
ــون.  ــل الزيت بعــة عــى جب ــة القــدس م�ت ي مدين
ة بســمة بالقــدس عــام 1965، وتقــع �ف انشــأت مؤسســة الأمــ�ي

ــة  ــت ادارة الكنيس ــل تح ــة،  تعم ــ�ي ربحي ــة وغ ــ�ي حكومي ــة، غ ي ــة خ�ي ــمة مؤسس ة بس ــ�ي ــة الأم ــ�ب مؤسس وتعت
ــدس. ــة الق ــة لمطراني ــقفية التابع ــة الس النجيلي

ــة  عاق ــن ذوي الإ ف م ــال الفلســطيني�ي ــع الطف ــام جمي ــاب ام ــح الب ة بســمة بالقــدس لفت ــ�ي تعمــل مؤسســة الأم
ــة ذات جــودة، إضافــة لتعليــم جامــع يخلــق لهــم  ــة وتأهيلي ــادة فرصهــم بالحصــول عــى خدمــات صحي لزي
هــم مــن ابنــاء جيلهــم. ي المجتمــع كغ�ي

ف �ف فــرص وامكانيــات أكــ�ب ليســتقلوا بذاتهــم ويصبحــوا أعضــاء فاعلــ�ي

ي المجتمــع، وذلــك من 
عاقــة وعائالتهــم �ف ف الطفــال ذوي الإ ة بســمة عــى دمــج وتمكــ�ي كمــا تعمــل مؤسســة الأمــ�ي

خــالل تقديمهــا لهــم خدمــات التأهيــل الشــامل والتعليــم الجامــع، كمــا تعمــل عــى  تنميــة قدراتهــم بهــدف 
ي مجــال التأهيــل، ومــن جانــب أخــر تعمــل المؤسســة 

دمجهــم، مــن خــالل تطويــر ونــرش الممارســات الفضــى �ف
عاقــة.  يعــات المتعلقــة بــذوي الإ عــى التأثــ�ي عــى السياســات والترش

قيــة، ومــن أهــم المراكــز  ة بســمة واحــدة مــن اعضــاء شــبكة مستشــفيات القــدس الرش وتعتــ�ب مؤسســة الأمــ�ي
ة  . كمــا تعتــ�ب وزارة الصحــة الفلســطينية مركــز التأهيــل التابــع لمؤسســة الأمــ�ي ف ي فلســط�ي

الوطنيــة للتأهيــل �ف
عاقــة حــىت ســن 15 عــام. ي لتأهيــل الطفــال ذوي الإ

بســمة بالقــدس، المركــز الوطــىف

ة بســمة بالقــدس باجتيــاز فحــص شــهادة العتمــاد الــدولي  ي مؤسســة الأمــ�ي
ي عــام 2018 نجــح مركــز التأهيــل �ف

و�ف
ي تقديــم خدمــات التاهيــل. 

ي المحافظــة عــى الجــودة �ف
JCIA للمــرة الثانيــة، ليســتمر �ف

يبلــغ مجمــل عــدد جلســات العــالج المقدمــة لالطفــال الذيــن تمــت إحالتهــم مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
14,063 جلســة موضحــة أدنــاه: 

قية 2,316 جلسة  يبلغ مجمل عدد جلسات العالج المقدمة لالطفال الذين تمت إحالتهم من القدس ال�ش
موضحة أدناه:

ــة  يك ــز الرش ــة للمراك ــارات الميداني ــن خــالل الزي ــة م ــل ذو إعاق ــة وتشــخيص 1,294 طف ــم معاين ي العــام 2019، ت
�ف

ي العيــادات الخارجيــة، تــم مــن خاللهــا الوصــول إل 
ي ضمــت 60 زيــارة ميدانيــة و 116 زيــارة طبيــب �ف

والعيــادت، والــىت
قيــة. ي الضفــة الغربيــة والقــدس الرش

المناطــق المختلفــة �ف

احصائيات
2019

عن الموسسة

جلسات العالج 

البرنامج الميداني:

حقائق وأرقام العام 2019

مركز التأهيل:

التحويالت من الضفة الغربية وقطاع غزة
مجمل التحويالت 417 طفل

عالج طبيعي
عالج مائي3,312

501

عالج نطق وتواصل 
3,670

العالج بالموسيقى
1,312

عالج وظيفي
3,578

خدمات اجتماعية وإرشاد 
1,690

عالج طبيعي 
321

عالج مائي 
40

عالج نطق وتواصل 
1,230

عالج نفسي
134

عالج وظيفي 
545

خدمات اجتماعية وإرشاد 
46

التحويالت من القدس الشرقية
مجمل التحويالت 810 طفل

وزارة الصحة الفلسطينية  

الخدمات العسكرية  

األنروا

352

38

27

84.4%

9.1%   

6.5%

66.7%                

27.7%                   

2.2%

3.4%  

ميؤحيدت

ليئوميت

كالليت 

خاص

540

224

 18

28

ي مركز التاهيل.
ي المدرسة ويتلقى خدمات التأهيل �ف

بالضافة لما سبق هناك 87  طالب ذو إعاقة مسجل �ف

ة بســمة خــالل العــام 2019، حيــث  ي مؤسســة الأمــ�ي
المســتفيدين: اســتفاد 2608 شــخص مــن اقســام مختلفــة �ف

ي تنفذها المؤسســة. 
امــج الــىت تلقــوا خدمــات مختلفــة ضمــن ال�ب

مركز التأهيل:
ــدس  ــن الق ــل م ــام 2019، 1314 طف ــالل الع ــل خ ــات التأهي ــوا خدم ــن تلق ــال الذي ــدد الطف ــل ع ــغ مجم بل

: ــالي ــو الت ــى النح ــك ع ــزة، وذل ــاع غ ــة لقط ــة إضاف ــة الغربي ــة، والضف قي الرش

قية خدمات التأهيل ضمن خدمات تطور الطفل.  تلقى 810 طفل من القدس الرش  •
ة بسمة  ي مؤسسة الأم�ي

ي مركز التأهيل �ف
تلقى 417 طفل من الضفة الغربية وقطاع غزة خدمات التأهيل �ف  •

بالقدس.
ة بسمة  ي مؤسسة الأم�ي

ي مركز التأهيل �ف
ة بسمة الجامعة، خدمات التأهيل �ف تلقى 87 طالب من مدرسة الأم�ي  •

بالقدس.
ي العيادات الخارجية.

استفاد 725 طفل من خدمات المعاينة والتشخيص �ف  •
ي مختلف مناطق الضفة الغربية.

يكة �ف ي المراكز الرش
استفاد 569 طفل من خدمات المعاينة والتشخيص �ف  •

ن الأم والأرسة: برنامج تمك�ي

ــن  ــزة، م ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــن الضف ف م ــ�ي ــة القادم عاق ــال ذوي الإ ــالت الطف ــن عائ ــة م  اســتفادت 417 عائل

ــام 2019. ــالل الع ف الأم والأرسة خ ــ�ي ــج تمك برنام

المدرسة الجامعة:
ة بسمة الثانوية الجامعة، 454 طالب وطالبة، إذ يضم هذا  ي مدرسة الأم�ي

ف �ف بلغ عدد الأطفال المسجل�ي  •
عاقة أي ما نسبته %38 من مجمل الطلبة. كما يتلقى 87 طالب من  العدد 173 طالب وطالبة من ذوي الإ

ة بسمة بالقدس. ي مؤسسة الأم�ي
ي مركز التأهيل �ف

عاقة خدمات التأهيل �ف ذوي الإ

برنامج تدريب طلبة الجامعات:
ي 

نامج تدريب طلبة الجامعات، حيث يتلقى الطلبة تدريباً �ف خالل العام 2019، إنضم 42 طالب وطالبة ل�ب  •
مجالت التأهيل المختلفة مثل العالج الطبيعي والعالج الوظيفي والتعليم الخاص. 

عاقــة مــن برنامــج  : خــالل العــام2019، اســتفاد 22 شــخص بالــغ مــن ذوي الإ ي
برنامــج التدريــب المهــ�ن

ي الورشــة المحميــة.
ة بســمة �ف ي الــذي تنفــذه مؤسســة الأمــ�ي

التدريــب المهــىف

قيــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، خدمــات التأهيــل  خــالل العــام 2019 تلقــى 1,314 طفــل مــن القــدس الرش
ة بســمة،  ة بســمة بالقــدس بمــا يشــمل ٨٧ طالــب مــن مدرســة الأمــ�ي ي مؤسســة الأمــ�ي

ي مركــز التأهيــل �ف
والعــالج �ف

وتشــمل هــذه العالجــات عــى العــالج الطبيعــي، والعــالج الوظيفــي وعــالج النطــق والتواصــل إضافــة للدعــم 
 . رشــاد النفــ�ي والإ

ف مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن قبــل وزارة الصحــة  ومــن الجديــر ذكــره أنــه يتــم إحالــة الطفــال القادمــ�ي
قيــة مــن  ف مــن القــدس الرش الفلســطينية، والخدمــات الطبيــة والعســكرية. فيمــا يتــم إحالــة الطفــال القادمــ�ي

، او يحصلــون عــى الخدمــات بشــكل خــاص.  قبــل صناديــق المــر�ف



ــي،  ــال الشــلل الدماغ ف عــى أطف ــ�ي ك ــع ال�ت ــات م عاق ــواع الإ ــف أن ــع مختل ــدس م ة بســمة بالق ــ�ي ــل مؤسســة الأم تعم
المــراض العصبيــة والعضليــة، وتشــوهات الأطــراف عنــد الأطفــال، والتشــوهات الخلقيــة، إضافــة لصابــات الجهــاز 

ــة.   ــات النمــو العصبي الحــركي العضــىي واضطراب

نوع اإلعاقة

الزيارات الميدانية للفريق متعدد التخصصات
ة بسمة متعدد  ي من قبل فريق مؤسسة الأم�ي

نامج الميدا�ف خالل العام 2019 تم عقد 60 زيارة ضمن ال�ب
التخصصات 

عدد األطفال الذين تمت معاينتهم المحافظة عدد الزيارات

134 14 الخليل

77 10 أريحا

92 10 رام الله

70 5 القدس الشرقية

51 6 جنين

32 4 قلقيلية 

113 11 طولكرم 

 569 60 المجموع

ــع  ــاه توضــح توزي ، والجــداول أدن ــر الخامســة عــرش ــولدة وحــىت عم ــر ال ــن عم ــال م ــل الأطف ــز التأهي يســتقبل مرك
ــدس: ــمة بالق ة بس ــ�ي ــة الأم ي مؤسس

ــل �ف ــات التأهي ــن خدم ــتفيدين م ــال المس ــس لالأطف ــة والجن ــات العمري الفئ

الورشة المحمية

 The Jerusalem Princess Basma Centre - مؤسسة األميرة بسمة بالقدس

العيادات الخارجية في رام الله والقدس ونابلس 

عدد األطفال الذين تمت معاينتهم المحافظة عدد الزيارات

277 41 رام الله 

64 35 القدس

384 40 نابلس

725 116 المجموع

المدرسة الجامعة 

التشخيصات لالطفال الذين تمت احالتهم من الضفة الغربية وقطاع غزة

عدد األطفال المحاليننوع الإلعاقة

128تأخر في التطور والنمو

10تشوه خلقي باألعضاء

33توحد

93شلل دماغي

33المتالزمات 

11تشوه خلقي بالعمود الفقري

21اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه 

22تأخر تطور إدراكي حركي  

66إعاقات اخرى 

417المجموع

التوزيــع بحســب التشــخيص لألطفــال ذوي اإلعاقــة المدموجيــن فــي مدرســة األميــرة 
بسمة

عدد الطلبة نوع الإلعاقة

29 توحد
30 صعوبات تعلم 
8 نطق
6 صحي 
4 بصري

17 سمعي 
78 حركي 
1 متالزمة داون 

173 المجموع 

التشخيصات لالطفال الذين تمت احالتهم من القدس الشرقية

عدد األطفال المحاليننوع الإلعاقة

65تأخر في التطور والنمو

25توحد

8 شلل دماغي

2المتالزمات 

4صعوبات تعلم 

42 تأخر لغوي

11إعاقات اخرى 

157 المجموع

التوزيع العمري والجنسي لألطفال الذين تمت احالتهم من الضفة الغربية وقطاع 

التوزيع العمري والجنسي لألطفال الذين تمت احالتهم من القدس الشرقية

إناثذكور

توزيع طلبة المدرسة بحسب الجنس 

165

289

الطلبة ذوي اإلعاقة

الطلبة دون إعاقة

نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة في 
المدرسة

38%

62%

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

العمر والجنس

ة بســمة الثانويــة الجامعــة خــالل العــام الــدراسي 2020/2019 454 طالبــا وطالبــة مــن الــرو�ف  ضمــت مدرســة المــ�ي
ــن  ــره أن 173 م ــر ذك ــن الجدي ــاث. وم ــوا إن ــا 165 كان ــور فيم ــم ذك ــث كان 289 منه . حي ــرش ي ع

ــا�ف ــف الث ــىت الص وح
عاقــة.  الطلبــة هــم مــن ذوي الإ

قيــة  ي منطقــة القــدس الرش
ي الورشــة المحميــة �ف

عاقــة �ف ف مــن ذوي الإ ي لالأشــخاص البالغــ�ي
يتــم تقديــم تدريــب مهــىف

ي ظــل بيئــة محميــة، وظــروف مناســبة لحتياجاتهــم، حيــث اســتفاد 22 شــخص بالــغ ذو إعاقــة مــن خدماتها 
ومحيطهــا �ف

ف وتمكينهــم، إضافــة  نامــج إل  بنــاء قــدرات المتدربــ�ي خــالل العــام 2019، منهــم 9 إنــاث و13 ذكــور. ويهــدف هــذا ال�ب
ي المجتمــع.

لخلــق فــرص عمــل لهــم بحيــث يتمكنــوا تدريجيــا مــن العيــش باســتقاللية والندمــاج �ف

ي 7 
لي كمــا شــاركت �ف

ف لي وقطــع الديكــور المــ�ف
ف ي العــام 2019 انتجــت الورشــة المحميــة 1362 منتــج  مــن الثــاث المــ�ف

�ف
عاقــة. ويــج لثقافــة الدمــج وتعريــف النــاس بإمكانيــات الأشــخاص ذوي الإ معــارض بهــدف ال�ت

ذكورالولدة - 6 سنوات إناث7-9 سنوات 10-15 سنة

330161 56256 31

بحسب الجنسبحسب العمر

ذكورالولدة - 6 سنوات إناث7-9 سنوات 10-15 سنة

628283 135527 47

بحسب الجنسبحسب العمر

5  JPBC’s multidisciplinary team consists of the Rehabilitation doctor, a physiotherapist, a speech therapist,  
      an occupational therapist and a social worker. 

6    CBRO’s: Community Based Rehabilitation Organizations also know and Intermediate Level Centers.
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2019


