

الدكتورة رميا احلايك

األستاذة مها الدعيلج

الدكتورة أروى مياني

األستاذة نوال حيدري

الدكتور علي األحمري

األستاذة رمي الظاهري

الدكتور محمد الشهراني

األستاذة فاطمه شنقيطي

الدكتور موسى احلربي

األستاذة وفاء اخلضير

الدكتور إبراهيم أبو سعده

األستاذة جنالء الزامل

الدكتورة مالك الثقفي

الدكتورة ساميه ال شيبان

الدكتور احمد الهادي

األستاذة هاله شعيل

الدكتورة امل العقيل

األستاذة خلود املطلق
األستاذة نوف فهد السديري
األستاذة عائشة العفالق
الدكتورة فتحيه البيش
األستاذة غادة اخلضري
األستاذة حسن الرتوعي
األستاذة فاديه كمال
األستاذة ياسمني فهيم
األستاذة راله احلسيني
األستاذة منى آل الشيخ
األستاذة سلمى آل ناصر
األستاذة سمر املعيبد
األستاذة اسماء بوخمسني
األستاذة منيرة اجلريوي
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رئيس اللجنة
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عضو

عضويات
جمعية سند

دعما لمقاتلينا الشــجعان..
ً
ً
فرقا وانشــر ح ًبا.
اصنع
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عامل داعم

شريك ماسي

شريك فضي

● ●السيدة نوال محمد بابقي

● ●السيد صالح خليفة القصيبي

● ●السيد وليد أمني الكيالي

● ●السيدة لولوة ناصر املقرن
● ●السيدة هدى مكو بخش

● ●السيدة فادية محي الدين الشواف
● ●السيدة هناء عبد اهلل الرشيد
● ●السيد ياسر حسن املسحل
● ●السيدة روز عبداهلل العودة

جرب؟
ّ

اســتمارة
التسجيل
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لمعرفة المزيد عن
البرنامج وشروط
اإلشتراك..

أعضاء عاملين
	●األميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز

	●اجلوهرة عبد الرحمن املوسى

	●أحمد عبد الرحمن املقبل

	●األميرة خلود بنت عبد احملسن بن سعود

	●اجلوهرة عبد اللطيف املانع

	●أحمد عبد العزيز املهنا

	●األميرة دمية بنت بدر بن عبد اهلل

	●اجلوهرة عبداهلل الشريع

	●أحمد عبد اهلل القحطاني

	●األميرة سارة بنت بدر عبد اهلل

	●اجلوهرة فيصل الذويبي

	●أحمد علي احلازمي

	●األميرة سارة حجاب السبيعي

	●اجلوهرة عمران الراشد

العقيل
	●أحمد محمد
ّ

	●األميرة عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز

	●الشيخ سعد إبراهيم الوهيبي

	●أروى سعود الدوسري

	●األميرة لطيفة بنت مساعد بن عبد العزيز

	●العنود فهد بن جمعة

	●أريج حمد العليوي

	●األميرة ملياء بنت مقرن بن عبد العزيز

	●املهند يوسف احلسون

	●أريج محمد عبد اهلل اخلليوي

	●األميرة لولوه بنت نواف بن محمد

	●إبتسام خليفة القصيبي

	●أزهار ضياء الدين رجب

	●األميرة مضاوي بنت فهد الفيصل

	●إبراهيم عبد العزيز املهنا

	●أسماء أحمد بو خمسني

	●األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز

	●إحسان حسن الفرج

	●أسماء عيدان الطويل

	●األميره نوره بنت سعود بن مقرن

	●إقبال حكمت الزعيم

	●أضواء عبد اهلل العبد الكرمي

	●األمني شوقي احلازمي

	●إنعام عبد القادر السباعي

	●أفراح محمد الشمري

	●البندري عبد الرحمن السدحان

	●إميان العسكر

	●أملى بهاء الدين رسالن

	●اجلازي محمد الشبيكي

	●إميان جمال املشهراوي

	●أم اخلير عبد اهلل ابو اخلير

	●اجلوهرة جمال العبد الكرمي

	●إميان سعيد اليميني

	●أماني باسل أبو الرب

	●اجلوهرة خالد العذل

	●أحالم خليفة القصيبي

	●أماني عبد الرحمن القفيدي

	●اجلوهرة سعد املنقور

	●أحمد حسني باتل

	●أمل سعود الدوسري
عضويــات الجمعية | التقرير الســنوي
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أعضاء عاملين
	●أمل عبد الرحمن املنصور

	●جاودة عبد الرحمن اخلاروف

	●خلود عبد احملسن املطلق

	●أمل مبارك السويكت

	●جوهرة العبير عبد اهلل بو سبيت

	●خليل جابر اجلهني

	●أميرة أحمد اللولو

	●حسام عبد اهلل الراشد

	●دالل سليمان الزامل

	●أنس حسام احلجي

	●حسن أحمد الرتوعي

	●دليل مطلق القحطاني

	●آمال كمال الدين جنم

	●حصة أحمد العريفج

	●دميا حمد السليم

	●آمال محمد إبراهيم

	●حصة حمد السليم

	●دمية سعود الدوسري

	●آمال محمد بدر الدين السناري

	●حصة سليمان السبهان

	●رانيا البدراني احلبال

	●بدر محمد بن عساكر

	●حصة عبد اهلل العليان

	●رباب محمد املهنا

	●بدرية إبراهيم احلصيني

	●حصة محمد املدوخل

	●رنا عبد الرحمن أباحسني

	●بدرية محمد البشري

	●حصة محمد آل شيخ

	●رنا عبد العزيز العيسى

	●بدرية محمد الدوسري

	●حمد عبدالعزيز املعجل

	●رنا عبد العزيزالعوين

	●بسمة عبد احملسن املطلق

	●حمود عبد اهلل التويجري

	●رندة ندمي البارودي

	●بدرية سالم املدوح

	●حنان رشيد املطيري

	●رنده محمود اخلليل

	●بندر إبراهيم الركف

	●حنان عادل القائد

	●روان سليمان الوابل

	●بهية عبد اهلل القصيبي

	●خالد عبد اهلل العذل

	●رمي أحمد املسفر

	●متاضر عبد القادر املهيدب

	●خلود رضا البحيري

	●رمي حسن اجلزائري

	●ثريا سعيد الغامدي

	●خلود صالح البكر

	●رمي سيف الدين الشيشكي

	●ثريا عابد شيخ

	●خلود عبد الرحمن املوسى

	●رمي صالح احلجيالن
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أعضاء عاملين
	●رمي صالح العميل

	●سحر عبد العزيز القصيبي

	●سليمان محمد العنبر

	●رمي عبد الرحمن السبيت

	●سحر فؤاد املقدادي

	●سماح عبد العزيز القصيبي

	●رمي محمد بازارباشي

	●سعاد صالح القرعاوي

	●سمر حسني خزندار

	●رميا عطا الشهابي

	●سعاد عبد العزيز القصيبي

	●سمر عبد العزيز املعيبد

	●زينب زبير العنزي

	●سعاد عبد اهلل احلميدي

	●سميا عبد اهلل النفجان

	●زينة خالد أبو حسان

	●سعد صنيتان الهديب

	●سميحة أحمد القصيبي

	●زينة سعيد القحطاني

	●سعد عبد الرحمن الراشد

	●سمير محمد باوزير

	●زينة مصطفى الشبل

	●سعد عبد العزيز الشمري

	●سميرة عبد الرحمن الصويغ

	●سارا زهير العظم

	●سعود صالح املصيبيح

	●سناء عبد العزيز القصيبي

	●سارة أحمد الشويعر

	●سعود محمد بن هاجد

	●سنثيا فاروق كردي

	●سارة أرناؤوط

	●سعيد عايد البلوي

	●سهام عبد العزيز القصيبي

	●سارة خالد العذل

	●سلمان عبد اهلل اخلليفي

	●سهى سلمان غيث

	●سارة سعود احلجيالن

	●سلمى سلمان آل ناصر

	●سهير علي اإلدريسي

	●سارة عبد الرحمن الراشد

	●سلوى صالح القدهي

	●شذى حسني احلازمي

	●سارة عبد اهلل العبد الكرمي

	●سلوى عبدالرحمن الراشد

	●شعاع املبارك

	●سامي عبد الرحمن البواردي

	●سلوى عبدالرحمن العمران

	●شعاع عبد اهلل الدحيالن

	●سامي عبد اهلل احلربي

	●سلوى محمد العظم

	●شفية عبد الرحمن الدغيثر

	●سامية صالح آل شيبان

	●سليمان عبد الرحمن الراشد

	●شمس إبراهيم الربدي
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19

	●شمس عبد الرحمن املسعري

	●عبد الرحمن عبداهلل العديلي

	●عبير عبد اهلل الراشد

	●شيخة جاسم القصيرة

	●عبد الرحمن عمران الراشد

	●عبير عمران آل عمران

	●شيخة محمد الثقفي

	●عبد الرحمن محمد الذهيبان

	●عزيزة فايز السويد

	●شيرين جالل كيالي

	●عبد الرحمن محمد املنقور

	●عفاف عبد اهلل الدخيل

	●صالح شايف الدوسري

	●عبد الرحمن محمد بن خنفور

	●على يوسف البعيجان

	●صاحلة ناصر الفواز

	●عبد الرحمن مناع املناع

	●علي حسني السيف

	●صفاء سليمان املشيقح

	●عبد الرحمن ناصر الصليهم

	●علي حمود اجلليدي

	●صيته عمران الراشد

	●عبد اهلل ابراهيم املفلح

	●علي منصر احلارثي

	●ضوية سليمان آل ناصر

	●عبد اهلل أحمد الزهراني

	●عمران عبد الرحمن الراشد

	●ظافر عبد الرحمن العمري

	●عبد اهلل خالد التركي

	●عهود إبراهيم النجران

	●عادلة أحمد البابطني

	●عبد اهلل سعد الراشد

	●عهود حامد احلربي

	●عامر محمد األسمري

	●عبد اهلل صاحب الشهري

	●عيسى عبد اهلل جعفري

	●عامرة عبد اهلل املهيدب

	●عبد اهلل عوض السميري

	●غادة عبد الرحمن الراشد

	●عايدة عبد الرحمن السالم

	●عبد اهلل محمد الدهمش

	●غادة عبد اهلل اخلضري

	●عايده عبد اهلل الدوسري

	●عبد اهلل محمد اليحيا

	●غالية عبد اهلل الشربي

	●عائشة عبد اهلل العفالق

	●عبد املجيد فهد احلصان

	●فاتن صالح املداح

	●عبد الرحمن سعد الراشد

	●عبير عبد العزيز آل شيخ

	●فادية محمد كمال

	●عبد الرحمن عبد اهلل املطوع

	●عبير عبد اهلل اخلضري

	●فاطمة راشد الراشد
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أعضاء عاملين
	●فاطمة عبد الرحمن املوسى

	●ملى عمر العقاد

	●مدى سيف العساف

	●فاطمة عبد اهلل الزامل

	●ملياء عبد الرحمن سمره

	●مرمي أحمد العجالن

	●فاطمة محمد خليفه

	●ملياء محمد الشمري

	●مشاعر عبد اهلل الشريع

	●فايزة عيوس أبو باشا

	●لولوة أبا اخليل

	●مشاعل أحمد الدوسري

	●فتحية ابراهيم العتيق

	●ليلى أحمد عناني

	●مشاعل أحمد الشبيلي

	●فراس عبد املعني الشواف

	●ليلى بدر الصالح

	●مشاعل عايض اللهيبي

	●فرح حسان الرويلي

	●ليلى عبد الرحمن األنصاري

	●مشاعل محمد العنبر

	●فردوس علي فالته

	●ليلى محمد شربيني

	●مشاعل ناصر الشلهوب

	●فريدة ابراهيم السلطان

	●لينا عبد اهلل العتيبي

	●مضاوي صالح التميمي

	●فوزية مرشد الباز

	●ماجدة محمد املاجد

	●مضاوي عجمي بن منيخر

	●فيصل محمد السديري

	●محاسن يوسف حريري

	●مغزي جار اهلل املغزي

	●فيصل منصور آل فاضل

	●محمد السديري

	●مالك سمير الثقفي

	●قماشة محمد الدغيثر

	●محمد تراحيب املهيدلي

	●منال ابراهيم السعيدان

	●قمر محمد راضي

	●محمد سلطان السديري

	●منال أحمد ابو ذراع

	●لطيفة حمد بن سعيدان

	●محمد عبد العزيز الدخيل

	●مناهل عبد اهلل احلمدان

	●لطيفة محمد اجلميح

	●محمد عبد اهلل اخلليفي

	●منصور عوده اجلهني

	●ملا ناصر املعجل

	●محمد عبد احملسن الصالح

	●منى حمد الصالح

	●ملى عبد اهلل العبد الكرمي

	●محمد فهد احلكير

	●منى عبد العزيز آل الشيخ
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	●منى علي بو خمسني

	●نادية عبد العزيز العفالق

	●نورة ابراهيم املهنا

	●منى محمد السري

	●ناصر معدي العتيبي

	●نورة أحمد التويجري

	●منيرة ابراهيم اجلريوي

	●نبيلة محمد الغرابلي

	●نورة تركي العذل

	●منيرة أحمد الزامل

	●نبيهه عبد الرحمن السبيعي

	●منيرة حمد القنيبط

	●جناة عبد العزيز القصيبي

	●منيرة خالد العذل

	●جناح عبد الرزاق سندي

	●منيرة سعد القحطاني

	●جنالء مبارك الودعاني

	●منيرة عبد الرحمن املنصور

	●ندى الشعيبي

	●منيرة عبد العزيز العمير

	●ندى علي النعيمي

	●هاجر عبد اهلل بن عدوان

	●منيرة يوسف الشنيفي

	●نرمني عصام الطيار

	●هالة عبد اهلل الشعيل

	●مها أحمد عبداجلبار

	●نسرين محمد الطجل

	●هالة عبد املنعم العالم

	●مها حمد الصقير

	●نوال صالح الشلهوب

	●هالة محمود بخاري

	●مها عبد العزيز العمير

	●نوال عبد اهلل العليان

	●هاني يحيى اليامي

	●مها محمد اجلاسر

	●نوال محمد الرشيد

	●مهنا عبد العزيز املهنا

	●نوال محمد الرميزان

	●مي محمد العطيشان

	●نوال مقبل الدوسري

	●ناديا عوني سقطي

	●نوال ناصر النهاري

	●نادية أحمد الهزاع
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	●نورة سعود العييد
	●نورة عبد العزيز املهنا
	●نورة عبد احملسن العجاجي
	●نورس تقى زاده قندجي
	●نوف فهد السديري
	●نوف عبد اهلل الفضلية

	●هدى ابراهيم النقيه
	●هدى اسماعيل نواب
	●هدى عبد الرحمن العبد الكرمي
	●هدى عبد العزيز املعجل
	●هدى عبد اللطيف العيسى

أعضاء عاملين

	●هدى مزيد التويجري

	●وعد ماجد الفاعوري

	●هديل عبد الرحمن العجالن

	●وفاء عبد الرحمن اخلضير

	●هال عبد اهلل السديري

	●وفاء عبد اهلل الرشيد

	●هناء أبو طالب الدباغ

	●وفاء محمد السبيعي

	●هناء عبد الرحمن العجالن

	●وفاء محمد الطجل

	●هناء عبد اهلل الفريح

	●وفيقة عبد احملسن الدخيل

	●هند سعود املريبض

	●وليد علي العماري

	●هند عبد العزيز احلواس

	●وليد محمد اخلنفور

	●هند عبد اهلل احمليني

	●ياسمني أحمد البسام

	●هند مرزوق العصيمي

	●ياسمني خالد الزامل

	●هند ناصر العجاجي
	●هيا خالد الهملي
	●هيا سعد عبيد البيشي
	●هيا يحيى الذكير
	●هيفاء بدر السويدان
	●هيفاء سالم اجلوهي
	●هيفاء عبد العزيز العبد الكرمي

نستطيع
القتال سو ًيا

	●هيفاء عبد الكرمي الوطبان
	●هيلة سعد املنقور
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مشاعل سند
	●أمجادي محمد املطيري

	●ابتهاج توفيق مقدم

	●جوري عايض القرني

	●األمير سلمان بن فيصل بن عبد اهلل

	●دالل عبد العزيز أبو عبيد

	●األمير محمد بن فيصل بن عبد اهلل

	●غادة فيصل الفاضل
	●فجر عبد اهلل الهديب
	●فواز جمعان عجارم
	●لني عبد الرحمن الراشد

	●األميرة العنود بنت مشعل
	●األميرة آية بنت فيصل بن عبد اهلل
	●األميرة سما بنت فيصل بن عبد اهلل
	●األميرة ليان بنت فيصل بن عبد اهلل
	●اجلوهرة حمد عبيكان
	●اجلوهرة عبد الرحمن السليطني
	●اجلوهرة محمد السماري
	●الشيخ عبد احلميد بن عبد العزيز السلمان
	●العنود النملة
	●الوليد سعد الهديب
	●إبراهيم عبد العزيز العيسى

يدا
ً

	●إبراهيم عبد اهلل األدماوي
	●إميان أحمد الفقيه
	●إميان عادل فيصل
	●إميان فؤاد الشريف
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واحدة

أعضاء منتسبين
	●أحالم محمد مارديني

	●جابر صالح الراجحي

	●داليا صالح القصيبي

	●أحمد بدر العتيبي

	●جواهر محمد الرويتع

	●دالية جميل القنيبط

	●أسماء عبد الرحمن الراشد

	●جواهر محمد الشثري

	●دالل عبد العزيز أباحسني

	●أسماء محمد الفايز

	●جوهرة عبد العزيز بالغنيم

	●دنيا السعدي

	●أمل عبد العزيز اجلنيدل

	●حامد محمد العامود

	●دميا عبد العزيز السعد

	●أمل محمد العامود

	●حسن علي صميلي

	●دمية عبد احملسن العجاجي

	●أميرة رضى اخلنيزي

	●حصة صالح العتيق

	●دمية فيصل الصالح

	●أميرة صالح احلمادي

	●حصة محمد اجلماز

	●ذهيبان فهد الذهيبان

	●أمينة ابراهيم اجلاسم

	●حنان سعيد احلارثي

	●راشد ابراهيم املشاري

	●أنيسة يوسف اخلصيب

	●خلود إبراهيم النجران

	●راله حموية احلسيني

	●آسية عبد الرحيم الصايغ

	●خلود حمد الدبيان

	●رانية معال

	●آمال الشيخ

	●خلود خالد الكحيمي

	●رشا عبد الرحمن العامودي

	●آمال أحمد الدوسري

	●خلود سعيد الصومالي

	●رقية عباس الهوساوي

	●بدر أحمد عوض

	●خلود شايف اخلالدي

	●رنا جمال الوكيل

	●بسمة علي النملة

	●خلود عبد العزيز الدخيل

	●رنا عبد احملسن الصالح

	●بشاير خليفة الرشيد

	●خلود عوض غروي

	●رندة أحمد املسفر

	●بهيجة كامل مفتي

	●خلود محمد العوده

	●رمي أحمد الدوسري

	●تهاني عبد اهلل القاضي

	●خلود محمد الفايز

	●رمي سامي الصالح
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أعضاء منتسبين
	●داليا صالح القصيبي

	●زهرة النابلسي

	●سليمان سعد العالوي

	●دالية جميل القنيبط

	●زين العابدين عصام توفيق

	●سمارة مصطفى ظاظا

	●دالل عبد العزيز أباحسني

	●سارا سعد الهديب

	●سمر توفيق حسن

	●دنيا السعدي

	●سارة سعود الدغيثر

	●سمها سعيد الغامدي

	●دميا عبد العزيز السعد

	●سارة عبد احملسن البسام

	●سمية حسن الشهري

	●دمية عبد احملسن العجاجي

	●سارة محمد الغديان

	●سميرة جمال املشهراوي

	●دمية فيصل الصالح

	●سالم سعيد باربود

	●سناء صالح شكري

	●ذهيبان فهد الذهيبان

	●سامية محمد البواردي

	●سناء عبد الكرمي احملمود

	●راشد ابراهيم املشاري

	●سحر أحمد فالته

	●سهام حمزة العوجي

	●راله حموية احلسيني

	●سعاد العارضي

	●سهى الشيخ

	●رانية معال

	●سعاد عبد اهلل البسام

	●سوزان عابد سمباوه

	●رشا عبد الرحمن العامودي

	●سعد مبارك الدريويش

	●سوسن أكرم خوجة

	●رقية عباس الهوساوي

	●سعيد محمد العماري

	●شافيا سعود الدغيثر

	●رنا جمال الوكيل

	●سال مالك املنديل

	●شريفة مبارك املبارك

	●رنا عبد احملسن الصالح

	●سلمى حمد املبارك

	●شويكار نهار النصار

	●رندة أحمد املسفر

	●سلوى القواس اجلابري

	●شيخة حمد املاضي

	●رمي أحمد الدوسري

	●سلوى عبداهلل أبو نيان

	●شيخة عبد الرحمن الصالح

	●رمي سامي الصالح

	●سليفانا القصيبي

	●شيرين حكمة الزعيم
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أعضاء منتسبين
	●ظبى سلطان الراشد

	●علياء مرادي اياس

	●فايزة عثمان أبا اخليل

	●عالية سعود احلداد

	●عمر عبد العزيز السويلم

	●فايزة يوسف املعيبد

	●عالية عبد اهلل مارديني

	●عمرو حمد الصفيان

	●فتحية علي البيش

	●عالية عماد احلجيالن

	●عنان عبد اهلل الدخيل

	●فريال محمد الدغيثر

	●عايض مسفر البقمي

	●عهود عبد اهلل الرحيلي

	●فريدة عبد الرحمن الدوسري

	●عائض حمود احلربي

	●عواطف محمد بالغنيم

	●فهد ذهيبان الذهيبان

	●عبد اخلالق عبد اهلل الغامدي

	●غادة عبد اهلل الشعيل

	●فوزية عبد العزيز املعجل

	●عبد الرزاق سليمان احمليسن

	●غادة فهد الفليج

	●فوزية محمد العلي

	●عبد اهلل سعد السعيد

	●فاتن سليمان السلوم

	●لبنى سليمان العليان

	●عبد احملسن عبد اهلل الشايع

	●فاتن علي السديس

	●لطيفة عبد اهلل العسكر

	●عبد احملسن محمد النشمي

	●فاطمة حسن العوامي

	●لطيفة محمد العبودي

	●عبد امللك سليمان البراك

	●فاطمة سعد الدين أبو بكر

	●لطيفة منير البقمي

	●عبداهلل عمران الراشد

	●فاطمة سيف اإلبراهيم

	●ليلى أحمد العقيلي

	●عبير القباني

	●فاطمة عبد الرحمن الذيب

	●ليلى حمد احلمودي

	●عبير خالد الغمالس

	●فاطمة عبد اهلل املطلق

	●ليلى سعود الدغيثر

	●عبير سويلم اخلالد

	●فاطمة علي النملة

	●ليلى علي وهبي

	●عبير عبد الرحمن العمران

	●فاطمة محمد الشيخ

	●ليلى محمد الكثيري

	●عقيل يوسف آل حميد

	●فايح حنش العتيبي

	●ليلى محمد باهمام
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أعضاء منتسبين
	●لينا عبد العزيز أبو نيان

	●منيرة عبد العزيز الصغير

	●نوال نايف البقعاوي

	●محمد خالد السعدون

	●منيرة عبد العزيز أبامني

	●نورا طالل بكير

	●محمد سليمان الغنيم

	●منيرة عبد اهلل العفالق

	●نورا وليد العفالق

	●محمد عبد اهلل رحمة

	●مها حامد دردير

	●نورة عبد العزيز السديري

	●مرام عبد اهلل احلنيني

	●مها خالد طيبة

	●نورة عبد العزيز العفالق

	●مزنة الزامل

	●مها علي احملسن

	●نورة عبد الكرمي الفرج

	●مشاعل عبد الرحمن الغنيم

	●موضي حمدان الزهراني

	●نورة عبد الكرمي املعجل

	●مشاعل علي العكلي

	●موضي عبد اهلل السويلم

	●نورة عبد اهلل الشهيل

	●مشاعل عيسى الدوسري

	●مي عبد الرحمن املرشد

	●نورة عبد اهلل مارديني

	●معديه فيصل بن حثلني

	●مي معيض العتيبي

	●نورة محمد الدغيثر

	●معصومة كاظم مالئكة

	●ميرفت أحمد الكحيل

	●نورة محمد الهبدان

	●منال جازي احلربي

	●ميمونة محمد الشمسان

	●نوف سعد السبعان

	●منال سعد املنقور

	●نادية يوسف الصالح

	●هالة سامي اخلضيري

	●منال عبد العزيز الصقير

	●جناة عبد الكرمي احملمود

	●هاله عبداهلل الزيبق

	●منال محمد الهبدان

	●ندى عبد اللطيف احلملي

	●هانيا منير الشنواني

	●منى عبد الرحمن الرميزان

	●نعيمة عبد اهلل الشهيل

	●هبة عبد احملسن احمليسن

	●منيرة بدر الكليب

	●نواف عبد العزيز السبيعي

	●هدى أحمد احلمدان

	●منيرة صالح اخلضيري

	●نواف مناحي معدي املهيدلي

	●هدى سعود الدغيثر

27
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أعضاء منتسبين
	●هدى سليمان الصهيل

	●ود محمد العيسى

	●هدى عثمان اخلويطر

	●وسام عبد اهلل محمد

	●هدى غرسان الشهري

	●وفاء حمود الزيد

	●هديل علي دارين
	●هزاع ظافر القويفل
	●هال حمد القنيبط
	●هناء محمد القضيب
	●هند أحمد جمال
	●هند صالح العقل
	●هند مبارك الدوسري
	●هيا مسعد اجلهني
	●هيفاء طربزوني
	●هيلة محمد املكيرش
	●وائل عبد الواحد الزاير
	●وجد عبد الرحمن العمودي
	●وجدان صالح العبيد
	●وحيدة طاهر عبد اخلالق
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أهداف الجمعية
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الهدف األول:
حشــد أوجــه الدعــم والمســاندة لمراكــز ســرطان األطفــال بالمملكة
العربيــة الســعودية وذلــك عــن طريــق الدعــم النفســي واإلجتماعــي
والمــادي لألطفــال المرضــى بالســرطان وذويهــم والوقــوف
علــى احتياجــات األســرة وتأميــن الخدمــات المباشــرة خــال فتــرة
عــاج األطفــال المرضــى ( الســكن  ،اإلعاشــة  ،النقــل  ... ،الــخ )

31
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يقــوم قســم اخلدمــة االجتماعيــة بدراســة احلــاالت احملولــة مــن أقســام اخلدمــة االجتماعيــة مبراكــز األورام يف املستشــفيات وتقــدمي برامــج وخدمــات اجلمعيــة االجتماعيــة
واملعنويــة والتعليميــة والترفيهيــة واإليوائيــه لألطفــال املرضــى بالســرطان وذويهــم -املواطنــن واملقيمــن ،داخــل وخــارج منطقــة الريــاض ،كمــا يقــوم القســم مبتابعــة وتفعيــل مهــام
اللجــان وهــي كاالتــي :

لجنة الخدمة اإلجتماعية
تهــدف إلــى تأمــن الدعم الشــامل لألطفال املرضى بالســرطان وذويهم بتوفير الدعم املادي واإلجتماعــي واملعنوي والتوعوي خالل فترة العالج

مت خالل هذا العام..
وضع معاير تقدمي اخلدمات للحاالت .

اعتماد مناذج متابعة االجراءات بإستخدام تطبيق (.) Google Drive

تفعيــل التفيــل االلكترونــي مللفــات احلــاالت يف كافــة املناطــق بقســم اخلدمــة

إقامــة البرنامــج الرابــع « تنميــة املهــارات املهنيــة لألخصائيــن االجتماعيــن العاملــن

االجتماعيــة .
إعداد الدليل اإلجرائي لقسم اخلدمة اإلجتماعية ( خدمي  ،إداري ) .

تدريب

مبجــال األورام « بالتعــاون مــع برنامــج مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة باحلــرس الوطنــي
مبدينــة الريــاض ،حيــث مت حضــور عــدد :

67

أ خصا ئــي
وأخصائية

انــت حيــث تقــدم بشــكل شــهري مــن قبــل االخصائيــات
لــك ِ
اعتمــاد خدمــة ِ
االجتماعيــات باجلمعيــة ،وتســتهدف احلــاالت الفرديــة مــن االمهــات ملــن هــن بحاجــة
الــى دعــم اجتماعــي ونفســي خــاص حيــث مت تفعيــل اخلدمــة يف النصــف الثانــي مــن
عــام  2018و بلــغ عــدد املســتفيدات لهــذا العــام ( )17أم.

تنفيذ عدد من الورش التدربية لألخصائيني االجتماعيني يف مراكز األورام
على النحو التالي..
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الورش التدربية خالل البرنامج الرابع لعام ( 2018تنمية المهارات المهنية لألخصائيين
االجتماعيين)
المسمى الوظيفي

منفذ الورشة

د.عبدالهادي الهباد طبيب استشاري يف الطب النفسي -اضطرابات الطفولة
واملراهقة

33

موضوع الورشة

الوقت

اضطراب مابعد الصدمة

 8ص 12 -م

تبليغ األخبار السيئة يف املجال الصحي

1م4-م

األسقاط الفني يف دعم اسر األطفال
املرضى بالسرطان

 8ص 12 -م

د.مشعل العقيل

طبيب استشاري يف الطبي النفسي  -اضطرابات القلق

د.عوض اليامي

فلسفة يف التربية الفنية والعالج بالفن التشكيلي

د.نسرين يعقوب

طرق العالج املتمركز حول العالج باملعنى
استشاري نفسي  -استاذ مشارك يف جامعة امللك عبد العزيز
للفقد
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1م4-م

اليوم/التاريخ

الثالثاء
 04ديسمبر 2018م

األربعاء
 05ديسمبر 2018م

لجنة اصدقاء سند
تهــدف إلــى تقييــم وتطويــر اخلدمــات والبرامــج املقدمــة
لألطفــال املرضــى بالســرطان وذويهــم بإشــراك الفئــة املســتفيدة
واألفــراد املختصــن باملجــال واملهتمــن ممــن لديهــم جتربــه
ســابقه مــع املــرض .

مت خــال هذا العام..
دعم

دليل

تفعيــل عــدد مــن اخلدمــات املســتحدثة ضمــن
برنامــج الدعــم املعنــوي بالتعــاون مــع مجموعــة
مــن املختصــن واملتعاونــن ذوي اخلبــرة والتجربــة
يف العمــل امليدانــي بكافــة مراكــز األورام مبدينــة
الريــاض .
اعــداد األدلــة اإلجرائيــة التــي توضــح اليــة
تطبيــق اخلدمــات يف برنامــج الدعــم املعنــوي

ليس شعرك
مايجعلك جمي ً
ال،

انه قلبك
التقرير الســنوي
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عدد األطفال المرضى المستفيدين من الخدمات اإلجتماعية في جمعية سند
عدد الحاالت

اسم المستشفى

● ●مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
● ●مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

8
122

● ●مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال
التابع ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني

47

● ●مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

32

عدد الحاالت

اسم المستشفى

● ●مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
● ●مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلرس الوطني
● ●مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز
● ●مستشفى امللك فهد للقوات املسلحة

69
107
58
6

● ●مستشفى امللك فهد التخصصي

95

● ●مدينة امللك فهد الطبية

148

● ●مركز األمير فيصل بن بندر لألورام

43

● ●مدينة امللك سعود الطبية

26

● ●مستشفى النساء والوالدة واألطفال

1

● ●مستشفى امللك خالد اجلامعي

39

● ●مستشفى امللك فهد

0

● ●مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون

0

● ●برنامج مستشفى قوى األمن

0

المجمــوع الكلي للحاالت المستفيدة  -خارج منـطقة الرياض :

المجمــوع الكلي للحاالت المستفيدة  -كافة
المستشفيات  )801( :حالة

المجمــوع الكلي للحاالت المستفيدة  -داخل منـطقة الرياض 422 :
الرياض

35

التقرير الســنوي

جدة

379

الدمام

بريدة

المدينة

البرامج والخدمات االجتماعية المقدمة
لألطفال المرضى بالسرطان
.1كفالة الطفل المريض بالسرطان المحتاج
انطالقـاً مــن مبــدأ التَّكافــل االجتماعــي الــذي ح ّثَنــا عليــه الديــن اإلســامي؛ مت اعتمــاد برنامــج كفالــة الطفــل املريــض بالســرطان (احملتــاج) لتوفر احتياجاته األَساســية من
غــذاء وملبــس ومســكن .وهــي عبــارة عــن كفالــة اجتماعيــة بقيمــة اثنــا عشــر أَلــف ريــال ســنوياً مبــا يعــادل أَلف ريال شــهرياً ،أَو كفالة شــهرية بقيمة ثـــمامنائة أو ســتمائة ريال
املفصلة للوضع األســري واالقتصادي للطفل املريض بالســرطان.
شــهرياً ملدة ســتة أشــهر بحســب دراســة احلالة
َّ

مت خالل هذا العام..

-انشــاء حســاب دخــول للجمعيــة يف موقــع وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة لالســتعالم عــن احلــاالت املســتفيدة مــن الضمــان االجتماعي.

الرياض
3,241,000

الشرقية
430,600

إجمالي
المصروفات
3,671,600

الرياض
391,776

الشرقية
38,049

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
429,825

تعرف أكثر على
ّ
برنامج كفالة

اســتمارة
الكفالــة
فيلم َغدي
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عدد حاالت برنامج كفالة الطفل المريض بالسرطان
الكفالة الشهرية

2018

2017
اإلجمالــي

سعو د ي

اإلجمالــي

37

التقرير الســنوي | الهدف األول

غير
سعو د ي

-30%

نســبة إنخفــاض عــدد الحاالت
المســجلة بيــن العامليــن

اإلجمالــي

7

اإلجمالــي

71

4 2

3

37

24

1

سعو د ي

87

99

81

8

0 4

غير
سعو د ي

139

6

27

2 5

120

9

25

0 5

 2017المجموع
 2018الكلي

226
157

بريدة

جدة

الرياض

المدينة

الدمام

الكفالة السنوية

2017
اإلجمالــي
اإلجمالــي

سعو د ي
غير
سعو د ي

نســبة إرتفاع
عــدد الحاالت

بريدة

جدة

الرياض

المدينة

501

الدمام

اإلجمالــي

24%

404

اإلجمالــي

192

51

3

63

6 6

162

79

سعو د ي

168

27

72

1 7

339

191

72

0 16

70 5

0 8

غير
سعو د ي

275

2018
60

 2017المجموع
 2018الكلي
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أسماء الكافلين

عدد األطفال

المبلغ

● ●والدة صاحب السمو امللكي األمير
عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز

 12طفل

48,000

● ●شيخة القصير

طفل واحد

12,000

● ●بسمة املطلق

طفل واحد

12,000

طفل-شهرية

10,000

● ●نوير البراهيم

طفل واحد

12,000

طفل واحد

12,000

● ●نوف اخلويتم

طفل واحد

12,000

طفل واحد

12,000

طفلني

24,000

طفل واحد

12,000

طفل واحد

12,000

طفل واحد

12,000

طفل واحد

12,000

● ●دالل عبدالعزيز ابراهيم
● ●طريفة البراهيم (رحمها اهلل)

● ●هدى بخش  -عضو
● ●خلود احلمودي
● ●مشهور احلمودي
● ●عهود احلمودي
● ●مها عبداجلبار
● ●أريج العليوي
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أسماء الكافلين

عدد األطفال

المبلغ

● ●قماشة الدغيثر

طفل واحد

12,000

● ●وليد اخلنفور  -عضو

طفل واحد

12,000

● ●غاردينيا املهدلي

طفل واحد

12,000

● ●مساعد اخلليف

طفل واحد

12,000

طفلني

12,000

● ●دميا ناصر العماري

طفل-شهرية

12,000

● ●دالل منيزل الشمري

طفل-شهرية

12,000

● ●األمير فهد بن بندر

طفل-شهرية

12,000

● ●سرور محمد

طفل-شهرية

12,000

● ●فادية الشواف

طفل-شهرية

12,000

● ●عبدامللك الكريديس

طفل-شهرية

12,000

● ●سامي اللحياني

طفل-شهرية

12,000

● ●األمير فهد بن بندر

طفل-شهرية

12,000

● ●نورة الشثري

الهدف األول | التقرير الســنوي
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الرياض

.2اإلعانات المالية

41,886

الشرقية
5,000

نُ قدم يف جمعية سند املساعدات املالية املقطوعة للحاالت ذات

الرياض

الوضع االقتصادي احلرج لتذليل الصعوبات التي تواجه األسر احملتاجة

4,000

أثناء فترة العالج.

إجمالي
المصروفات

التبرع من قبل
أ .وليد الخنفور بقيمة

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت

46,886

4000

4,000

ريال

اإلجمالــي
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اإلجمالــي

الرياض

جدة

9
الدمام

2

3
بريدة

 2018م

نســبة إرتفــاع عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

9

 2017م

16%

12
14

3

المدينة

.3تأمين تذاكر السفر
نَقــوم يف جمعيــة ســند بتوفيــر تذاكــر الســفر لألطفــال
العــاج.

مت خالل هذا العام ..
بالســرطان ومرافقيــه مــع شــركة اخلطــوط اجلويــة الســعودية.

1%

547

228,193

550

تذكــرة

تذكــرة

 2018م

نســبة إرتفــاع عدد
التذاكــر

إجمالي
المصروفات

19

حالــة

 2018م

نســبة إنخفــاض عدد
الحــاالت المســجلة

 2017م

إصــدار بطاقــة تخفيــض تذاكــر الســفر للطفــل املريــض

-12%

 2017م

املرضــى ومرافقيهــم مــن وإلــى املدينــة التــي يتلقــى فيهــا الطفــل

24

حالــة

تمــت رعايــة هذا
الخدمة من قبل
الخطوط العربية السعودية
إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
101,257.45
الهدف األول | التقرير الســنوي
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تذاكر السفر خالل العامين السابقة
تشمل المرافقين ذهاب وعوده

اإلجمالي

الرياض

جدة

547

348

71

0

28

100

19

9

7

1

1

1

550

248

191

3

84

24

عدد الحاالت

43
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عدد التذاكر

 2017م

24

18

2

0

2

2

 2018م

الدمام

بريدة

المدينة

مت خالل هذا العام ..

.4تأمين المواصالت
نُ وفــر يف جمعيــة ســند املواصــات للطفــل
ومرافقيــه مــن وإلــى املستشــفى ،ملتابعــة
مواعيــد العــاج وبرامــج التعليــم يف فصــول ســند
التعليمــي ،باإلضافــة إلــى توفيــر املواصــات

 تفعيــل اخلدمــة حلــاالت مدينــة الريــاض يفبرنامجــي ســند التعليمــي والدعــم املعنــوي بالتعــاون
مــع شــركة كــرمي .

إجمالي
المصروفات
11,910

 -تبرع شركة كرمي

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت

لألســر حلضــور جلســات الدعــم املعنــوي.

-21%

5,540

23

المجمــوع الكلي
للحاالت المستفيدة23 :

طفل

نســبة إنخفــاض عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

المجمــوع الكلي
الرحــــــــالت:
للعدد
248

248

-37.5%

المجمــوع الكلي
للحاالت المستفيدة18 :

9

نســبة إنخفــاض عدد
ا لرحالت

المجمــوع الكلي
للعدد الرحــــــــالت155 :

* بدء تفعيل خدمة المواصالت في الرياض ٢٠١٨

الرياض

الدمام

 2017م

رحلة

طفل

52

رحلة

9

 2018م

طفل

103
رحلة

الهدف األول | التقرير الســنوي
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.5إسكان الحاالت
نُ وفــر يف جمعيــة ســند الســكن للحــاالت التــي تفــد إلــى املدينــة التــي يتلقــى
فيهــا الطفــل الرعايــة الصحيــة والعالجيــة مــن جميــع أنحــاء اململكــة ،وذلــك
بالتعاقــد مــع الشــقق الفندقيــة القريبــة مــن املستشــفيات يف حــال عــدم توفــر
ســكن لألطفــال وذويهــم باملستشــفى.

346,222

65,850

إجمالي
المصروفات
160,025

30

2,400

 2018م

عدد الحاالت

عدد االيام

تشــغيل السكن الخيري..

2,049

3,740

6,147

 2017م
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عدد الحاالت عدد المرافقين

عدد االيام

إجمالي
المصروفات
1,240,000.25

عدد الحاالت عدد المرافقين

3.161 1.902

عدد االيام

11,597

 2018م

ســكن املطــوع اخليــري التابــع ملركــز امللــك فهــد الوطنــي ألورام
األطفــال  -مدينــة الريــاض ..
نَتكفــل يف جمعيــة ســند بتكاليــف تشــغيل اإلســكان اخليــري الســتضافة
احلــاالت مــن األطفــال وذويهــم يف املــدن الرئيســية وذلــك بالتعاقــد
مــع شــركة فندقيــة لتشــغيل الســكن واإلشــراف علــى أعمــال الصيانــة
والنظافــة.
يحــوي الســكن عــدد ( )42غرفــة ،باإلضافــة إلــى غــرف انتظــار ســيدات
ورجــال وغرفــه ألعــاب وصالــه للقــاءات العائليــة .

45

32

1,156

إجمالي
المصروفات
412,072

إسكان

عدد الحاالت

عدد االيام

 2017م

الرياض

الشرقية

ســكن دار الضيافــة التابــع ملدينــة امللــك عبــد العزيــز
إسكان الطبيــة باحلــرس الوطنــي -مدينــة جــدة..
تســاهم اجلمعيــة بتشــغيل الســكن بالتعــاون مــع مدينــة امللــك
عبدالعزيــز الطبيــة -احلــرس الوطنــي مدينــة جــدة

حاالت السكن في كافة المدن
اإلجمالي

352

278

43

19

32

6,036

4,408

1,141

349

106

766

668

77

15

6

0

15,992

12,492

3,068

346

86

0

 2017م

10

2

 2018م

الرياض

جدة

عدد الحاالت

الدمام

بريدة

المدينة

عدد األيام

التقرير الســنوي
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مت خالل هذا العام..

.6عالج طفل مقيم

التبرع للمساهمة يف تكاليف عالج أحد األطفال املرضى بالسرطان من قبل :

نَقــوم يف جمعيــة ســند بتغطيــة تكاليــف عــاج األطفــال املقيمــن
يف اململكــة الغيــر قادريــن علــى دفــع تكاليــف العــاج يف مستشــفيات

التبرع من قبل
أ.فوزية الجفالي بقيمة

القطــاع احلكومــي ويتــم تغطيــة بعــض اخلدمــات العالجيــة يف القطــاع

5,100,063

5,000

100,000

اخلــاص.

إجمالي
المصروفات

التبرع من قبل
أ.إيمان يانس بقيمة

ريال

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
124,000

ريال

التبرع من قبل
أ .وليد الخنفور بقيمة

التبرع من قبل
فاعل خير بقيمة

4,000

15,000

ريال

ريال

45

42

86

اإلجمالــي

41

28

81

اإلجمالــي

4
26

الدمام

 2مستمر

 2 4 2منتهي
بريدة

المدينة

 2018م

47

الرياض

جدة

3 2

جـديــد

15

55

34
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20

20
61

6 2 2

منتهي

14

30

نســبة إنخفــاض عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

8

مستمر

 2017م

-6%

 2 1جـديــد

.7تأمين األجهزة واألدوية الطبية:
نُ وفّ ــر يف جمعيــة ســند األدويــة واألجهــزة الطبيــة الالزمــة التــي
ال يتــم توفيرهــا مــن قبــل املستشــفى مثــل الســماعات الطبيــة والكراســي
املتحركــة واألســرة وغيرهــا مــن احتياجــات الطفــل املريــض.

األجهزة
الطبيـة

اإلجمالــي
اإلجمالــي

المدينة

8

3

2

 2017م

الرياض

جدة

الدمام

13

15

5 5

51,740

 2018م

نســبة إنخفــاض عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

األدويــة
الطبيــة

6,030

25

-48%

بريدة

إجمالي
المصروفات

إجمالي
المصروفات

الهدف األول | التقرير الســنوي
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.8تحقيق أمنية
نَســعى يف جمعيــة ســند لتحقيــق أمنيــات يحلــم بهــا األطفــال مــن هــم يف مراحــل حرجــة مــن املــرض ،محاولـ ًة م ّنــا إلســعادهم وإدخــال البهجــة علــى قلوبهــم ممــا يســاهم
يف رفــع الــروح املعنويــة للطفــل وأســرته ،وفــق شــروط خاصــة.

مت خــال هذا العام
حتقيــق عــدد مــن أمنيــات األطفــال مــن األجهــزة اإللكترونيــة واأللعــاب الكهربائيــة ،إضافــة إلــى عــدد مــن األمنيــات املعنويــة ،ومــن أهمها:
نوع األمنية

اسم الطفل

● ●زيارة مدينة جدة

شهد كوجان

 13سنه

● ●رحله عمرة

زياد عويش

7سنوات

● ●رحله عمرة

حامت الشهراني

 4سنوات

● ●رحله عمرة

فيصل احملمدي

 13سنه

عبد العزيز الغامدي

 8سنوات

● ●سيارة إلكترونية كبيرة

اسامه األسمري

 3سنوات

● ●سيارة إلكترونية كبيرة

صالح الرشيد

سنتان

عبداإلله الغامدي

 11سنه

حسن فوجو

 7سنوات

● ●أحد مشاهير العبي نادي الهالل

● ●جهاز كمبيوتر مكتبي  +مكتب وكرسي
● ●لعبه أبطال القوة
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العمر

اســتمارة
التسجيل

اإلجمالــي

38

الرياض

الرياض
85,724

الشرقية
5,560

القصيم
13,640

إجمالي
المصروفات

اإلجمالــي

64

18

جدة

الدمام

3

بريدة

5

 2018م

نســبة إرتفــاع عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

15

 2017م

39%

46

11

19

1

المدينة

جدة
34,960

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
43,409

139,884
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.9رسوم دراسية
نَتكفــل يف جمعيــة ســند بدفــع تكاليــف الرســوم

مــدارس خاصــة ،تتناســب مــع الوضــع الصحــي للحالــة.

إجمالي
المصروفات
26,898
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الرياض

1

الرياض

1

 2017م

وذلــك حســب توصيــة الطبيــب املعالــج بإحلاقــه يف

4

 2018م

الدراســية لبعــض احلــاالت مــن األطفــال املرضــى؛

عدد الحاالت المسجلة
خالل العاملين

جدة

عدد هدايا األطفال
حول المملكة

.10لعبة ترسم بسمة
نُ قــدم يف جمعيــة ســند الهدايــا واأللعــاب

428

الدمام
273
بريدة
317

جدة

2,471
المدينة
200

1,886

مت خالل هذا العام..
تطويــر اخلدمــة بإضافــة عــدد مــن املســتلزمات التــيتناســب اهتمامــات الفئــة العمريــة ملــا فــوق ســن 12
ســنة للجنســن ،مثــل( :حقائــب األنديــة الرياضيــة

اإلجمالي:

اإلجمالي:

 3,297هدية

 5,147هدية

-35%

املشــهورة التــي حتتــوي علــى منتجــات النــادي للبنــن،
وإكسســوارات ومســتلزمات شــخصية للبنــات).
التبــرع مــن قبــل اجلهــات واألفــراد مخصــص للخدمــةلعبــة ترســم بســمة .

المدينة

التبــرع بألعــاب ملستشــفى امللــك فهــد التخصصــيالعضوة/نوف السديري

6200
ريال

نســبة إنخفــاض عدد
األلعــاب بيــن العامليــن

2,384
الرياض

بالدمــام مــن:

 2017م

للتَّخفيــف مــن تبعــات العــاج

الدمام
2,587
152
بريدة
130

جدة

 2018م

لألطفــال ،أثنــاء وبعــد تلقيهــم العــاج الكيميائــي

الرياض

الرياض

66,079

الشرقية
5,124

القصيم
7,709

جدة
10,384

إجمالي
المصروفات
91,680
الهدف األول | التقرير الســنوي

52

.11عالج مرافقي المرضى
نَقــوم يف جمعيــة ســند بدعــم أســر األطفــال املرضــى ،وذلــك بتغطية تكاليــف العالج؛ لتعـ ّذر التزامهم مبواعيــد املستشــفيات ومتابعة العــاج أثناء مرافقتهــم ألطفالهم،
مــن خــال عقــد اتفاقيــة مع مراكــز طبية خاصة.

.12المساعدات العينية
نَتكفــل يف جمعيــة ســند بتغطيــة كافــة احتياجــات الطفــل وأســرته ،حيــث تشــمل مســاعدات ســند العينيــة :بطاقــات التَّمويــن الغذائــي واملســتلزمات الشــخصية
لألطفــال (شــعر مســتعار ،ربطــات شــعر ،قبعــات) واحلقائــب املدرســية واملالبــس واألجهــزة املنزليــة باإلضافــة إلــى هدايــا رمزيــة لألطفــال وذويهــم.

مت خالل هذا العام..
تقــدمي عــدد مــن املســاعدات العينية علــى النحو اآلتي..

عدد المساعدات العينية
حول المملكة

الرياض
321

إجمالي
المصروفات

بريدة
51

336,634

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
457,354

جدة

الرياض

88

452

الدمام
21
المدينة
35

الدمام
282
 2018م

اإلجمالي:

 743مساعدة

 2017م

اإلجمالي:

 525مساعدة

42%
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بريدة
17

نســبة إرتفــاع عدد المســاعدات
المســجلة بيــن العامليــن

التبرعــات العينية الــواردة  -الرياض (الجهات)
المتبرع

نوع التبرع

العدد

المبلغ

وندرالند

تذاكر دخول االفراد

50

2,500

شركة مياه تانيا

مياه

50

850

الشركة السعودية للكهرباء

طاوالت زجاج
بالي ستيشن  + 4ايفون x

8

8,163.52

الدخيل للعود

كوبون  +عطر مسك النقاء

80+50

16,200

مصنع رتاج احللى

معمول

41

1,260

كنز الصحراء للذهب واملجوهرات

سبيكة ذهب  5 -جرام

1

824

مصنع زهرة للمنتجات الورقية

مناديل منوعة

38

2,291

بندة

بطاقة شراء

127

12,695

مركز امباكت
أ  /منيرة القنيبط

باروكة شعر

113

11,300

شركة مترية

شوكلت

100

20,000

شركة ريفا

اطقم مالبس اطفال  -متنوعة

280

56,000

صندوق التنمية العقارية
بنك ساب

العاب

663

22,915
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المتبرع

نوع التبرع

العدد

المبلغ

سنتر بوينت

بطاقة شراء  -بقيمة  100ريال

1

100

مؤسسة كمال لالعمال

حقائب من مستلزمات صحية

50

600

شركة سيما نور

كراسة مصحف

30

750

شركة سدير لالدويه

قصص -رحلتي مع اللوكيميا
قصص اطفال  -ماذا يحدث بالداخل

5000

15,625

فريق نفس التطوعي

العاب

30

3,000

جامعة االمير سلطان

بكج  -العاب

24

4,800

16

327

399

19,590

67

2,759

51

3,579

روضة سماء الطفل

العاب متنوعة

69

3,040

مركز موهبة الطفولة

العاب
مالبس

20

1,200

مدارس التربية االهلية
مدارس التربية االسالمية
مدارس بن خلدون
مدارس اململكة

55
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صندوق تلوين
وسائل تعليمية
العاب
قصص تلوين
العاب
بالي ستيشن 4
العاب
بالي ستيشن

المتبرع

نوع التبرع

العدد

المبلغ

مهرجان الرياض الثقايف

تذاكر مهرجان الرياض الثقايف

104

31000

فاعل خير

تذاكر ركوب اخليل

24

6000

الهيئة العامة للرياضة

بطاقة لالطفال للفورمال

35

14525

مركز االمير فيصل بن بندر لالورام ببريدة

دواء للطفل

18

1338.3
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التبرعــات العينيــة الواردة  -الرياض (األفراد)
المتبرع

نوع التبرع

العدد

المبلغ

أ .رمي احلجيالن
أ .املا رسالن
أ .عبداهلل فهد

بالي ستيشن 4

4

6,298

أ .شهد الرويضان

57

أ .عنود العثمان

جوال ايفون 6

1

1,322

أ .ساره العقال

ايفون x

1

4,399

أ .سعود بن عبدالعزيز بن ناصر

ماك بوك

1

8,189

أ .اماني العويني

بطاقات هدايا  -ماكس

20

2,000

أ .سارة العويني

بطاقات هدايا  -مرجان السعودية

23

3,450

أ .الشقحاء الفرم

عباية

10

7,000

أ .أسماء الراشد

قماش اللوحات ومستلزماتها

27

172.80

أ .رشا حمدان

تليفزيون توشيبا  43 -بوصه
بالي ستيشن  + 4اشرطة  +يدين البالي ستيشن

12

7,316
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المتبرع

نوع التبرع

العدد

المبلغ

شركة عبداهلل العثيم القابضة
أ .عبير الزهير

حقيبة مدرسية

112

8,960

أ .جنالء احملمود  +أ .الهنوف السريع
أ .رنا اجلمعه

متور

48

أ .ثريه العابد

غطاء الراس  -بندانه

711

14,220

أ .نوف الصالح

تأثيث غرف االلعاب

20

6488

240
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المتبرع

نوع التبرع

العدد

المبلغ

جوال ايفون 7
بالي ستيشن  + 4شريط
بطانيات

العاب
اجهزة رياضية
اثاث غرفة نوم
مالبس طفل
فرن

دمية للطفال  +اكسسوارات للشعر

مقدمة من فاعلني خير

مصحف التجويد مع قلم
DVD - LG
عباية
الب توب hp
كرسي مكتب  +طاولة مكتب  +كمبيوتر مكتبي DELL
اقالم تلوين  +تلوين قصة  +العاب تعليمية
ايفون  + 8اكسسوار جوال
ضيافة متنوعة
ايباد مني 4
باروكة شعر

59
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382

42,573

التبرعات العينية الواردة  -المنطقة الشرقية (الجهات)
المتبرع

نوع التبرع

المبلغ

العدد

● ●جمعية جود

بطانية

50

2500

● ●مدارس الظهران

ألعاب

-

9923

التبرعات العينية الواردة  -المنطقة الشرقية (االفراد)
العدد

المبلغ

المتبرع

هدايا

-

3153

● ●فاعل خير

حقيبة سند

10

2013

● ●فاعل خير

حقيبة سند

-

1639

● ●فاعل خير

ألعاب

-

1039

● ●فاعل خير

مالبس

-

1259

● ●فاعل خير

مسلتزمات صحية

-

600

● ●فاعل خير

صحون

-

1250

● ●فاعل خير

تأثيث منزل طفل

-

52024

● ●فاعل خير

مالبس

-

223

● ●ا.وجد العامودي

نوع التبرع

المجموع الكلي  451490.63 :ريال
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.13تأثيث غرف األلعاب وأجنحة التنويم في مراكز أورام األطفال.
نقــوم يف جمعيــة ســند بتأثيــث غــرف األلعــاب يف مراكــز األورام وتزويدهــا بكافــة الوســائل التعليميــة والترفيهيــة ضمــن إطــار خدماتنــا املســاندة التــي
نُقدمهــا للتَّخفيــف مــن معانــاة األطفــال وإضافــة البهجــة لرفــع روحهــم املعنو ّيَــة أثنــاء فتــرة إقامتهــم باملستشــفى؛ باإلضافــة إلــى خدمــات التصميــم والتأثيــث
لغــرف االنتظــار وممــرات أجنحــة التنــومي وتنفيــذ الرســومات اجلداريــة التــي تســاهم يف الترويــح عــن الطفــل ومرافقيــه أثنــاء فتــرة إقامتهــم الطويلــة.

تأثيث مت خــال هــذا العام ..

تنفيــذ الرســومات اجلداريــة يف جنــاح قســم االورام مبستشــفى اليمامــة .تأثيــت غرفــة اجتمــاع االطبــاء بأســر احلــاالت يف مستشــفى اليمامة .تزويــد غرفــة األلعــاب بعــدد ( )3أجهــزة  PlayStationبقيمــة ( )4,500ريــال ،وعــدد ( )2كراســي اســترخاء لألمهــات يف وحــدة العــاج اليومــي يف مستشــفى امللــكخالــد اجلامعــي بقيمــة (  )2,000ريــال
التبــرع بتأثيــث غرفتــن ألعــاب بوحــدة العــاج اليوميــة يف مستشــفى امللــك خالــد اجلامعــي مــن أ .نــوف الصالــح بقيمة ( )6,488ريال.التبــرع بخزانــة لغرفــة األلعــاب مبستشــفى امللــك فهــد التخصصــي بالدمــام مــن أ.نــوف الســديري بقيمة ( )3158ريال .مصروفات
الرياض
27,238

إجمالي
اإليرادات
16,646
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إجمالي
المصروفات
37,735

مصروفات
الشرقية
10,497

.14برنامج غرفتي
نُ قــدم يف جمعيــة ســند خدمــات الترميــم والتأثيــث ُ
لغــرف احملتاجــن مــن األطفــال املرضــى يف منازلهــم لضمــان البيئــة الصحيــة املالئمــة لهــم وحتســن
وضعهــم النفســي.

غرف

مت خــال هــذا العام ..

ثأثيــث منــزل الطفــل عبدالعزيــز مبدينــة الريــاض تبــرع مــن مؤسســة وقــف شــباب خيــر أمــة بقيمة (  ) 7500ريال .تأثيــث وجتهيــز غرفــة وتوفيــر أجهــزة منزليــة للطفلــة رنيــم مبدينــة الريــاض بقيمــة (  ) 7000ريال.توفيــر أجهــزة منزليــة ملنــزل الطفــل عبــداهلل مبدينــة الريــاض بقيمة ( )3900ريالتأثيــث وجتهيــز ودفــع إيجــار ملنــزل الطفــل عامــر مبدينــة الدمــام تبــرع من فاعل خيــر بقيمة ( )72,000ريال.تأثيــث وجتهيــز غرفــة وتوفيــر أجهــزة منزليــة للطفــل خالــد مبدينــة جــدة بقيمة (  )8200ريال.مصروفات
الرياض مصروفات
الشرقية
2,712
74,024

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
22,000

إجمالي
المصروفات
76,736
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.15الزيارات المنزلية..
نَحــرص يف جمعيــة ســند أن نكــون قريبــن مــن
الطفــل وأســرته ،وذلــك مــن خــال الزيــارات املنزليــة
لالطــاع علــى بيئــة منــزل الطفــل والتعــرف علــى
ا حتيا جا تهــم .

الرياض

جدة

الرياض

29

25

9

الدمام

1

 2017م

 2018م

اإلجمالي:

اإلجمالي:

 9زيارات

 55زيارة

511%

نســبة إرتفاع عــدد الزيارات
المســجلة بيــن العامليــن

نحن لك ســند..
ُيســاند أعضاؤنــا األطفــال املرضــى بالســرطان
مــن خــال الزيــارات امليدانيــة لألطفــال املنومــن يف
املستشــفيات أو مقــر إقامتهــم ملؤازرتهــم ودعمهــم وال َّر فــع
مــن روحهــم املعنو ّيَــة.

63

دراسة الحاالت..
يتــم شــهري ًا دراســة احلــاالت احملولة مــن كافة مراكــز االورام باملستشــفيات.
عدد الحاالت المدروسه في المستشفيات :
الرياض

الدمام

بريدة

جدة

328

58

22

125

اإلجمالي 533 :حالة
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.16برنامج سند التعليمي

الفصول التعليمية في المستشفيات:

برنامــج تعليمــي متخصــص بالتعــاون مــع وزارة التعليــم ،يتضمــن عــدداً مــن

 .1مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال  -بالرياض

الفصــول الدراســية داخــل املستشــفيات ،واملجهــزة بكافة الوســائل التعليميــة َ
املتطورة

 .2مدينة امللك فهد الطبية بالرياض  -بالرياض

والكــوادر البشــرية امل َؤهلــة ،ملســاعدة األطفــال املرضــى بالســرطان املنقطعــن عــن

 .3مجمع امللك سعود الطبي  -بالرياض

الدراســـــــة واملت َأخريـــــن دراسيــــاً خالل فترة تنوميهـــــم وإقامتهـــــــم يف املستشفـــــى.

 .4مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال  -بالرياض

ملواكبــة أَقرانهــم يف التحصيــل العلمــي .يشــمل برنامــج ســند التعليمــي جميــع مراحــل

 .5مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية  -بالرياض .

التعليــم العــام مــن ريــاض األطفــال وحتــى املرحلــة الثانويــة.

 .6مستشفى امللك خالد اجلامعي  -بالرياض.

إجمالي
المصروفات

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
6,013

1,503,084

برنامج سند

التعليمي
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اإلحصائية السنوية للفصول التعليمية في المستشفيات
	●مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال
4

101

51

سعودي 293 :طفل
غير سعودي 4 :طفل
بنين  140 :بنات157 :

	●مستشفى امللك عبداهلل التخصصي
141

3

61

سعودي 76 :طفل
غير سعودي 26 :طفل
بنين  51 :بنات51 :

المجموع
102

	●مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية
4

22

سعودي 77 :طفل
غير سعودي 2 :طفل
بنين  41 :بنات38 :
من  8 - 3سنوات

65

المجموع
109

	●مدينة امللك سعود الطبية

24

12

17

سعودي 106 :طفل
غير سعودي 3 :طفل
بنين  45 :بنات64 :

المجموع
297

	●مدينة امللك فهد الطبية
14

4

27

61
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0

17

سعودي 39 :طفل
غير سعودي 21 :طفل
بنين  20 :بنات40 :

المجموع
60

	●مستشفى امللك خالد اجلامعي
41

المجموع
79

من  11 - 9سنوات

6

37

من  14 - 12سنوات

1

6

8

سعودي 21 :طفل
غير سعودي 20 :طفل
بنين  23 :بنات18 :
اكبر من  14سنوات

26
المجموع
41

المجموع الكلي
ا ألطفــال6 88 :

15,8%
11,5%

43,2%

14,8%
8,7% 6,0%

مدينة الملك فـــهد الطبية

مركز الملك فهد الوطني لألورام األطفال

مدينة الملك سعــــــود الطبية

مسـتـشـفــى الملك عبــــداهلل التخصصــي

مستشفى الملك خالد الجامعي

مدينة االمير سلطــان الطبيــة العسكريــة

استفادة عدد () 213طالب وطالبة منقطعين عن الدراسة ضمن خدمة المنهجي منهم ( )192بالتعاون المشترك مع وزارة التعليم.
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2018
688
طفل

اجمالــي عدد األطفــال المخدومين
فــي برنامج ســند التعليمي خالل العام
أستهدفت الخطة اإلستراتيجية للبرنامج عدد من المحاور أهمها..

البرنامج
التعليمي

برنامج العالج
الترفيهي

فريق العمل

اتفاقيات

المطبوعات

البرنامج التعليمي :
ركــز البرنامــج التربــوي علــى تطبيــق اســتراتيجية التعليــم والتعلــم احلديثــة لتفعيــل التعلــم التفاعلــي والغيــر مباشــر باإلضافــة الــى التعليــم اإللكترونــي لتطبيــق
التدريبــات العمليــة عبــر املواقــع التربويــة وتصميــم التقييــم واالختبــارات املســحية للمــواد بنــاء علــى متطلبــات منهــج وزارة التعليــم يف التحصيــل الدراســي وفقـاً
للمهــارات املطلوبــة لــكل مرحلــة دراســية .
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مت خالل هذا العام..
● ● التعــاون مــع وزارة التعليــم منــذ بدايــة العــام املنصــرم متمثلــة يف إدارة التعليــم اخلــاص بخصــوص تســهيل اجــراءات اجتيــاز طــاب برنامــج ســند
التعليمــي للمراحــل الدراســية االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة.
● ●اجتياز اجمالي  213طالب وطالبة منقطعني عن الدراسة منهم  192باالشراف املباشر من قبل وزارة التعليم .
● ●تزويــد فصــول ســند التعليمــي التابعــة ملكتــب إدارة التعليــم وســط مدينــة الريــاض مبعلمــات منتدبــات للتعــاون يف تقــدمي املــادة العلميــة واالشــراف علــى
االختبــارات الفصليــة باإلضافــة إلــى مســودات ملخــص لطالبــات املرحلــة املتوســطة.
● ●استمرار العمل على فتح باب التعاون مع بعض املدارس لتسهيل قبول واجتياز األطفال املرحلة الدراسية للمنقطعني عن الدراسة.
● ●تفعيل املقياس التحصيلي بشكل شهري وقياس مستوى اجناز الطالب خالل الشهر.
● ●حتديث اجراءات برنامج سند التعليمي وفقاَ للخطة التطويرية يف املهام واملسؤوليات التنفيذية.
● ●التنسيق الستقطاب طالبات جامعة امللك سعود -تربية خاصة  /صعوبات التعلم للتدريب امليداني يف فصول سند التعليمي .

برنامج العالج الترفيهي:
تُقــدم خدمــة العــاج الترفيهــي بشــكل مــوازي للخدمــة التعليميــة حيــث يُفعــل عــدد مــن األنشــطة التــي تلبــي اإلحتياجــات النفســية
واإلجتماعيــة للطفــل املريــض خــال فتــرة العــاج كمــا انــه يُثــري املعلومــات الثقافيــة املناســبة لـ ُه يف مرحلتــه العمريــة والتــي يتعــرض
لهــا عــادة يف البيئــة التعليميــة وممارســات احليــاة اليوميــة.
● ●تطوير برنامج العالج الترفيهي متضمناَ مناذج عملية حتتوي على روابط ملواقع إلكترونية توضح آلية تنفيذ األنشطة .
● ●إقامة املخيم الصيفي خالل اإلجازة الصيفية وإثرائه باألنشطة املتنوعة من فنية وتفاعلية وثقافية.
● ●تطوير محتوى احلقائب الشهرية مبواضيع مختلفة .
● ●تقدمي ورش عملية داخل الفصول التعليمية (دورة اللغة اإلجنليزية ،لغة اإلشارة ،االتيكيت ).
● ●إنشاء قاعدة بيانات خاصة مبقدمي الورش العملية بالفصول.
● ●تقدمي أطفال برنامج سند التعليمي لبرنامج يوم األم بحضور صاحبة السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبداهلل.
الهدف األول | التقرير الســنوي
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فريق العمل:
مت تفعيــل اخلطــة التدريبيــة لفريــق البرنامــج مــن خــال التدريــب والتطبيــق العملــي للمهــام واملســؤوليات اخلاصــة بــكل وظيفــة
باســتخدام كافــة اآلليــات واألدوات املقننــة يف األدلــة اإلجرائيــة واملعاييــر احملــددة يف مؤشــرات األداء للــكادر الوظيفــي.
●
●
●
●
●
●

●حتديد معايير اآلداء للفريق التربوي ومتابعتها بشكل ربع سنوي.
●اعتماد آلية متابعة املهام واملسؤوليات مبراعاة العالقة االرتباطية بني املهام ومستوى اإلجناز.
●التدريب العملي للفريق التربوي لتطوير مهارات املتابعة والتنفيذ للنماذج املستحدثة بالبرنامج.
●اعتماد مناذج متابعة االجراءات بإستخدام تطبيق (.)Google drive
●تفعيل دور املعلم األول بتطوير مهارات الرقابة اإلدارية خالل الزيارات امليدانية للفصول.
●تقدمي دورة التثقيف الصحي بالتعاون مع مستشفى امللك فيصل التخصصي ألعضاء الفريق امللتحقني خالل عام .2018

اتفاقيات:
● ●التعاون مع مجموعة من املتطوعني املتخصصني يف تقدمي شرح الدروس
● ●للمراحل الدراسية املختلفة.
● ●التعاون مع منصة نون التعليمية االلكترونية لتقدمي املواد العلمية
● ● ملرحلتي املتوسط والثانوي من قبل معلمني متخصصني باملواد العلمية.
مطبوعات:
● ●طباعة قصة (رحلتي مع اللوكيميا).
● ●طباعة قصة (ماذا يحدث بالداخل؟)  ،الطبعة الثانية .
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.17برنامج سند الترفيهي
تقــوم اجلمعيــة بتنظيــم وإقامــة أنشــطة ترفيهيــة لألطفــال املرضــى املنومــن باملستشــفيات يف املناســبات املختلفــة ،حيــث تقــدم لهــم الهدايــا واأللعــاب  ،بإضافــة
إلــى تنظيــم حفــات إنهــاء عــاج األطفــال ملشــاركة الطفــل وأســرته فرحتهــم .

مت خالل هذا العام..
-حفالت فبراير يف كافة مراكز األورام على النحو التالي:

اسم المستشفى

● ●مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال
● ●مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال
● ●مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

المكان

يف البهو اخلارجي
الدور الثالث  -غرفة األلعاب

إجمالي
المصروفات

يف فصل سند التعليمي

273,243

● ●مدينة امللك فهد الطبية

الدور الثالث مقابل اجلناح

● ●مدينة امللك سعود الطبية

يف غرفة االنتظار

● ●مستشفى امللك خالد اجلامعي
● ●مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام

الدور اخلامس مقابل جناح التنومي

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
55,532.04

املركز الترفيهي
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احلفالت اخلتامية لكافة فصول برنامج سند التعليمي.فعاليــة رمضانيــة بطابــع تراثــي لألطفــال وأســرهم مبدينــة الريــاضبرعايــة الشــركة الســعودية للكهربــاء مبشــاركة عــدد مــن اجلهــات
الداعمــة ..
الدعم

اسم الجهة

● ●أم فارس للشعبيات خصم لتقدمي األطباق الشعبية
● ●زهرة الربيع
● ●Faal Parties

تبرع بشوكالتة و ورد
تبرع بتقدمي املشروبات

● ●My Sofra

تبرع بتقدمي أطباق للسحور

● ●مطعم املائدة

خصم لتقدمي أطباق للسحور

 فعاليــة رمضانيــة بطابــع تراثــي لألطفــال وأســرهم بتقــدميأركان ترفيهيــة وهدايــا لألطفــال واألمهــات مبستشــفى امللــك فهــد
التخصصــي بالدمــام تبــرع مــن:
أ .وجد العامودي بقيمة ( )3020ريال .
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حفــات عيــد الفطــر يف كافــة مراكــز األورام مبدينــة الريــاضعلــى النحــو التالــي :

المستشفى

التاريخ

د األطفال

مدينــــــة امللك سعــــود الطبية

 1يوليو 2018

10

مدينــــــــــة امللك فهـــــد الطبية

 4يوليو 2018

30

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية
مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

 28يونيو 2018
 3يوليو 2018

20
70

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي لألطفال

 2يوليو 2018

70

 5يوليو 2018

20

مـستشـفى امللك خالد اجلامعي

حفــل عيــد الفطــر بتوزيــع هدايــا األطفــال واألمهــات مبستشــفىامللــك فهــد التخصصــي بالدمــام تبــرع مــن:
أ .أحمد املقبل بقيمة ()2000ريال.

-حفالت عيد االضحى واليوم الوطني يف كافة مراكز األروام مبدينة الرياض على النحو التالي :

المستشفى

التاريخ

األطفال

مدينــــــــــة امللك سعـــــــــــــــــود الطبية

 2سبتمبر 2018

10

مدينــــــــــة امللك فهـــــــــــــــــــــد الطبية

 5سبتمبر 2018

30

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية
مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

 30اغسطس 2018
 4سبتمبر 2018

20
70

مدينة امللك عبد اهلل  -احلرس الوطني

 30سبتمبر 2018

70

مـستشــفى امللك خالـــــــــــــــــد اجلامعي

 6سبتمبر 2018

20

حفل عيد األضحى بتوزيع هدايا األطفال واألمهات مبستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام تبرع من:أ .أحمد املقبل  ،أ .وجد العامودي  ،أ .صاحلة الفواز بقيمة )6549( :ريال.
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الدعوات الموجهة لألطفال المرضى وذويهم..
يتم إشراك األطفال املرضى بالسرطان وذويهم يف مناسبات خاصة وعامة ،للرفع من معنوياتهم وإلقاء الضوء على أهمية دور املجتمع يف الوقوف إلى جانبهم

مدينة الرياض
المناسبة

الجهة

●

● حفل ترفيهي « بسمة أمل »

المكان

الشهر

عدد الحضور
األطفال المرافقين

شركة صب واي «

مقر اجلمعية

 13ينايــر  2018م

49

71

●

●فعالية ترفيهية

مركز spa

مقر اجلمعية

فبرايــــــــــــر 2018م

11

15

●

●فعالية ترفيهية

مقر اجلمعية السعودية ملكافحة السرطان

مقر اجلمعية السعودية ملكافحة السرطان  01فبرايــر 2018م

10

20

●

●فعالية ترفيهية « وندر الند «

جامعة االمير نورة بنت عبدالرحمن

جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن

 15فبرايــر 2018م

18

52

●

●فعالية « طبخ لألطفال «

ايرث كافية

ايرث كافية

 16فبرايــر 2018م

8

10

●

●عرض دورا

شركة سكويرز

مدارس الرياض

 22فبرايــر 2018م

1

4

●

●فعالية ترفيهية

فعالية ليقو

قاعة احلكير الند

 31مــارس 2018م

15

26

●

●فعالية ترفيهية

نزهه عائلية

نادي شركة الكهرباء

 7ابريــل 2018

دعوه عامة

●

●فطور خيري

مطعم سبيازيو

برج اململكة

 20مايــو 2018

9

21

●

●فطور خيري

فندق الفورسيزون

برج اململكة

 24مايــو 2018

12

29

●

●فعالية « قرقيعان «

الشركة الكهربائية

نادي الشركة الكهربائية

 31مايــو 2018م

دعوه عامة

●

●فعالية ترفيهية

شركة ريفا

مقر اجلمعية

 05يونيــو 2018

دعوه عامة

●

●حفل ترفيهي

جمعية أعمال للتنمية االسرية

مقر اجلمعية

 30يوليــو 2018

دعوه عامة
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المناسبة

الجهة

الشهر

المكان

●

● فعالية ترفيهية

مبادرة االنامل الشفافة

نادي شركة الكهرباء

 08ســبتمبر 2018

●

●فعالية ترفيهية

مبادرة االعالميني( محمد وعبداهلل الشهراني )

مقر اجلمعية

15ســبتمبر 2018

عدد الحضور
األطفال المرافقين

دعوه عامة

●

●عرض لفرقة Tap Dogs

شركة قلوري

مسرح مدارس الرياض

 12اكتوبــر 2018

25

75

●

●دعوة األطفال لركوب اخليل

نادي العيد للفروسية

نادي العيد للفروسية

 07ديســمبر 2018

10

28

المنطقة الشرقية
المناسبة

الجهة

الشهر

المكان

●

●فعالية ترفيهية

●

●دعوة أفطار رمضان

صاحب الفندق

●

●جلسة يوغا لألمهات

صاحبة النادي ا.شريفة العيد

نادي Sparkle-fitness

●

●إفطار صباحي لألمهات

صاحبة املطعم ا.رشا التويجري

مطعم سكرامبل

 3مايــو 2018

عدد الحضور
األطفال المرافقين

صاحب املطعم ا.علي القحطاني

مطعم The Exit

 13نوفمبــر 2018

فندق وارويك

 7يونيــو 2018

50

 4يونيــو 2019

دعوه عامة
 15ام

15

9

●

●فعالية ترفيهية

شبابه فيما افناه التطوعي

مركز بيلي بيز

 21يوليــو 2018

45

15

●

●فعالية ترفيهية

فريق خطوة إلى العافية التطوعي

حديقة األمير سعود بن نايف

1 5يو ليــو 2 0 1 8

30

15

●

●اليوم الوطني

طالبات مدارس الظهران االهلية

مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام 19ســبتمبر2018

10
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التقرير الســنوي

الهدف الثاني:
تقديــم البرامــج التدريبيــة والتوعويــة لألطفــال المرضــى بالســرطان
وكيفيــة التعامــل معــه ونشــر الوعــي فــي المجتمــع حــول مــرض
الســرطان وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه .
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.1برنامج الدعم المعنوي
برنامــج مســاند متَ كامــلِ ،لدعــم أســر األطفــال املرضــى بالســرطان حتــت إشــراف فريــق مــن املُختصــن بال َّدعــم النَّفسـ ّـي واالجتماعــي؛ لتقــدمي ا َ
خلدمــات االستشــار ّيَة

واملعنويــة علــى النَّحــو اآلتــي:

إجمالي
المصروفات
173,372

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
413,460

الخدمات االستشارية :
 ْإلرشاد الجمعي:
جلسات ا ِ
جلســات جماعيــة تُســاعد األســرة علــى التعامــل مــع الضغــوط النفســية ،وتزودهــم مبهــارات التكيــف وتقــوم بتصحيــح األفــكار واملفاهيــم الشــائِعة حــول
مــرض أطفالِهِ ــم.

مت خالل هذا العام..
تفعيل جلسات اإلرشاد اجلمعي مبعدل مرتني شهري ًا بجميع مراكز األورام مبدينتي الرياض وجدة.التعاون مع قسم الطب النفسي باملستشفيات .التعاقد مع املراكز االستشارية املتخصصة خصم بنسبة  ( %50مركز ذاتي ،مركز ادراك)إقامة جلسات التفريغ الوجداني لألطباء العاملني مبراكز أورام األطفال .-تنفيذ جلسات اإلرشاد اجلمعي على النحو التالي..
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مدينة الرياض
المستشفى

عدد
الجلسات

التاريخ

 1ينايــر 2018

6

0

 10ينايــر 2018

8

0

8

0

6

0

 26فبراير2018
 5مــارس 2018

مركز امللك
فهد الوطني

12مــارس2018
11

ألورام األطفال

مقدم الجلسة

 2ابريــل 2018

د .مشعل العقيل  -استاذ مساعد واستشاري
الطب النفسي ماجستير يف التعليم الطبي

 3 -1م

 23ابريــل 2018
 30اكتوبر 2018
 14نوفمبر 2018

أ .جنالء الزامل  -اخصائية نفسية

 21نوفمبــر2018
سكن املطوع اخليري

16ابريــل 2018
23ابريــل 2018
 02مايــو 2018

4

عميد مشارك يف احلرس الوطني

16ابريــل 2018

3

مدة
البرنامج
االمهات األطفال
عدد الحضور

د .علي القحطاني  -دكتوراة يف العالج
النفسي واالدمان

0

7

0

10

0

9

0

11

0

19

0

13

0

5

0

9

0

9

0
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مجموع
المستفيدين

101
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23

78

المستشفى

عدد
الجلسات

مستشفى
امللك خالد اجلامعي

7

التاريخ

مقدم الجلسة

 16ابريل 2018

د .أحمد الهادي  -أستاذ مساعد واستشاري

6

0

 23ابريل 2018

الطب النفسي والعالج النفسي  ،كلية الطب

8

0

 30ابريل 2018

جامعة امللك سعود

10

0

4

0

 09يوليو 2018

د .غادة السعد  -استشاري عالج نفسي

7

0

10

0

6

0

 12سبتمبر 2018

د .مشعل العقيل  -استاذ مساعد واستشاري

7

0

 26سبتمبر 2018

الطب النفسي ماجستير يف التعليم الطبي

8

0

 21نوفمبر 2018

عميد مشارك يف احلرس الوطني

13

0

9

0

 16أكتوبر 2018

د .عبدالهادي الهباد  -استشاري الطب النفسي

 06نوفمبر 2018

تخصص اضطرابات الطفولة واملراهقة

 08أغسطس 2018

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي
لألطفال

 24ديسمبر 2018

79
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 3 -1م

6

0

 16يوليو 2018

5

عدد الحضور
مدة
البرنامج
األطفال
االمهات
المستفيدين
مجموع

51

43

المستشفى

عدد
الجلسات

التاريخ

مقدم الجلسة

مدة
البرنامج
االمهات األطفال المستفيدين
عدد الحضور

 25سبتمبر 2018
 02أكتوبر 2018

مدينة امللك فهد الطبية

4

 23أكتوبر 2018
 26ديسمبر 2018

أ .شريفة احمليش  -اخصائية نفسية

25يوليو 2018

د .مينيه الكماش  -دكتوراه يف العالج النفسي

01اغسطس2018

أ .مها الدوسري اخصائية نفسية

17ديسمبر2018
24ديسمبر2018

أ .جنالء الزامل اخصائية نفسية

 3 -1م

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

4

د .ميادة باناجة  -استشاري الطب النفسي

9

0

8

0

15

0

7

0

6

0

7

0

10

0

11

0

مجموع
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39

34

80

مدينة جدة
المستشفى

عدد
الجلسات

التاريخ

2

 28ينايــر 2018

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز
األبحاث

أ .حنان شعفل  -أخصائية نفسية محاضر ة يف
جامعة املك عبدالعزيز ماجستير علم نفس اكلينكي

81

0

15
5

0

9

0

 02مايــو 2018

أ .حنان شعفل  -أخصائية نفسية محاضر ة يف
جامعة املك عبدالعزيز ماجستير علم نفس اكلينكي

6

0

 17يوليــو 2018

أ .حنان شعفل  -أخصائية نفسية محاضر ة يف
جامعة املك عبدالعزيز ماجستير علم نفس اكلينكي

5

0

 17ســبتمبر 2018

د.نور حبيب  -دكتورة نفسية متخصصة باالطفال

18ابريل 2018

أ .منى الغامدي  -أخصائية نفسية ماجستير
توجيه واصالح اسري

طريقة إيمانك بي!
تجعلني أقوى
التقرير الســنوي | الهــدف الثاني

10

 3 -1م

مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز

3

مقدم الجلسة

مدة
البرنامج
االمهات األطفال المستفيدين
عدد الحضور

مجموع

20

المجموع الكلي لجلسات اإلرشاد الجمعي
الرياض
مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

سكـــــن المطـــوع الخيــــري

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

11

101

عدد الجلسات

3

23
عدد الحضور

عدد الجلسات

5

43
عدد الحضور

عدد الجلسات

4

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

عدد الحضور

عدد الجلسات

عدد الحضور

39
51

7

مستشفى الملك خالد الجامـعي

عدد الحضور

عدد الجلسات

34

4
مدينة الملك فهـد الطبيـة

عدد الجلسات

عدد الحضور

جدة
مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث

2

عدد الجلسات

مستشفى جامعة الملك عبد العزيز

15
عدد الحضور

3
عدد الجلسات

اجمالي مدينة الرياض وجدة

20
عدد الحضور

اجمالي
عدد الجلسات

39

اجمالي
عدد الحضور

326
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ورش مساندة األسر
ورش عمل دورية تثقيفية للترويح عن أُسر األطفال املرضى بالسرطان.

مت خالل هذا العام..
تطويــر ورش املســاندة العمليــة بجميــع مراكــز األورام يف الريــاض وجــدة وتركيزهــا علــى الــورش احلرفيــة بنــاء االستشــارات املتخصصــة بأهميــة تفريــغ الضغــوط للحــاالت
ضمــن احتياجاتهــم النفســية  ,تفعيــل ورش آبــاء األطفــال املرضــى بالســرطان باختيــار مواضيــع ضمــن ميولهــم واهتماماتهــم.
مت إقامة ورش العمل على النحو التالي..
المستشفى

عدد
الورش

التاريخ

مدينة الرياض
منفذ الورشة

2 7مــا ر س 2 0 1 8

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

السترخاء والتخيل املوجه

3

0

التخطيط وطريقة االدخار

10

0

سفرة رمضانية

5

0

الطبية العسكرية

83

8

5

0

متارين رياضية

4

0

3

0

7

0

0 9ما يــو 2 0 1 8

أ .سحرالرميح  -مدربة طهي

14اغســطس 2018

أ.علياء القحطاني  -بكالريوس مالبس ونسيج

30اغســطس 2018

أ .نورة العجالن  -مدربة رياضة

0 9ا كتو بــر 2 0 1 8

أ .نهى اسطنبولي  -خبيرة اعمال يدوية

انا وقبعتي

0 7نو فمبــر 2 0 1 8

أ .عبيرابواجلدائل  -مدربة مهارات يدوية

صنع الشال اليدوي

التقرير الســنوي | الهــدف الثاني

صنع القبعات

 3 -1م

2 2ينا يــر 2 0 1 8

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

التنفيس بالفن التشكيلي

8

0

1 0ا بر يــل  2 0 1 8أ .مي الراشد  -بكالوريوس تربية فنية بجامعة االميرة نورة

مدينة االمير سلطان

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال

مجموع
المستفيدين

45

المستشفى

عدد
الورش

التاريخ

 14مايــو 2018

أ .رابعه بن طالب  -ماجستير ثقافة إسالمية جامعة امللك سعود

كن مع اهلل

4

0

 24يوليــو 2018

أ .هديل النويصر أخصائية نفسية

كيف استطيع تطوير ذاتي

7

0

امللك عبد اهلل

 7اغسطس 2018

د .عبدالوهاب الدبيان -اخصائي نفسي

صحة األسنان وتأثير االشعاع عليها

6

0

التخصصي لألطفال

 03سبتمبر 2018

أ .لولوة العقيل  -مدربة واخضائية تربية فنية

الديكوباج

3

0

 14اكتوبــر 2018

أ .نورة العجالن  -مدربة رياضية

متارين رياضية

7

0

 27نوفمبــر 2018

أ .علياء القحطاني  -بكالوريوس مالبس ونسيج

صنع الدمى

5

0

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

 3 -1م

االسترخاء و التخيل املوجه

10

0

 17ابريــل 2018

8

أ.نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

التنفيس بالفن التشكيلي

5

0

 22ينايــر 2018

مستشفى

منفذ الورشة

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال
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مجموع
المستفيدين

47

84

المستشفى

عدد
الورش

التاريخ

 15ينايــر 2018

85

أ .مشاعل العجمي  -معلمة تربية فنية

8

ابداعي بعجينة السيراميك

د.ميسرة طاهر -أستاذ الصحة النفسية والعالج النفسي يف
 15فبرايــر 2018
جامعة امللك عبدالعزيز

املساندة االجتماعية والنفسية يف ظل
املثلث املفقود

 12مــارس  2018أ .نورة الشهري  -أخصائية عالج بالفن التشكيلي

0

72 154

حتويل املشاعر واألفكار

6

0

االسترخاء والتخيل املوجه

4

0

5

0

 04يوليــو 2018

أ .آمال عليان  -ماجستير ارشاد وصحة نفسية جامعة األردن

طفلك بك أقوى

10

0

 05سبتمبر 2018

أ .شروق املطيري  -مدربة

فن تغليف الهدايا

7

0

 21اكتوبــر 2018

د .سمية النجاشي  -أستاذ مساعد يف علم النفس

كيف حتقيقني الرضا لكي والسرتك

2

0

 08ابريــل 2018

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

 02مايــو  2018أ .رابعه بن طالب  -ماجستير ثقافة إسالمية جامعة امللك سعود
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العبادات اخلفية

 3 -1م

مدينة امللك فهد الطبية 8

منفذ الورشة

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال

مجموع
المستفيدين

196

المستشفى

عدد
الورش

التاريخ

 28مــارس 2018

طالبات تدريب جامعة االمام

العناد لدى األطفال

8

0

 15ابريــل 2018

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

حتويل املشاعر واألفكار

9

0

 01مايــو 2018

أ .نوف احملش  -محاضرة يف جامعة األميرسطام

كيف تكونني جميلة

7

0

6

0

مدينة امللك سعود
الطبية

05اغســطس 2018

أ .فاطمة الفرج  -اخصائية تثقيف صحي

تثقيف صحي

6

0

02ســبتمبر 2018

أ .نورة العجالن  -مدربة رياضة

متارين رياضية

4

0

0 7اكتوبــر 2 0 1 8

أ .لطيفة العليوي  -اخصائية اجتماعية

الذكاء الوجداني

5

0

04نوفمبــر 2018

أ .عبير ابو اجلدائل  -مدربة مهارات يدوية

صنع الشال اليدوي

7

0

 01يوليــو  2018أ .مي الراشد  -بكالوريوس تربية فنية بجامعة االميرة نورة

صنع حلوى العيد

 3 -1م

أ .سارة العويني  -طبيبة اسنان

فن تقدمي الضيافة

6

0

 21ينايــر 2018

9

منفذ الورشة

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال

مجموع
المستفيدين

58
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86

المستشفى

ألورام األطفال

الورش

9

1 6ينا يــر 2 0 1 8

أ .شيماء باوزير -مدربة يوقا وورياضة .

1 3مــا ر س 2 0 1 8

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

متارين رياضية

17

0

حتويل املشاعر واألفكار

10

0

2 4ا بر يــل  2 0 1 8أ .مي الراشد  -بكالوريوس تربية فنية بجامعة االميرة نورة

التخطيط وطريقة االدخار

8

0

1 3ما يــو  2 0 1 8أ .رابعه بن طالب  -ماجستير ثقافة إسالمية جامعة امللك سعود

القوى الناعمة

5

0

12

0
8

90

1 7يو ليــو 2 0 1 8

مقدمات برنامج كالم نواعم

مقهى حواري

06اغســطس2018

أ .علياء القحطاني  -بكالوريوس مالبس ونسيج

مسكت الكوب

8

04ســبتمبر 2018

أ .لولوة العقيل  -مدربة واخضائية تربية فنية

الديكوباج

11

0

1 7ا كتو بــر 2 0 1 8

أ .لطيفة العليوي  -اخصائية اجتماعية

الذكاء الوجداني

9

0

أ .علياء القحطاني  -بكالوريوس مالبس ونسيج

صنع الدمى

10

0

20نوفمبــر2018

87

 3 -1م

مركز امللك فهد الوطني

عدد

التاريخ

منفذ الورشة

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال

التقرير الســنوي | الهــدف الثاني

مجموع
المستفيدين

المستشفى

عدد
الورش

التاريخ

2 6مــا ر س 2 0 1 8

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

االسترخاء والتخيل املوجه

4

72

2 2ا بر يــل 2 0 1 8

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

االسترخاء والتخيل املوجه

7

0

9

0

مستشفى امللك خالد
التخصصي للعيون

0 8ما يــو  2 0 1 8أ .مي الراشد  -بكالوريوس تربية فنية بجامعة االميرة نورة

التخطيط وطريقة االدخار

 3 -1م

اجلامعي

6

أ .نورة الشهري  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

التنفيس بالفن التشكيلي

5

0

2 9ينا يــر 2 0 1 8

مستشفى امللك خالد

منفذ الورشة

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال

12اغســطس2018

أ .علياء القحطاني  -بكالريوس مالبس ونسيج

صنع القبعات

9

4

0 6ســبتمبر 2 0 1 8

أ .نورة العجالن  -مدربة رياضة

متارين رياضية

6

0

التقبل االيجابي

8

0

2 6يو ليــو  2 0 1 8د .خالد السبيت  -عضو هيئة تدريس ،ومستشار
1
أسري يف مركز وفاق  ،ومدرب يف الشؤون األسرية.
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مجموع
المستفيدين

40

8

88

مدينة جدة
المستشفى

مستشفى امللك فيصل
التخصصي ومركز

عدد
الورش

5

األبحاث

جامعة امللك عبد العزيز

89

2 3ينا يــر 2 0 1 8

أ .هبه اخلطيب  -مدربة اعمال يدوية

1 3مــا ر س 2 0 1 8

د .نسرين يعقوب  -استاذ مشارك يف جامعة امللك عبدالعزيز

اليوم العاملي للسرطان (ابني اليكفي
ان احبك )

3 0ا بر يــل 2 0 1 8

أ .امل السكران  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

تطور رسومات األطفال

3

0

7

0

0 8يو ليــو 2 0 1 8

د .عبداهلل املهداوي  -دكتور يف االرشاد األسري

فن التعامل مع احلياة

6

0

06ســبتمبر 2018

أ .امل سكران  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

رسم حر

4

0

1 4مــا ر س 2 0 1 8

أ .هبه اخلطيب  -مدربة اعمال فنية يدوية

تلوين تي شيرتات باالقالم

8

0

7

0

08اغســطس 2018أ .خلود الناصر -أخصائية نفسية محاضرة يف جامعة
امللك عبدالعزيز اجلامعي
5

فن صنع اخلداديات

7

0

كيف اتعامل بايجابية مع طفلي

 3 -1م

مستشفى

التاريخ

منفذ الورشة

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال

فن التعامل مع احلياة

4

0

2 4ا كتو بــر 2 0 1 8

أ .هبه اخلطيب  -مدربة اعمال فنية يدوية

صنع اعمال يدوية

7

0

20نوفمبــر 2018

مركز رميا

متارين رياضية (يوغا)

6

0

30ســبتمبر 2018

د.عبداهلل املهداوي  -دكتور يف االرشاد األسري
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مجموع
المستفيدين

27

32

المستشفى

عدد
الورش

التاريخ

1 0ا بر يــل 2 0 1 8

6

0 3ما يــو 2 0 1 8

د .نور حبيب دكتورة نفسية متخصصة باالطفال

1 1يو ليــو  2 0 1 8د .صفاء عولقي خبير استشاري متخصص يف التغذية
07اغســطس2018

أ .امل سكران  -اخصائية عالج بالفن التشكيلي

تلوين التيشيرتات

3

0

مقهى حواري

10

0

مشاعر طفلك بعد االصابة بالسرطان

9

0

الغذاء الصحي إلبني

9

0

تطور رسومات األطفال

5

0

 3 -1م

باحلرس الوطني

أ .هبه اخلطيب  -مدربة اعمال فنية يدوية

أ .حنان شعفل  -أخصائية نفسية محاضر ة يف
2 6مــا ر س  2 0 1 8جامعة املك عبدالعزيز ماجستير علم نفس اكلينكي

مدينة امللك
عبدالعزيز الطبية

منفذ الورشة

موضوع الورشة

عدد الحضور
مدة
الورشة االمهات األطفال
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مجموع
المستفيدين

36

90

المجموع الكلي لورش المساندة
الرياض
9

مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

8

47
عدد الحضور

عدد الورش

8

45
عدد الحضور

عدد الورش

8
مدينة الملك فهـد الطبيـة

مدينة الملك سعود الطبيـة

عدد الحضور

عدد الورش

عدد الحضور

عدد الورش

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

90

9

مستشفى الملك خالد الجامـعي

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

58

6

40
عدد الحضور

عدد الورش

1
عدد الورش

8
عدد الحضور

196
عدد الحضور

عدد الورش

جدة
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني

5
عدد الورش

27
عدد الحضور

6

36
عدد الحضور

عدد الورش

5
مستشفى جامعة الملك عبد العزيز

91
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عدد الورش

اجمالي مدينة الرياض وجدة

32
عدد الحضور

اجمالي
عدد الورش

65

اجمالي
عدد الحضور

579

مجموعات الدعم..
مجموعــات داعمــة لألمهــات ،تضمــنُ اسـ ِـتمرارية ُمســاندة بعضهــم البعــض ،وتوفــر ل ُهــم االحتياجــات ا ّلتــي حتقــق لهــم ال ّتَــوازن النَّفســي
واالجتماعــي.
مت خالل هذا العام..
تفعيل دورات تعليم اللغة اإلجنليزية لدعم املجموعة مبا يتناسب مع احتياجاتهم يف التعامل مع الفريق الطبي.تفعيل دورات تطوير املهارات الشخصية واملعرفية لتسهيل التعامل مع متطلبات الوضع االجتماعي خالل فترة العالج.-تنفيذ ورش العمل على النحو التالي..
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المستشفى

عدد
الدورات

التاريخ

منفذ الدورة

موضوع الدورة

9
12

0

9

4

10

0

23

0

10

0

م14 2:30
م3:30
8

0
0

14ديســمبر 2018

6

0

 21ديســمبر2018

7

0

7

0

7

20

0

20

14

0

14

1 4ا بر يــل 2 0 1 8
2 1ا بر يــل 2 0 1 8
1 0يو ليــو 2 0 1 8

سكن املطوع اخليري

م 2-4

د .سامية الشيباني  -أستاذ مشارك ادب اجنليزي

دورة تعليم اإلجنليزي

1 9ا كتو بــر 2 0 1 8
0 2نوفمبــر 2 0 1 8
2 3نوفمبــر 2 0 1 8

د .سامية الشيباني  -أستاذ مشارك ادب اجنليزي

0 8ما يــو  2 0 1 8أ.سلطان املخلفي  -مستشار قانوني واستراتيجي و خبير تدريب

93
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1

01اغســطس2018

1

21ديســمبر 2018
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م 7-5

أ .منيرة األحمد  -ادب اجنليزي

1 7يو ليــو 2 0 1 8

مقر اجلمعية

االمهات األطفال

0

0 7ا بر يــل 2 0 1 8

12

مدة
الدورة

عدد الحضور

مجموع
المستفيدين

أ .ملياء العمرو -شركة كرمي
أ .اشجان املبريك  -رعاية الطفولة

الذكاء املالي

م 4-6

استخدام تطبيق كرمي

م 4-5

املرض يف العائلة

م 12-3

115

المجموع الكلي لمجموعات الدعم

12

سكن المطوع الخيري

115
عدد الحضور

عدد الدورات

2

مقـــــــر الجمعيــــة

عدد الدورات

34
عدد الحضور

اإلجمالي

اجمالي
عدد الدورات

14

اجمالي
عدد الحضور

149
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التق ُّبل اإليجابي..
الصدمــة ،واالنتقــال ملرحلــة التق ّبُــل بعــد ِ ّ
تلقــي خبــر مــرض
نَقُ ــوم يف جمعيــة ســند ِبــد يـ ِـد العــون لألســر ومســاعدتهم علــى تخطــي مرحلــة َّ
أطفالهم.
مت خالل هذا العام..
تفعيل خدمة التقبل االيجابي بكافة مراكز أورام األطفال مبدينة الرياض بالتعاون مع جلنة أصدقاء سند .تدريب الفريق من قبل استشاريني مختصيني وممارسني يف املجال .اعداد الدليل االجرائي يوضح الية تطبيق اخلدمة ومراجعته من قبل استشاريني مختصني.عقد لقاء للتفريغ الوجداني لدعم الفريق املنفذ .تنفيذ املقابالت على النحو التالي..المكان

عدد

المقابالت

التاريخ

 23ابريل 2018

مقدم المقابلة

أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية

مدة

المقابلة

11-12م

عدد
الحضور

1

 06مايو 2018

مركز امللك فهد ألورام االطفال

95
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4
 23ابريل 2018

أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية
أ.مها العويني  -اخصائية نفسية

 26سبتمبر 2018

د.امل السيف  -دكتوراه يف االرشاد النفسي

3-1م

1

3-1م

1

المكان

عدد

المقابالت

مستشفى امللك عبداهلل التخصصي
لألطفال

3

مدينة امللك فهد الطبية

21

التاريخ

مقدم المقابلة

 11مارس 2018
 25مارس 2018

أ.مها العويني  -اخصائية نفسية
أ.رمي الظاهري  -اخصائية اجتماعية-دبلوم دعم
نفسي تلطيفي

1

 26ديسمبر 2018

د.أمل السيف  -دكتوراه يف االرشاد النفسي

1

 28مارس 2018

أ.فاطمة الشنقيطي -اخصائية اجتماعية  -دبلوم
دعم نفسي تلطيفي

1

 05مايو 2018

أ.نوال احليدري  -مدرب معتمد للحوار الوطني
أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية

 09مايو 2018
 06مايو 2018
 09مايو 2018
 17ابريل 2018

مدة

المقابلة

عدد
الحضور
1

3-1م

1
1
1

أ.نوال احليدري  -مدرب معتمد للحوار الوطني
أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية

1
1

أ.مها الدعيلج -مشرفة تطوير

1

 10مايو 2018
 15مايو 2018

أ.نوال احليدري  -مدرب معتمد للحوار الوطني

1

 26ابريل 2018

أ.فاطمة الشنقيطي -اخصائية اجتماعية
أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية
أ .مها الدعليج  -مشرفة تطوير

1

 02يوليو 2018
 09يوليو 2018

 3:30 - 1م
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المكان

عدد

المقابالت

التاريخ

مقدم المقابلة

 02يوليو 2018

أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية
أ.مها الدعليج  -مشرفة تطوير

07يوليو 2018
 02يوليو 2018
 09يوليو 2018

 05اغسطس 2018

مدينة امللك فهد الطبية

97
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مدة

المقابلة

عدد
الحضور
1
1

أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية
ا.مها الدعليج  -مشرفة تطوير
 3:30 - 1م
د.خالد السبيت  -مستشار اسري واجتماعي
أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية

1
1
1

22
 13سبتمبر 2018

أ.وفاء اخلضير  -اخصائية اجتماعية

1

 20سبتمبر 2018

أ.وفاء اخلضير -اخصائية اجتماعية
أ.عبير ابو جدائل -مدربة اعمال يدوية

 2-12م

1

 13سبتمبر 2018

د.امل السيف  -دكتوراه يف االرشاد النفسي
أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية

 1-2م

1

 18ديسمبر 2018

أ.رمي الظاهري  -اخصائية اجتماعية

-10:30
11:30ص

1

 19ديسمبر 2018

أ.مها الدعيلج  -مشرفة تطوير

-10:30
11:30ص

1

المكان

عدد
المقابالت

التاريخ

مقدم المقابلة

 19ابريل 2018

أ.مها العويني  -اخصائية نفسية
أ.رمي الظاهري  -اخصائية اجتماعية -
دبلوم دعم نفسي تلطيفي

 19ابريل 2018

مستشفى امللك خالد اجلامعي

1
1

أ.مها العويني  -اخصائية نفسية
أ.هاله الشعيل  -سيدة أعمال  -سفيرة
جمعية زهرة

1

 4يوليو 2018

أ.مها العويني  -اخصائية نفسية

1

 4يوليو 2018

أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية

1

 9يوليو 2018

أ.مها العويني  -اخصائية نفسية

 20يوليو 2018

أ.سعاد احلميدي  -مديرة البرامج
واخلدمات
أ.نوال احليدري  -مدرب معتمد للحوار
الوطني

 26ابريل 2018

12

مدة

المقابلة

عدد
الحضور

 4اكتوبر 2018
 11اكتوبر 2018
 11اكتوبر 2018
 31اكتوبر 2018

3-1م

1
1
1

أ.مها العويني  -اخصائية نفسية

1

أ.نوال احليدري  -مدرب معتمد للحوار
الوطني
أ.اسراء اخلطيب  -اخصائية اجتماعية

1
1
1

 19نوفمبر 2018
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المجموع الكلي لمقابالت التق ُّبل اإليجابي

4

مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

عدد المقابالت

3
عدد الحضور

3

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

عدد المقابالت

22

مدينة الملك فهـد الطبيـة

عدد المقابالت

2
عدد الحضور

16
عدد الحضور

12
مستشفى الملك خالد الجامعي

عدد المقابالت

اإلجمالي لعدد المقابالت

اجمالي

41

عدد المقابالت

99
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اجمالي
عدد الحضور

30

9
عدد الحضور

الجلسات الفرد َّية..
املعر ّ
متخصصي علم النفس من َذوي اخلبرة.
السلوكي ،ب ِإشراف
يتم حتويل احلاالت الفردية إلى مراكز
مختصة يف العالج ِ
َّ
ِّ
يف ّ ُ
مت خالل هذا العام..
التعاقد مع املراكز االستشارية املتخصصة خصم بنسبة  %50لتحويل احلاالت.تنفيذ اجللسات على النحو التالي..المكان

التاريخ

اسم الطفل المستفيد

مقدم الجلسة

مركز امللك فهد الوطني الورام االطفال

2018/01/18
2018/02/12

والدة الطفل محمد

أ.مها العويني  -اخصائية نفسية

مدينة امللك عبداهلل التخصصي لالطفال

2018/02/06

والدة الطفل علي

أ .مها العويني  -اخصائية نفسية

باحلرس الوطني

2018/05/08

والد الطفل عبدالرحمن

أ .عبدالوهاب العيسى  -اخصائي نفسي

2018/02/20

والدة الطفلة هديل

مت حتويلها الى قسم الطب النفسي باملستشفى

2018/02/11

والد الطفلة ليان

مت حتويلها الى قسم الطب النفسي باملستشفى

2018/7/25

الطفل أنس

مت حتويلها الى قسم الطب النفسي باملستشفى

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

2018/05/09

والد الطفل عبدالعزيز

د.خالد السبيت  -مستشار اسري واجتماعي

مستشفى امللك خالد اجلامعي

2018/06/27
2018/07/17

والدة الطفل إبراهيم

2018/07/11

والد الطفل جاسم
والد الطفل فهد

مدينة امللك فهد الطبية

عدد المستفيدين

10

اسيل اجلابري  -اخصائية نفسية
مت حتويلهم داخل املستشفى من قبل قسم اخلدمة
االجتماعية
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المجموع الكلي للجلسات الفردية

2

مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال

1
عدد الحضور

عدد الجلسات

3

مستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال

عدد الجلسات

3
عدد الحضور

1

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

عدد الجلسات

1
عدد الحضور

2
مدينة الملك فهد الطبية

عدد الجلسات

2
عدد الحضور

3
مستشفى الملك خالد الجامعي

عدد الجلسات

اإلجمالي لعدد الجلسات

101

اجمالي
عدد الجلسات
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11

اجمالي
عدد الحضور

10

3
عدد الحضور

الخدمات المعنوية :

مرافقة األطفال..
انســتهم وتســليتِهم ،وذلــك باالســتعانة مبتطوعــن مــن كلية التمريض ملســاندة
نُوفــر يف جمعيــة ســند خدمــة ا ُملرافقــن لألطفــال أثنــاء فتــرات ال ّ َتنــومي؛ ِل ُ َؤ َ
األســر والتخفيــف عنهم.
مت خالل هذا العام..
تفعيل اخلدمة بشكل جتريبي يف كال من ..

عدد األطفال

عدد المرافقين

مستشفى امللك عبد اهلل التخصصي لألطفال

1

2

مدينة امللك فهد الطبية

1

1

املجموع

2

3

المستشفى

مالحظة

خريجي كليات التمريض
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 حقيبة سندنُقــدم يف جمعيــة ســند حقيبـ ًة حتتــوي علــى املُســتلزمات واألدوات الشــخص ّيَة َّ
الضروريــة التــي قــد يحتاجهــا املرافــق خــال فتــرة اإلقامــة األ َّوليــة يف
املستشــفى.
مت خالل هذا العام..
تطوير معايير تقدمي اخلدمة بناء على احتياجات احلاالت أثناء فترة اإلقامة األ َّولية .تبرع شركة الكمال بعدد (  )50حقيبة حتتوي على مستلزمات العناية الشخصية لألمهات .تبرع بعدد ( )10حقائب من فاعل خير بقيمة ( )1600ريال.-تبرع مشروط خلدمة حقيبة سند من فاعل خير بقيمة ( )2000ريال.

اإلجمالــي

اإلجمالــي

65

الرياض

103
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27

جدة

1

الدمام

29

بريدة

8

 2018م

نســبة إرتفــاع عدد
الحــاالت المســجلة بيــن
العامليــن

 2017م

400%

13

4

2

7

المدينة

المجموع الكلي لحقيبة سند

2017

4

الرياض

29

0

جدة

0

0

الدمام

6

7

بريدة

8

2

المدينة المنورة

1

2018

اإلجمالي لعدد الحقائب

13

44
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جمِ ي َلتِي..َ
ـص الشــعر املســتعار وتزيــن الوجــه ،أَثناء
ُنقــدم يف ِ
جمعيــة َســند خدمــة َج ِمي َل ِتــي لفئــة البنــات مــن عمــر الثالثــة ِإلــى اخلامســة عشــرة ،وذلــك مــن خــال قـ ِ ّ
وبعــد فتــرة العــاج الكيميائــي؛ ملــا لــه مــن تأثيــر إيجابــي يف التعامــل مــع هــذه املرحلــة احلرجــة وزيــادة الثقــة بالنَّفــس ،حيــث يتــم االســتعانة مبجموعــة
تطوعيــة متخصصــة يف مجــال التجميــل .كمــا تُ َقـ َّدم اخلدمــة للبنــن بحســب رغبــة الطفــل بوضــع الشــعر املســتعار.
مت خالل هذا العام..
عقد اتفاقية مع مركز امباكت لتوفير الشعر املستعار لألطفال املرضى بالسرطان.التعاون مع مجموعة تطوعية مختصة يف مجال التجميل .المستشفى

105

عدد األطفال

مدينة امللك عبداهلل التخصصي لألطفال باحلرس الوطني

2

مركز امللك فهد الوطني ألورام األطفال

1

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

3

مدينة امللك فهد الطبية

3

مستشفى امللك خالد اجلامعي

3

صالون امباكت

5

املجموع

17
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 حفــل تكريم أمهــات األطفال المنومين في المستشــفيات..إميان ـ ًا مــن اجلمعيــة بأهميــة دور األم وتكرمي ـ ًا لعطائهــا ورعايــة طفلهــا خــال فتــرة عالجــه ،تقيــم اجلمعيــة ســنوي ًا حفــل تكــرمي األمهــات
يف شــهر مــارس  ،وذلــك برعايــة صاحبــه الســمو امللكــي األميــرة  /عادلــة بنــت عبــداهلل رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة بحضــور عضــوات ومنســوبات اجلمعيــة،
يف  21مــارس  2018م زيــارة مراكــز أورام األطفــال يف مستشــفيات منطقــة الريــاض  ،وتكــرمي كل أم مرافقــة لطفلهــا بتقــدمي هديــة قيمــة لهــا  ،كمــا مت تقــدمي
هدايــا رمزيــة لألطفــال .
ويف ختــام اجلولــة أقيــم حفــل خــاص لألمهــات املنومــن يف مركــز امللــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال تخللــه لوحــة إنشــاديه مقدمة مــن أطفالنا املرضى .

المستشفى

عدد
هدايا االمهات

عدد
هدايا االطفال

مستشفى امللك خالد اجلامعي

12

12

مدينة امللك فهد الطبية

23

23

مدينة امللك سعود الطبية

10

10

مستشفى امللك عبد اهلل التخصصي لألطفال

24

24

مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

17

17

مركز امللك فهد الوطني ألورام االطفال

46

46

املجموع

132

132
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الهدف الثالث:
تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث في مجال السرطان

107
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إجمالي
المصروفات
1,068,350

 برنامج منح األبحاث العلمية في مجال سرطان األطفالَتدعــم جمعيــة ســند الكــوادر العلميــة مــن خــال تشــجيع واســتثمار املعرفــة العلميــة والدراســة البحثيــة للحــاالت املتعلقــة
.بــأورام األطفــال يف اململكــة العربيــة الســعودية
 م حيــث دعــم عــدد2008 تأســس برنامــج ســند ملنــح األبحــاث العلميــة لدعــم األبحــاث يف مجــال ســرطان األطفــال عــام
.) بحثـ ًا حتــى دورتــه العاشــرة36(

ميزانية
البحث المعتمدة

سنة
البحث

290,000

2008

Real-Time PCR assay of terminal deoxynucleotidyl transferase (TDT)for detection of acute
lymphoblastic-leukemia in cerebrospinal fluid

األولى

2008

Cultural Validation and Development of an instrument to measure the appraisal of cancerrelated fatigue in children diagnosed with cancer in Saudi Arabia

األولى

300,000

عنوان البحث

الدورة

115,000

2010

75,000

2010

epidemiological, laboratory and molecular genetic characterization of childhood acute
lymphoblastic leukemia in the kingdom of Saudi Arabia. A descriptive multi- institution national
collaborative study
Local survey on the use of complementary and alternative medicine among pediatric oncology
patients in Saudi Arabia

160,000

2012

chemotherapy induced symptom trajectories and health related quality of life among Saudi
children with cancer

الرابعة

338,000

2012

prevalence of constitutional mismatch repair deficiency «CMMRD» syndrome in Saudi
pediatric acute lymphoblastic leukemia

الرابعة

171,000

2013

Hemophagocytic lymphohisticytosis (HL H) diagnosis. clinical features and treatment
outcome

اخلامسة

108
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الثانية
الثانية

ميزانية
البحث المعتمدة

سنة
البحث

270,000

2013

Pre-leukemia TEL AML1 chromosomal translocation in cord blood of newborns in Saudi
Arabia, prevalence and potential risk factors

اخلامسة

24,000

2013

Pediatric Hodgkin & non-Hodgkin lymphoma: A retrospective -7year experience in children
and adolescents treated at king Fahad medical city.

اخلامسة

127,750

2013

outcome of William’s tumor in children: 10 years› experience in Saudi Arabia: a group study
under SAPHOS

اخلامسة

98,000

2014

Intensive Induction Chemotherapy Followed by Myeloablative Busulfan-Melphalan for Newly
Diagnosed High-Risk Neuroblastoma: Prospective Multi-Center Trial

السادسة

110,500

2013

Clinical Characteristics and Outcome of Pediatric Acute Myeloid Leukemia in Saudi Arabia: A
Multicenter SAPHOS Leukemia Group Study.

اخلامسة

385,000

2013

Prevalence of Hereditary Cancer Syndromes among Children with Cancer in Saudi Arabia

اخلامسة

129,500

2014

Clinical characteristics, survival and quality of life outcomes of osteosarcoma: Experience from
a Saudi Arabian cancer center

السادسة

281,000

2014

Identification of Genetic Mutations in Familial Cancer Syndromes and Implementation of
Cancer Surveillance Protocols

السادسة

49,000

2014

Efficacy of two different oral hygiene regimen on the incidence and severity of oral mucositis
in patients receiving hematopoietic stem cell transplantation – A randomized control trial

السادسة

68,000

2014

Saudi national multi-centers study for childhood medulloblastoma and other central nervous
system primitive neuroectodermal tumors. SAPHOS -MB/PNET

عنوان البحث

الدورة
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السادسة
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ميزانية
البحث المعتمدة

سنة
البحث

260,000

2014

Toward differentiation therapy for ependymoma

السادسة

180,000

2015

Genomic landscape of Pediatric Meningiomas

السابعة

107,000

2015

The use of Commentary and Alternative medicine among children with cancer: A cross
sectional study

السابعة

240,000

2015

Study of the genomic instability of relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL)
among Saudi population

السابعة

240,000

2015

The Utility of Immunohistochemistry (IHC), a Simple & Fast Technique, in Detecting
Microsatellite instability in Pediatric Solid Neoplasms

السابعة

195,000

2015

Molecular Categorization of Medulloblastoma in the Pediatric Population in the Kingdom of
Saudi Arabia

السابعة

235,000

2015

Identification of molecular markers in Saudi children with acute myeloid leukemia

السابعة

198,750

2016

77,000

2016

Clinical and therapeutic implications of mismatch gene mutations in Saudi Arabian childhood
malignant gliomas - multicenter study

240,000

2016

Medulloblastoma genomic subgroup-specific outcomes In Saudi Children: A multi-centers
study

110

عنوان البحث

Molecular Biomarkers of Glial Tumors in the Pediatric Population of the Kingdom of
Saudi Arabia
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الدورة

الثامنة
الثامنة
الثامنة

ميزانية
البحث المعتمدة

سنة
البحث

عنوان البحث

الدورة

240,000

2016

Predictive and Prognostic Values of AUF1 in Osteosarcoma

الثامنة

36,000

2016

EZH2, p16 and Ki67 expression in pediatric intracranial ependymomas in Saudi Arabia

الثامنة

139,500

2016

Ethical Challenges in the care of children with cancer

الثامنة

2016

A multicenter Study for Epigenetic landscape of Pediatrics Refractory and Relapsed Pre-B
ALL

الثامنة

270,000

2017

Implementing advanced molecular diagnostic testing for the clinical management of LowGrade Glioma (LGG) in a multicenter study

التاسعة

31,000

2017

Measuring the anxiety level among leukemia children patient treated at King Abdul-Aziz
Medical City and study the effect of puppet intervention in reducing the anxiety level among
them, Quasi-experiment done at Jeddah, 2018

التاسعة

235,000

2017

Title: Molecular Characterization of Pediatric Relapsed/ Refractory Hodgkin’s Lymphoma using
High Throughput Technologies: Multicenter SAPHOS Group Study

التاسعة

455,000

2017

Application of Next Generation Sequencing in Pediatric Cancer: Moving to Standard Clinical
Practice

التاسعة

1,068,350

2018

Genetic Profiling using Next Generation Sequencing to evaluate Mutations Prevalence and
Prognostication, in Children Treated for Acute Leukemia in Saudi Arabia.

العاشرة

260,000

التقرير الســنوي | الهــدف الثالث

111

سأعيش
شجاعا
حرا
ً
ً

وسعيدا.
ً
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الهدف الرابع:
التنســيق والتكامــل مــع القطاعــات الحكوميــة واألهليــة ذات
العالقــة ،لتعزيــز مصــادر دخــل الجمعيــة وتمكينهــا مــن تقديــم
خدماتهــا المجانيــة المتخصصــة و إنجــاز الخطــط المســتقبلية
التــي وضعــت لضمــان إســتمرارها ومواجهــة متطلبــات مشــاريعها
الخيريــة و اإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األطفــال المرضــى بالســرطان .

113
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الفعاليات والحمالت

ويأتــي ذلــك يف إطــار البرامــج والفعاليــات التي تنظمها جمعية ســند اخليرية بهدف توفير الدعــم املادي واملعنوي لألطفال املرضى بالســرطان
والتخفيــف مــن معاناتهــم واألخــذ بأيديهــم لتجــاوز محنتهــم ومــد يــد العــون لهــم .وفيما يلي بعض تلك األنشــطة:
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( مدينــة الرياض )
«سندا ألطفالنا» : 2018
حملة فبراير لدعم األطفال المرضى بالسرطان
ً
انبثقــت فكــرة تفعيــل شــهر فبرايــر مبناســبة اليــوم العاملــي للطفــل املريــض بالســرطان املوافــق اخلامــس عشــر مــن شــهر فبرايــر مــن كل عــام لتســليط الضــوء
علــى مــرض الســرطان عنــد األطفــال والتعريــف باخلدمــة املقدمــة لهــم ولذويهــم  ،وتفعــل احلملــة مــن خــال اجلامعــات واملــدارس واملجمعــات التجاريــة
واملستشــفيات وتســتهدف كافــة شــرائح املجتمــع ,حيــث يصبــح كل يــوم مــن شــهر فبرايــر يــوم للعطــاء ومشــاركة القطاعــات اخلاصــة والعامــة مع ـ ًا لدعــم
األطفــال ســواء ماديــا أو معنويــا.

حيث بلغت ايرادات الحملة كاملة:

 60,928ريال
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األركان التعريفية و المحاضرات التوعوية
المكان

التاريخ

ركن تعريفـــــــــي  -تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال مول

 /9-8فبراير

ركن تعريفي  -فعالية أرض العجائب بجامعة األميرة نورة

 /17-11فبراير

المشاركات
الشهر

المكان

عنوان المشاركة
فعالية وندر الند

فبراير

جامعــــة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تفعيل اليوم العاملي لسرطان األطفال

فبراير

ساحة البجيري

تفعيل اليوم العاملي لسرطان األطفال

فبراير

تاال مول

 SPAلألطفال

فبراير

مقر اجلمعية

املعرض واملنتدى الدولي للتعليم

أبريل

أرض املعارض

حفل املتعافني

أبريل

فندق األنتر

تصوير حملة التبرع بالشعر

مايـــو

مركز امباكت

سبتمبر

الشركة السعودية للكهرباء

فعالية بركة الوالدين
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حملة التبرع بالدم
افتتحــت صاحبــة الســمو امللكــي األميرةعادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبــد العزيــز ،رئيــس مجلــس اإلدارة حملــة التبــرع بالــدم وذلــك يــوم االثنــن 2018/2/4م
يف مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي و مركــز األبحــاث ضمــن فعاليــات «حملــة فبرايــر» وذلــك بحضــور مديــر بنــك الــدم كمــا شــارك باالفتتــاح مركــز التبــرع باخلاليــا
اجلذعيــة مــن مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي ومركزاألبحــاث بالريــاض.

مواقع تفعيل حملة التبرع بالدم :

الهــدف الرابع |
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ورشة فنون الطبخ « إيرث كافيه»
يف يـــوم اجلمعـــة املوافـــق 16فبرايـــر  2018م قامـــت جمعيـــة ســـند بالتعـــاون مـــع إيـــرث كافيـــه
بإقامــة ورشــة « فنــون الطبــخ « حيــث اســتضاف املقهــى مجموعــة مــن محاربــن الســرطان وأهاليهــم ..
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فعالية نزهة عائلية :
مــن منطلــق الشــراكة املجتمعيــة وتفعيـ ً
ـا للمســؤولية اإلجتماعيــة أقيمــت فعاليــة نزهــة عائليــة برعايــة الشــركة الســعودية للكهربــاء لألطفــال واســرهم يف نــادي الشــركة
بتاريــخ 2018/4/7م وهــي فهاليــة ترفيهيــة علــى مــدار اليــوم بتنفيــذ مــن عــدة فــرق تطوعيــة حيــث أقيمــت اركان تعليميــة وترفيهيــة لألطفــال واألهالــي.
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فعالية قرقيعان:
اقامــت جمعيــة ســند اخليريــة فعاليــة قرقيعــان بتاريــخ 2018/5/31م برعايــة الشــركة الســعودية للكهربــاء لألطفــال واســرهم يف نــادي الشــركة حيــث اقيمــت
عــروض مســرحية وانشــطة ومســابقات باإلضافــة إلــى وجبــة الســحور التــي اختتمــت فيهــا الفعاليــة .
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مهرجان دكاكين السادس  2018م :
أقامــت جمعيــة ســند اخليريــة مهرجــان «دكاكــن» الســادس

للفتــرة مــن 2018/4/30م

وحتــى2018/5/3م برعايــة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبــد العزيــز
رئيــس مجلــس اإلدارة حتــت شــعار «عطاؤكــم ســنداً لهــم « يف فنــدق الفورســيزونز الريــاض حيــث هــدف املهرجــان
الــذي يعــد أكبــر مهرجــان نســائي خيــري تطوعــي علــى مســتوى اململكــة إلــى دعــم العمــل اخليــري اإلنســاني بشــكل كبيــر
وقــد اســتطاع مــن خــال رســالته الســامية بزيــادة مــوارد اجلمعيــة املاليــة ملســاعدتها علــى اإليفــاء بإلتزاماتهــا جتــاة
األطفــال  ،حيــث ضــم املهرجــان نخبــة مــن العارضــات مــن داخــل اململكــة وخارجهــا،وزاره مايقــارب ( )5000ســيدة .

إجمالي
المصروفات
650,477

إجمالي
ا إل ير ا د ا ت
3,655,349

صافي الدخل ( الربح):

 3،004،872ريال
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ورشة طبخ البيتزا ( مطعم إيتالي )
يف يــوم اجلمعــة املوافــق  2اغســطس  2018م قامــت جمعيــة ســند بالتعــاون مــع مطعــم إيتالــي بإقامــة ورشــة « طبــخ البيتــزا » حيــث اســتضاف املطعــم
مجموعــة مــن محاربــن الســرطان وأهاليهــم ..
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مهرجان دكاكين الشتاء :2018
شهدت الرياض (فندق الورسيزنز )معرض دكاكني الشتاء الثاني خالل  -20-17ديسمبر 2018م حتت شعار
«عطاؤكم سند ًا لهم « حيث تعد جتربة جمعية سند اخليرية يف إقامة املعارض من أجنح التجارب يف العمل غير
الربحي ،من حيث جودة اإلدارة والرؤية ،فقد حولت العمل اخليري من عمل يعتمد على التبرعات إلى االعتماد
على املشاريع والشراكات حيث ضم املعرض نخبة من العارضات من داخل اململكة وخارجها  ،كما إشتمل على األزياء
النسائية  ،املجوهرات ،الكماليات املنزلية  ،األعمال الفنية وزارة مايقارب ( )5000سيدة .

إجمالي
اإليرادات
1,578,658

إجمالي
المصروفات
81,040

صافي الدخل ( الربح):

 1,497,618ريال
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حفل تكريم الداعمين للعام  2017م:
تقــوم جمعيــة ســند اخليريــة بتكــرمي جميــع اجلهــات التــي دعمــت اجلمعيــة خــال عــام 2017م وذلــك حتــت رعايــة صاحبة الســمو امللكــي األميرة
عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز -حفظهــا اهلل رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة وقــد أقيــم احلفــل يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2018/02/13م
حيــث مت تكرميهــم علــى دعمهــم ألعمــال اجلمعيــة خــال العــام 2017م و كان احلضــور يقــارب  200جهــة داعمــة

حفل تكريم الخدمات المساندة بالمستشفيات للعام  2017م
تهــدف جمعيــة ســند عــن طريــق برامجهــا وخدماتهــا إلــى حشــد جميــع أوجــه الدعــم واملســاندة ملراكــز ســرطان األطفــال ولــكل مــن يخــدم الطفــل
املريــض بالســرطان وحرصــا منهــا علــى حتقيــق هــذه األهــداف تقــوم ســنويا بتكــرمي الفئــات العاملــة مبستشــفيات أورام األطفــال والذيــن يقدمــون
الرعايــة لألطفــال املرضــى بالســرطان وذلــك علــى شــرف صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــد اهلل رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة وقــد
أقيــم احلفــل يــوم الثالثــاء بتاريــخ 2017\11\14
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( المنطقة الشــرقية )
«سندا ألطفالنا» : 2018
حملة فبراير لدعم األطفال المرضى بالسرطان
ً
حيث بلغت ايرادات الحملة كاملة:

19.387ريال
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مهرجان المشي الخيري النسائي:
أقامــت جمعيــة ســند اخليريــة باملنطقــة الشــرقية مهرجــان ســند الثالــث للمشــي اخليــري يــوم الســبت املوافــق  17مــارس 2018م برعايــة صاحبــة الســمو
األميــرة /عبيــر بنــت فيصــل بــن تركــي آل ســعود وبحضــور صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة /عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود حتــت شــعار
#حملــة _إلجلهــم منشــي لدعــم األطفــال املرضــي بالســرطان وتهــدف احلملــة إلــى ..
رفع الوعي بأهمية الرياضة والغذاء الصحي.التعرف باجلهات املختلفة التي تقدم خدمات رياضية وغذائية صحية. -دعم البرامج واخلدمات املقدمة لألطفال املرضى وذويهم.

مهرجان املشي السنوي الثالث

رعاة مهرجان املشي اخليري السنوي الثالث

حيث أقيم مهرجان املشي اخليري بالصالة اخلضراء يف منطقة الراكة وكان عدد احلضور  450مشارك.
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المؤتمرات الطبية :
شاركت جمعية سند اخليرية لدعم األطفال املرضى بالسرطان يف املنطقة الشرقية يف كل من ..

: Best Fo Asco -1
املؤمتــر الطبــي  Best Fo Ascoليومــي اخلميــس و اجلمعــة املوافــق 2018 /10/5-3م املقــام يف فنــدق امليرديــان باخلبــر  ،حيــث يعــد امللتقــى الســنوي الســابع
ملســتجدات أبحــاث اجلمعيــة اإلمريكيــة لــأورام لعــام 2018م حتــت أشــراف وتنظيــم مسشــتفى امللــك فهــد التخصصــي بالدمــام ،ناقــش املؤمتــر يف ثمــان نــدوات
عــدد مــن األوراق العلميــة مبشــاركة  64محاضــر مــن داخــل اململكــة وخارجهــا ،حيــث بلــغ عــدد احلضــور  4000شــخص مــن اإلطبــاء و املهتمــن يف علــوم األورام.

 -2أمراض الدم واألورام لألطفال:
املؤمتــر الطبــي ألمــراض الــدم واألورام ملــدة ثــاث أيــام 2018/10 /18-17-16م املقــام يف فنــدق امليرديــان باخلبــر ،حيــث يتضمــن املؤمتــر محاضــرات وورش
عمــل متخصصــة بـــ (التمريــض ،التغذيــة ،أمــراض الــدم) حيــث بلــغ عــدد احلضــور  600شــخص مــن اإلطبــاء و املهتمــن يف علــوم األورام مــن داخــل وخــارج
اململكــة.

الهــدف الرابع |

التقرير الســنوي

128

أنشطة و مشاركات أخرى للجمعية في المنطقة الشرقية

التاريخ

نوع المشاركة

عدد الحضور

المدرسة

2018/12/5

ركن تعريفي للجمعية

-

2018/2/28

سباق مشي خيري للطالبات

 54طالبة  50 -معلمة وإدارية

2018/2/20

محاضرة و ركن تعريفي

 480طالبة 35 -معلمة

مدارس التربية األهلية

2018/2/26-27

سباق مشي خيري للطالبات

-

مدارس السعد األهلية

2018/2/14-15

سباق مشي خيري للطالبات

 600طالبة

2018/2/3

ركن تعريفي ومبيعات سند

-

2018/2/6

سوق خيري

 218طالبة

2018/3/20

ركن تعريفي ومبيعات سند

-

2018/3/5

محاضرة وركن تعريفي

-

2018/3/4

محاضرة ( التوعية عن مرض السرطان)

مدرسة املتوسطة األولى بالظهران
مدارس حدايق البيان
االبتدائية األولى بالراكة

مدارس العزيزية األهلية
مدارس املنارات اخلبر األهلية
مدارس السالم األهلية
مدارس املنارات األهلية ثانوي
ومتوسط
مدارس رياض اإلسالم األهلية
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طالبات أبتدائي ومتوسط

يوم ترفيهي يف The Eixt

املؤمتر الطبي ألمراض الدم واألورام

تأثيث بيت عامر

الركن التعريفي يف املؤمتر الطبي ألمراض
الدم واألورام

هدايا القرقيعان لألطفال املنومني
والعيادات اخلارجية

ركن تعريفي يف اليوم العاملي للطفل املصاب

هدايا األمهات يف حفل القرقيعان

الهــدف الرابع | التقرير الســنوي
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االتفاقيات والشراكات

تم تفعيل الهدف من خالل عقد اإلتفاقيات مع عدد من الشــركات والقطاعات الحكومية واألهلية
ومن أهمها:
 .1شــركة غسان أحمد الســليمان لتجارة المفروشات (ايكيا)

مت توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة غســان أحمــد الســليمان لتجــارة املفروشــات (ايكيــا) حلملــة توعويــة بعنــوان هيــا نلعــب ،ويعــود ريــع جــزء مــن األربــاح
الــى جمعيــة ســند لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان ،وذلــك مــن  11نوفمبــر 2018م حتــى  31ديســمبر 2018م.
القيمــة الماليــة  326،726ريال

 .2الشــركة الوطنية للبتروكيماويات

مت توقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات لدعــم البرنامــج املعنــوي ،يســتمر الدعــم ســنة مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة

 4ديســمبر 2018
القيمــة الماليــة  200،000ريال

 .3المجموعة الســعودية لالستثمار الصناعي

مت توقيــع اتفاقيــة معاملجموعــة الســعودية لالســتثمار الصناعــي لدعــم البرنامــج املعنــوي ،يســتمر الدعــم ســنة مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة
 4ديســمبر 2018
القيمــة الماليــة  200،000ريال
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.4مركز إمباكت (مؤسســة لينات التجارية)
مت توقيــع مذكــرة تعــاون مفتوحــة مــع مركــز إمباكت ،تتضمن جتميــع وإعادة تصنيع الشــعر املســتعار واســتقبال االطفال لتســريحة لهم .

 .5وكالــة صحراء الجزيرة للدعاية واإلعالن

مت توقيــع اتفاقيــة دعــم مــع وكالــة صحــراء اجلزيــرة  ،وذلــك ب التبرع مببلــغ  10ريال من دخل كل فاتورة ملدة ســنة
وذلــك مــن  1ابريــل 2018م حتى 1ابريل 2019م.

 .6عمــادة خدمــة المجتمع والتعليم المســتمر في جامعة االميرة نورة بنت
عبدالرحمن

مت عقد شــراكة مجتمعية للمشــاركة يف أنشــطة اجلمعية وذلك بتوفير حاضنة نورة العطاء التطوعية ملتطوعات مؤهالت لتنفيذ انشــطة اجلمعية وهي

مســاندة االســر واإلرشــاد اجلمعي وذلك من  17ســبتمبر 2018م حتى  28فبراير 2019م.
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شــركة إحتاد اإلتصاالت (موبايلي)

مت توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة إحتــاد اإلتصــاالت (موبايلــي) ،وذلــك بـــ إرســال الرســائل النصيــة  SMSلعمالئهــم حلثهــم علــى التبــرع للجمعيــة
مــن خــال الرقــم املوحــد املخصــص للجمعيــة ( )5083يســتمر الدعــم ســنة مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة  11فبرايــر 2018

.8الشركة الســعودية للمتاجر الشاملة (كارفور)

مت توقيــع اتفاقيــة التبــرع «ببواقــي الهلــل» مــن عمــاء كارفــور جلمعيــة ســند لدعــم األطفــال املرضــى بالســرطان ،وذلــك مــن  1مــارس 2018م
حتــى  28فبرايــر 2019م.
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شكرا لدعمكم!
ً

الهــدف الرابع | التقرير الســنوي

136

137

التقرير الســنوي

التبرعات والزكوات
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كما تشكر الجمعية كل من ساهم في التبرعات والزكوات
وإلى كل من تبرع للجمعية ولم يذكر اسمه

640،366

4،838،916

ريال

ريال

تبرعات
الشركات

634،752
ريال
التبرعات
المشروطه

63،240
ريال
تبرعات
المنطقة الشرقية

إجمالي التبرعات

11,623,905,00
ريال
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تبرعات
األفراد

5,446,631

10،000

3،196،406

ريال

ريال

زكوات
المنطقة الشرقية

ريال
تبرعات
رقم 5083

إجمالي الزكوات

3,206,406,00
ريال

زكوات
األفراد

التبرعات من:

5083

تمثل  47%من إجمالي إيرادات التبرعات
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حسابات جمعية سند الخيرية لدعم األطفال المرضى بالسرطان
بنك ساب (حساب جاري)
077700300001
IBAN NO: SA32 4500 0000 0777 0030 0001
بنك الراجحي (حساب جاري)
114608010167156
IBAN NO: SA46 8000 0114 6080 1016 7156
بنك الراجحي (زكاة)
114608010995523
IBAN NO: SA09 8000 0114 6080 1099 5523
البنك العربي (كفالة طفل مريض بالسرطان)
0108033333330019
IBAN NO: SA57 3040 0108 0333 3333 0019
البنك العربي (كفاله المنطقة الشرقية)
0108033333330026
IBAN NO: SA62 3040 0108 0333 3333 0026
البنك األهلي (فرع الشرقية) حساب جاري
21848766000310
IBAN NO: SA55 1000 0021 8487 6600 0310
البنك السعودي لإلستثمار
0101770771001
IBAN NO: SA54 6500 0000 1017 7077 1001

البنك األهلي (جاري)
21848766000103
IBAN NO: SA18 1000 0021 8487 6600 0103
البنك األهلي (حساب الزكاة)
21848766000201
IBAN NO: SA88 1000 0021 8487 6600 0201
بنك الجزيرة (حساب جاري)
0030460079001
IBAN NO: SA69 6000 0000 0304 6007 9001
بنك سامبا (حساب جاري)
9904800740
IBAN NO: SA61 4000 0000 0099 0480 0740
بنك الرياض (حساب جاري)
2450766699940
IBAN NO: SA52 2000 0002 4507 6669 9940
بنك البالد (حساب جاري)
9119266350006
IBAN NO: SA22 1500 0999 1192 6635 0006
مصرف اإلنماء
68212111210000
IBAN NO: SA65 0500 0068 2121 1121 0000

..شكرا لكم
ً
T H A N K

Y O U

5083

للتبــرع بـــ  10ريــاالت
أرســل رســالة فارغــة إلــى
أو أرســل رقــم  1لإلشــتراك الشــهري بـــ  12ريــاالت
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