
خدمات التأهيل الشامل: 

من خلل خدمات التأهيل الشامل، تم تقديم 12,948 جلسة علجية للأطفال موضحة ادناه: 

خدمات تطور الطفل: 

من خلل خدمات تطور الطفل تم تقديم 3523 جلية علجية موضحة أدناه:

برنامج العالج عن بعد: 

من خلل برنامج العلج عن بعد تم توف�ي 1075 جلسة علجية موضحة أدناه:

دخاالت(: التحويالت من الضفة الغربية وقطاع غزة )االعداد تمثل االإ

مجمل عدد االدخاالت 415

حالة  ن مصدر االإ النسبة عدد االطفال المحال�ي

%38191.8وزارة الصحة الفلسطينية 

%348.2الخدمات العسكرية 

دخاالت(: قية )االعداد تمثل االإ التحويالت من القدس ال�ش

مجمل عدد اإلدخاالت 232

حالة  ن مصدر االإ النسبة عدد االطفال المحال�ي

%17274.3ميؤحيدت  

%3916.8ليئوميت 

%83.4كالليت 

%135.5خاص 

ــدس  ي الق
ــة �ف ــقفية العربي ــة االس ــة االأنجليكاني ــة الكنيس ــت مظل ــدس تح ــمة بالق ة بس ــ�ي ــة االأم ــل مؤسس تعم

ي كل مــن المجــال الصحــي والتعليمــي. 
عاقــة �ف ق االأوســط، وتقــدم المؤسســة خدماتهــا للأطفــال ذوي االإ والــرش

وتنفــذ المؤسســة برامــج مجتمعيــة طويلــة االأمــد، كمــا وتحافــظ بشــكل مســتمر عــى رؤيــة واضحــة نحــو توفــ�ي 

خدمــات التـــأهيل الشــامل والتعليــم الجامــع مــن خــلل مركــز تأهيــل الطفــل والمدرســة الجامعــة. 

ة بســمة بالقــدس عــى ســجل حافــل مــن الخدمــات  وقــد حافــظ مركــز تأهيــل الطفــل التابــع لمؤسســة االأمــ�ي

ــك حصــل عــى شــهادة ISO 9001:2008 خــلل االأعــوام 2006، و2009،  ــة، وكنتيجــة لذل ذات الجــودة العالي

ــوام  ــوالي خــلل االأع ــرات عــى الت ــة م ــدولي JCIA لثلث ــاد ال ــز عــى شــهادة االعتم ــا وحصــل المرك و2012، كم

و2021.  و2018،   ،2015

ف مــن الضفــة الغربيــة، وقطــاع  ة بســمة خدمــات العــلج والتأهيــل للأطفــال الفلســطيني�ي وتقــدم مؤسســة االأمــ�ي

ــدرات  ــاء الق ي لبن
ــز وطــىف ــل المؤسســة كمرك ــا وتعم ــا. كم ــوالدة وحــىت 15 عام ــن ال ــة، م قي ــدس الرش ــزة والق غ

ــم  ــث يت ــة، بحي يك ــز والمؤسســات الرش ــع المراك ــة والممارســات الفضــى م ــرش ومشــاركة المعرف ــب ون والتدري

ــ�ب وزارة  ــك تعت ــل، ولذل ــال التأهي ي مج
ــات �ف ــم الخدم ــة وتقدي ــاركة المعرف ــاق لمش ــع النط ــام واس ــاء نظ إنش

عاقــة لتلقــي خدمــات العــلج  الصحــة الفلســطينية مركــز تأهيــل الطفــل المركــز االأول لتحويــل االطفــال ذوي االإ

ي شــبكة مستشــفيات القــدس 
ة بســمة عضــو �ف ــر ســابقا أن مؤسســة االأمــ�ي ــا ذك ــكل م ــل. كمــا يضــاف ل والتأهي

ــة.  قي الرش

ــن  ف م ــطيني�ي ــال الفلس ــدم االأطف ــث تخ ــع حي ــم الجام ــدا للتعلي ــا فري ــة نموذج ــتنا الجامع ــل مدرس ــا تمث فيم
. ــرش ي ع

ــا�ف ــف الث ــىت الص ــة وح ــن الروض ــوف م ــمل الصف ــة، وتش قي ــدس الرش ــة الق منطق

احصائيات
2021 

عن الموسسة

الجلسات العالجية

البرنامج الميداني:

حقائق وأرقام العام 2021

مركز تأهيل الطفل:

ة بسمة بالقدس خلل العام 2021، حيث  ي مؤسسة االأم�ي
المستفيدين: استفاد 2629 شخص من اقسام مختلفة �ف

ي تنفذها المؤسسة.  
امج الىت تلقوا خدمات مختلفة ضمن ال�ب

مركز تأهيل الطفل: 

ي مركز تأهيل الطفل. بينما استفاد ما 
خلل العام 2021، استفاد 782 طفل وطفلة من خدماتنا وبرامجنا المختلفة �ف

، وفيما يىي تفصيل الأهم احصائيات العام:  ي
نامج الميدا�ف مجموعه 1192 طفل وطفلة من خدمات ال�ب

قية خدمات التأهيل ضمن خدمات تطور الطفل، وذلك ع�ب إدخاالت  تلقى 232 طفل وطفلة من القدس الرش  •

متعددة. 

ي مركز التأهيل من خلل 415 إدخال. 
تلقى 231 طفل وطفلة من الضفة الغربية وقطاع غزة خدمات التأهيل �ف  •

ي برنامج العلج عن 
تلقى 62 طفل وطفلة من الضفة الغربية خدمات العلج عن بعد من خلل 62 إدخال �ف  •

بعد .

تلقى 107 طالب وطالبة علجات من خلل خدمات العلج لطلبة المدرسة الجامعة.  •

استفاد 150 طفل وطفلة من خدمات برنامج المتابعة عن بعد.  •

ي الضفة الغربية.
ي العيادات الخارجية �ف

استفاد 658 طفل وطفلة من خدمات المعاينة والتشخيص �ف  •

الضفة  مناطق  ي مختلف 
�ف يكة  الرش المراكز  ي 

�ف والتشخيص  المعاينة  من خدمات  534 طفل وطفلة  استفاد   •

الغربية.

ن االأم واالأرسة: برنامج تمك�ي

هذا  ضمن  خدماتنا  تقديم  تم  حيث  واالأرسة،  االأم  ف  تمك�ي برنامج  من  أرسة   301 استفادت   2021 العام  خلل 

ف  ي برنامج تمك�ي
عاقة، وذلك ضمن 415 إدخال، فيما شاركت 62 أم �ف نامج لـ231 أم و8 أباء الأطفال من ذو االإ ال�ب

االأم واالأرسة من خلل برنامج العلج عن بعد.

المدرسة الجامعة:

ة بسمة الجامعة الثانوية، 452 طالب وطالبة إذ يضم هذا العدد  ي مدرسة االأم�ي
ف �ف بلغ عدد االأطفال المسجل�ي  •

عاقة أي ما نسبته %33.6 من مجمل الطلبة. كما تلقى 107 طالب وطالبة من  152 طالب وطالبة من ذوي االإ

ة بسمة بالقدس. ي مؤسسة االأم�ي
ي مركز تأهيل الطفل �ف

عاقة خدمات التأهيل �ف ذوي االإ

برنامج تدريب طلبة الجامعات:

ي مجاالت 
نامج تدريب طلبة الجامعات، حيث يتلقى الطلبة تدريباً �ف خلل العام2021  إنضم 9 طلب ل�ب  •

التأهيل المختلفة مثل العلج الطبيعي والعلج الوظيفي والتعليم الخاص.

قيــة والضفــة الغربيــة  خــلل العــام 2021، تلقــى مــا مجموعــه 463 طفــل وطفلــة ذو إعاقــة، مــن القــدس الرش

، العــلج الوظيفــي،  ي
وقطــاع غــزة خدمــات التأهيــل والعــلج، بمــا يشــمل : العــلج  الطبيعــي، العــلج المــا�أ

وعــلج النطــق واللغــة والعــلج الحــ�ي والدعــم النفــ�ي واالجتماعــي.

ــل وزارة  ــن قب ــزة م ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ف م ــ�ي ــال القادم ــل االطف ــم تحوي ــه يت ــره أن ــر ذك ــن الجدي وم

ــدس  ــن الق ف م ــ�ي ــال القادم ــل االطف ــم تحوي ــا يت ــكرية. فيم ــة والعس ــات الطبي ــطينية، والخدم ــة الفلس الصح

ــاص.  ــكل خ ــات بش ــى الخدم ــون ع ، او يحصل ــر�ف ــق الم ــل صنادي ــن قب ــة م قي الرش

عاقــة جلســات للتقيــم  ، تلقــى مــا مجموعــه 1192 طفــلً وطفلــة مــن ذوي االإ ي
نامــج الميــدا�ف مــن خــلل ال�ب

يكــة و102 زيــارة للعيــادات الخارجيــة، حيــث تــم مــن  والمتابعــة، وجــاء ذلــك ضمــن 52 زيــارة ميدانيــة للمراكــز الرش
ــة.  قي ــة والقــدس الرش ــة الغربي ــة مــن الضف ــارات الوصــول إل مناطــق مختلف خــلل هــذه الزي

637 جلسة عالج مائي 3553 جلسة عالج طبيعي 

1642 جلسة خدمات اجتماعية 3559 جلسة عالج نطق ولغة 
وإرشاد

3557 جلسة عالج وظيفي 

62 جلسة إرشاد ومتابعة طبيعة168 جلسة عالج طبيعي 

169 جلسة توعية ووقاية من العدوى169 جلسة عالج نطق ولغة 

169 جلسة عالج وظيفي 

338 جلسة خدمات اجتماعية 
وإرشاد

116 جلسة عالج مائي423 جلسة عالج طبيعي

241 جلسة خدمات اجتماعية 1687 جلسة عالج نطق ولغة 
وإرشاد

1056 جلسة عالج وظيفي



ــي،  ــال الشــلل الدماغ ف عــى أطف ــ�ي ك ــع ال�ت ــات م عاق ــواع االإ ــف أن ــع مختل ــدس م ة بســمة بالق ــ�ي ــل مؤسســة االأم تعم
واالمــراض العصبيــة والعضليــة، وتشــوهات االأطــراف عنــد االأطفــال، والتشــوهات الخلقيــة، إضافــة الصابــات الجهــاز 
ــات التواصــل ) اضطــراب طيــف التوحــد- اضطــراب فــرط  ــة، وإضطراب ــات النمــو العصبي الحــركي العضــىي واضطراب

الحركــة ونقــص االنتبــاه(.  

نوع اإلعاقة

الزيارات الميدانية للفريق متعدد التخصصات1
يكة  قام فريقنا متعدد التخصصات بتنظيم 52 زيارة ميدانية للمراكز الرش

عدد األطفال الذين تمت معاينتهم المحافظة عدد الزيارات

72 8 الخليل

142 13 أريحا

142 14 رام الله

24 2 القدس الشرقية

44 5 جنين

56 5 قلقيلية 

54 5 طولكرم 

534 52 المجموع

، والجــداول أدنــاه توضــح توزيــع الفئــات  يســتقبل مركــز التأهيــل االأطفــال مــن الــوالدة وحــىت عمــر الخامســة عــرش
ة بســمة بالقــدس: ي مؤسســة االأمــ�ي

ــة والجنــس للأطفــال المســتفيدين مــن خدمــات التأهيــل �ف العمري

 The Jerusalem Princess Basma Centre - مؤسسة األميرة بسمة بالقدس

العيادات الخارجية في رام الله والقدس ونابلس 

عدد األطفال الذين تمت معاينتهم المحافظة عدد الزيارات

303 41 رام الله 

66 32 القدس

289 29 نابلس

658 102 المجموع

برنامج التعليم الجامع 
مدرسة األميرة بسمة الجامعة الثانوية

التشخيصات لالطفال الذين تم تحويلهم من الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد االطفال المحمولينالتشخيص

138تأخر في التطور والنمو

113الشلل الدماغي

19إضطراب طيف التوحد

12اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه

40متالزمات

61تأخر حركي ادراكي

12األمراض العصبية العضلية

4اصابات الراس

16تشخصيات اخرى ) تشخيصات نادرة(

415المجموع

التوزيــع بحســب التشــخيص لألطفــال ذوي اإلعاقــة المدموجيــن فــي مدرســة األميــرة 
بسمة

عدد الطلبة نوع الإلعاقة

72 حركية
28 صعوبات تعلم
2 تأخر في النمو
1 نطق
6 صحية
4 بصرية

17 سمعية
21 توحد
1 متالزمة داون

152 المجموع 

التشخيصات لالطفال الذين تم تحويلهم من القدس الشرقية

التوزيع بحسب العمر و الجنس لألطفال الذين تم تحويلهم من الضفة الغربية وقطاع غزة

التوزيع بحسب العمر والجنس لألطفال الذين تم تحويلهم من القدس الشرقية

Tel. +972-2-6283058  -  +972-2-6264536  |  Fax. +972-2-6274449  |  East Jerusalem 91197, P.O.Box 19764
    Info@basma-centre.org  |  www.basma-centre.org

توزيع األطفال بحسب الفئة العمرية والجنس

ة بســمة الثانويــة الجامعــة خــلل العــام الــدراسي 2022/2021، 452 طالبــا وطالبــة مــن الروضــة  ضمــت مدرســة االأمــ�ي
ــن  ــره أن 152  م ــر ذك ــن الجدي ــاث. وم ــوا إن ــا 166 كان ــور فيم ــث كان 286 منهــم ذك . حي ي عــرش

ــا�ف وحــىت الصــف الث
عاقــة.  الطلبــة هــم مــن ذوي االإ

ي 
عاقــة وذلــك �ف ضافــة لمــا ســبق، تقــدم مدرســتنا الجامعــة برنامجــا علجيــا شــامل لطلبــة المدرســة مــن ذوي االإ باالإ

ي مركــز تأهيــل 
، أي بمعــدل 10 أشــهر لــكل إدخــال. وتقــدم هــذه الخدمــات العلجيــة �ف عــى امتــداد العــام الــدراسي

ي 
ف �ف عاقــة المســجل�ي ة بســمة بالقــدس. حيــث تلقــى 107 طالــب وطالبــة مــن ذوي االإ الطفــل التابــع لمؤسســة االأمــ�ي

ي مركــز تأهيــل الطفــل خــلل العــام2021.
مدرســتنا خدمــات العــلج والتأهيــل �ف

الوالدة - 6 سنوات

الوالدة - 6 سنوات

ذكور

ذكور

7-9 سنوات

7-9 سنوات

10-15 سنة

10-15 سنة

195

123

41

29

247

160

11

8

بحسب العمر

بحسب العمر

بحسب الجنس

بحسب الجنس

احصائيات
2020

عدد االطفال المحمولينالتشخيص

51تأخر في التطور والنمو

32إضطراب طيف التوحد

5إضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه

118تأخر لغوي

7صعوبات تعلم

2متالزمات

4االمراض العصبية العضلية

13تشخصيات أخرى ) تشخيصات نادرة(

232مجموع

إناثذكور

توزيع طلبة المدرسة بحسب الجنس 

166

286

الطلبة ذوي اإلعاقة

الطلبة دون إعاقة

نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة في 
المدرسة

33.6%

66.4%

ي اجتماعي.
1.    الفريق متعدد التخصصات مكون من طبيب تأهيل، ومعالج طبيعي، ومعالج نطق إضافة لمعالج وظيفي وأخصا�أ

إناث

إناث

168

72

بحسب الجنس

بحسب الجنس

الوالدة - 6 سنوات

الوالدة - 6 سنوات

7-9 سنوات

7-9 سنوات

10-15 سنة

10-15 سنة

بحسب العمر

بحسب العمر

135

50

25

19

8

3

https://www.facebook.com/The-Jerusalem-Princess-Basma-Centre-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-471739819599653/?ref=page_internal

