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«تحسبونه بس نسيان»حملة 

األهداف-التأثير -الرؤية   



:حملةرؤية ال

لمبكر جودة الحياة الكريمة لمرضى ألزهايمر عبر التشخيص ا



:حملةالتأثيرات المتوقعة لل
:الهدف الرئيسي1•

عبر التعريفدعوة لتذكر مرضى ألزهايمر الالئذين بمتاهات المرض •
.بأعراض المرض األولية وضرورة التشخيص والتدخل المبكر

:األهداف الفرعية 2

تعريف المجتمع بأعراض مرض ألزهايمر •

كبار السن من أسر مرضى ألزهايمر دعم •

التوعية بسبل الوقاية بمرض ألزهايمر •

و مواكبة االحتفاالت العالميةبألزهايمرربط شهر سبتمبر •

تفعيل الشراكات االستراتيجية•

تميزة االستفادة من المواهب والكوادر الشابة الرائدة في تحقيق البرامج الم•

اشراك المتطوعين في إعداد البرامج التوعوية •



عناصر الحملة الرئيسية 



مبادرة التعاون والمشاركة المجتمعية في إضاءة المباني 

:باللون العالمي أللزهايمر 



:القطاع العام وأبرز المعالم

وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

كورة المظلة الرئيسية لعمل الجمعية والتي قدمت مش

لة كافة التسهيالت والتراخيص الالزمة إلقامة الحم

أللزهايمربجميع برامجها في الشهر العالمي 



:المؤسسة العامة للمتقاعدين



:الهيئة العامة للغذاء والدواء



:برج الفيصلية



:برج المملكة



:برج طريق الملك



:ريجينسيحياة 



:فندق وسبا لوذان



:مركز نيارة لالحتفاالت والمؤتمرات والمعارض



:القطاع األكاديمي



:جامعة الفيصل



:جامعة الملك سعود



:مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث



:مستشفى قوى األمن



:بنك اإلمارات دبي الوطني



:رياضال-التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



اون في بانوراما مول بالرياض بالتعألزهايمرمتاهة 

مع فخر التطوع بجامع الملك سعود 

:الرياض-التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



محاكاة شعور مريض ألزهايمر في مجمع الرياض 

سعودجاليري بالتعاون مع فخر التطوع بجامعة الملك

:التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



اون العيادة المتكاملة في الحمراء مول بالتع

مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات

اإلنسانية 

:التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



بالعرب مولألزهايمرمكتبة 

ي بالتعاون مع الشريك الخير

جمعية الفيصلية النسوية 

الخيرية

:جدة-التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



لوحة العزلة االجتماعية بمول انا غير

وعيبالتعاون مع أكاديمية دلة للعمل التط

:جدة-التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



لوحة العزلة االجتماعية بمجمع الظهران

.بالتعاون مع هنا ارت

:رقيةالش-التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



ألزهايمرآل زهايمر للتوعية بمرض 

بمجمع الراشد بالتعاون مع هنا ارت

:الشرقية-التوعية والتثقيف في المراكز التجارية



القطاعات الداعمة المشاركة في الشهر العالمي 

:أللزهايمر



القطاعات الداعمة المشاركة في الشهر العالمي 

:أللزهايمر
بيلو-امبرز-انتركوت-لينوترمطاعم /مجموعة هناد المحدودة

Le Relais de l'Entrecote / embers / Lenotre / Bello



:القطاعات الداعمة والمحتفلة بشهر سبتمبر

Torta:الموالتورتا اند مور و  & more / Lemoulin



:القطاعات الداعمة والمحتفلة بشهر سبتمبر

Chunk:تشنك



:مساندة مبادرات توعوية



سانيةمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات االن

:المحاضرات التثقيفية واأليام التوعوية 



مستشفى أبها للنساء والوالدة

:المحاضرات التثقيفية واأليام التوعوية 



:وية المحاضرات التثقيفية واأليام التوع
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات



:المحاضرات التثقيفية واأليام التوعوية 

شركة

Bae Systems



-هرةالز)تفاعل المراكز الصحية في األحياء التالية 
(العريجاء-عتيقة-التعاون

:المحاضرات التثقيفية واأليام التوعوية 



كليات المعرفة

:المحاضرات التثقيفية واأليام التوعوية 



(كلية الرياض لطب األسنان)عيادات طب األسنان 

بشرق الرياض

:المحاضرات التثقيفية واأليام التوعوية 



:إطالق البرامج



يب قدمت الدكتورة سارة القباني برنامج تدر

المهارات لمقدمي الرعاية للرجال وذلك يومي

م بمقر الشريك 2017سبتمبر 10-11

االستراتيجي مستشفى الملك فيصل 

.  التخصصي ومركز األبحاث

:برنامج رد الجميل بدعم من مؤسسة العليان الخيرية



ريب قدمت األخصائية شادية باعلي برنامج تد

المهارات لمقدمي الرعاية للنساء بالرياض

من 26سبتمبر وحتى 23وذلك انطالقاً من 

شفى الشهر بمقر الشريك االستراتيجي مست

.قوى األمن

:رد الجميل بدعم من مؤسسة العليان الخيرية



:إطالق المشاريع



تور إطالق أول زيارة لمدينة الجوف بقيادة الدك

متعب العتيبي عضو اللجنة العلمية في

ي مدينة مستشفى األمير متعب بن عبدالعزيز ف

.م2017سبتمبر 24الجوف وذلك يوم 

ة برنامج أطباء زائرون في محطته األولى بدعم مؤسس

:العليان الخيرية



:«حقاً لهم»الندوة القانونية بعنوان 



الندوة القانونية والحقوقية 

برعاية الراعي القانوني 

مكتب محمد بن »للجمعية 

:«عبدالعزيز العقيل
: مقرها

:مدتهامركز شركة الخبراء 
مساء10مساًء وحتى الساعة 7من الساعة 

:تاريخها

.م2017سبتمبر 19-يوم الثالثاء



معرض للتوظيف

“Glow work”:
: مقرها

فندق الفيصلية  

:الزمن
م2017سبتمبر 30سبتمبر وحتى 28من تاريخ 

بدعم من شركة



:الحملة اإلعالمية واإلعالنية



:الحملة اإلعالمية واإلعالنية

:المقابالت والمداخالت اإلذاعية
إذاعة جدة

إذاعة الرياض

إم إفيوإذاعة 

:المقابالت والمداخالت التلفزيونية
. قناة اإلخبارية السعودية

.القناة السعودية األولى

.قناة روتانا خليجية

.قناة صلة

https://youtu.be/FqqMTVkBV-c

https://youtu.be/j9o-okWGuvc

https://www.youtube.com/watch?v=pf0pfkPHA1Y

https://youtu.be/pt5VvsQyWag

https://youtu.be/FqqMTVkBV-c
https://youtu.be/j9o-okWGuvc
https://youtu.be/pt5VvsQyWag
https://youtu.be/pt5VvsQyWag


مقاالت عن ألزهايمر في شهر سبتمبر



الحملة اإلعالمية المرئية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء 

:نسيان_بس_تحسبونه#لفيلم 

الممثلالتطوعيالفريقللكهرباءالسعوديةالشركةاستضافة

ألزهايمرمريضعلىوآثارهاللمخعصبيةخاليالتمثيلللجمعية

.المرضمراحلتصورالفيلمنهايةفيتضاءلوحةفي

.هذا وتشكر الشركة على دعمها الالمحدود ألعمال الجمعية



 (awareness campaign)االعالمية الحملة /أوالً 

هيئة علىألزهايمرشعار التوعية بمرض تصنيع •

ألزهايمرمرضى مرايا للتعريف بأعراض 

غد والعمل على كل ما يمكن لخلق بيئة أفضل و

و توزيع هذه الشعاراتألزهايمرأجمل لمرضى 

و على اإلعالميين و المؤثرين عالمياً ومحليا

االجتماعيعبر وسائل التواصل 

التغطية اإلعالمية في برامج مختلفة عبر •

تلفزيونية،مقاالتإعالنات مصورة، برامج 

.صحفية

.ةعرض فيلم آل زهايمر في القنوات المختلف•



رابط الخبر

http://soo.gd/Fd

iu



رابط الخبر
http://soo.gd/p6EW













مجلة مستشفى الملك 

فيصل التخصصي 

ومركز األبحاث



حملة وسائل التواصل االجتماعي / ثالثاً 







الراعي الرسمي للحملة



الداعمين 



الداعمين 



الداعمين 







،،،انتهى بحمد هللا و توفيقه 

إن أي نشر أو كشف أو نسخ أو استخدام لهذه المعلومات من شخص آخر يعتبر استخداما  .قد يحتوي هذا الملف على معلومات سرية وهامة: تحذير و إخالء مسؤولية

غير مصرح به و أمرا مخالفا للقانون ويعرض صاحبه للمسائلة القانونية 


