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 شكر وتقدير

 

 

 

 

جمعية اعمار للتنمية  ادارة تتقدم 
 يردير لكل من ساهم في تمويل وتطو وجميع عامليها بالشكر والتقممثلة بالسادة اعضاء مجلس االدارة والتأهيل 

نخص و  تحقيقا لرؤيتها ورسالتها وصوال لتحقيق شعار "معا نبني االرض واالنسان" الجمعيةبرامج ومشاريع وأنشطة 
لفلسطيني اتقاء بالخدمات المقدمة ألبناء الشعب االر جميع المؤسسات المانحة والتي كان لها الدور البارز في بالذكر 

 ، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا واياهم لما فيه الصالح العام.وخاصة محافظة خان يونس
 ادارة الجمعية
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 تقديم

 
ليعطي  2017المختلفة خالل عام يستعرض هذا التقرير األداء داخل جمعية إعمار للتنمية والتأهيل ومراكزها 

أعداد المستفيدين والطموحات ازدياد و تنوع األنشطة صورة عامة عن طبيعة األنشطة داخل الجمعية، في ظل 
 المتولدة لدى إدارة الجمعية في التطوير والسعي لتقديم خدمة أفضل.

 
ا واإلحصائيات الخاصة بمراكز الجمعية وخدماتهاعتمد التقرير هذا العام تغييرًا جذريًا في آلية عرض المعلومات 

 المتنوعة، ويقدم أيضًا المقارنات بين أعداد المستفيدين والخدمات المقدمة والطموحات التي نسعى إليها.
 

الجدير ذكره أن فريق عمل الجمعية عمل خالل عام كامل كخلية نحٍل متكاملة، يطرق كل السبل ويعزز كل نقطة 
كل الصعاب، لتقديم خدمة مميزة لمستحقيها تدفع عجلة حياتهم إلى األمام وترفع رصيد حماسهم إيجابية متحديًا ل

 النخراطهم بحياة أبهى.
 

وبكل فخر، تستمر شراكتنا في الجمعية مع المؤسسات المحلية والدولية، التي نتقاطع معها في مساحة تقديم خدمة 
عي ه حياة كريمة، والذي يتوافق مع رؤية الجمعية بضرورة السأفضل للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، بما يكفل ل

 المستمر إليصال صوت الفئات المهمشة لكل البقاع والعمل على إحداث فرق إيجابي في حياهم.
 

نهاية، نتمنى أن يقدم هذا التقرير نبذة مختصرة عن مراكز الجمعية وطبيعة خدماتها، موِشحين بوشاح الشكر كل 
بناء في هذه المسيرة بدءًا بطاقم الموظفين األكفاء ومرورًا برؤساء األقسام والدوائر وليس ختامًا بمدير ما كان معول 

 الجمعية ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، كذلك ُشكٌر بهمسات األطفال إلى األياد الكريمة لطيف المانحين الالمع.
 
 
 

 ُمعد التقرير
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 كلمة رئيس جملس اإلدارة 

 

إعمار للتنمية والتأهيل هي جمعية الخير والعطاء في بلد يستحق أهله بذل 
كل جهد ممكن لدعمهم وسد احتياجاتهم. بعد ما يقارب عشرة أعوام على 

وبفضل من هللا تعالى وتضافر جهود -تأسيسها استطاعت إعمار 
تحقق نجاحات عظيمة بل وتتفوق على نظائرها في كثير  أن-المخلصين

العمل الخيري التطوعي، وما ترانا نكتفي بهذا بل إنه ما زال في من ميادين 
 .جعبتنا الكثير الكثير لنقدمه وطموحاتنا ال حدود لها

 
تتميز جمعية إعمار بتنوع برامجها وخدماتها والتي تشتمل على برامج نوعية لتأهيل فئات مختلفة من ذوي 

باإلضافة لوجود حزمة متكاملة من المشاريع والبرامج  اإلعاقة والعديد من البرامج التعليمية والصحية. هذا
تصب في خدمة الفقراء والمساكين والمرضى واألرامل والمطلقات وأسر نزالء السجون والمتضررين 

 .والمتعثرين والغارمين وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام
 

 مشاريع النوعية التي تستهدفتضع الجمعية على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة إطالق حزمة من ال
اإلنسان ألنه أساس التنمية وهدفها، مثل: تدشين مركز إعمار للطفل، إنشاء كلية للدراسات المتوسطة 
لتعليم ذوي اإلعاقة، ومشروع التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية، وبرنامج األمان األسرى ومكافحة 

 .العنف والتنمر في مدارسنا
معقودة أوال على توفيق هللا عز وجل ورضاه ثم على عطاء وسخاء أهل الخير والجود آمالنا وطموحاتنا 

سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات مانحة، وكذلك على كل من بذال جهدا أو وقتا أو قدم مقترحا أو فكرة أو 
بكم “ول: قمالحظة تساهم في تطوير العمل ودفعه لألمام. لكل هؤالء أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، ولهم ن

 .”نكمل حلمنا ونرسم البسمة على وجه كل محتاج
 
 
 

 رئيس جملس اإلدارة

 

 رامي الغمريد.
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 المحتو 

 نبذة عن اجلمعية 
  :جمعية إعمار في سطور

, مسجلة لدى وزارة الداخلية 2006جمعية إعمار للتنمية والتأهيل مؤسسة أهلية غير ربحية أنشأت عام 
( , 9001(، ومن وزارة الشؤون االجتماعية تحت رقم)7735الجمعيات األهلية برقم )وفقا ألحكام قانون 

 وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بها.

 الغاية:
 غزة. في قطاع والتأهيل المجتمعي التنمية مجال والمتميزة في األولى الجمعية

  الــرســالة:
باإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعتبر أساس النهضة والتقدم انطالقا من مبدأ االهتمام والرعاية 

المجتمعي، من خالل التركيز على محوري التنمية والتأهيل واستهداف المناطق والفئات المهمشة وصوال 
 لالرتقاء بجودة الحياة الشاملة.

 العام:الهدف 
بالخدمات المقدمة في مجاالت التعليم المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي من خالل االرتقاء 

 والصحة والعمل اإلغاثي والتنموي والبنية التحتية.

  الـخاصة:األهداف 
المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي من خالل إقامـة المشـاريع الخيريـة المتعـددة مثـل المراكـز  .1

بـادة وحفر اآلبار ومشاريع البنية الصحيـة والمدارس ورياض األطفال والحدائق واألندية ودور الع
 التحتية.

 المساهمة في إغاثة المتضررين والمنكوبين. .2
 تحسين مستوى المعيشة وتأمين المأوى المناسب لألسر المعوزة والمحرومة. .3
 اإلسهام في تهيئة فرص العمل للعاطلين من خالل إقامة المشاريع الخيرية. .4
 في مختلف مجاالت العمل الخيري أفراد وهيئات، وتبادل توثيق الِصالت وتنسيق الجهود مع العاملين .5

 الخبرات والمعلومات وتشجيع الجهود التطوعية تنظيما وعطاًء.
 إقامــة مشاريع تحسين وتطوير البيئـة. .6
 إقامــة مشاريع تنموية وتطوير المـوارد الماديـة والبشريـة. .7
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 الميزة التنافسية:
 خبرات متعددة.مجلس إدارة بشخصيات اعتبارية ذات  .1
 موظف وموظفة لديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله إلدارة الجمعية. 42وجود فريق عمل تنفيذي مكون من .2
 معدات( تضمن استمرارية الخدمات المقدمة. –أجهزة  –آالت  –يوجد للجمعية أصول ثابتة )مباني  .3
تنفيذ ية وتطويرية قابلة للتعمل الجمعية ضمن رؤية ورسالة واضحة ولديها خطط استراتيجية وتشغيل .4

 والقياس والمتابعة والتقييم.
لدى الجمعية برامج ومشاريع مميزة ونوعية تالمس احتياجات المجتمع في القطاعات الرئيسية )الصحة  .5

 العمل اإلغاثي التنموي( –التعليم  –
 .المتبعة واالجراءات للقوانين وفقا معتمد ومالي اداري  نظام .6
 .والمانحة الرسمية الجهات مع العالقات من واسعة شبكة .7
 عضوية الجمعية في العديد من التجمعات المحلية والدولية. .8
 وتنوع التمويل اإلسالمي والعربي واألجنبي. قدرة الجمعية على االعتماد على التمويل الذاتي .9

 

 :القيم
 



 

 :لجمعية اعمار للتنمية والتأهيل ادار  اإلالهيكل 
 14/6/2017( بتاريخ 6/2017تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية بقرار مجلس اإلدارة )

 



 

 مقدمة:
 

لة من خالل العام حيث يوضح سلسيعتبر هذا التقرير مرجعًا أساسيًا للتعرف على أنشطة ومشاريع وبرامج جمعية إعمار للتنمية والتأهيل 
زات التي تمت خالل العام والتي ساهمت في االرتقاء بالخدمات المقدمة وفق ما يحتاجه المجتمع المحلي في قطاع غزة بشكل عام اإلنجا

 ومحافظة خانيونس بشكل خاص.
 

يجد المتطلع إلى الجمعية  2006 نوفمبرعند إلقاء نظرة على أداء جمعية اعمار للتنمية والتأهيل خالل األعوام السبعة الماضية ومنذ نشأتها في 
فعالة ومتميزة، المست احتياجات المواطن خاصة في  تقديم برامجأنها في تطور مستمر، نتيجة للعمل المثابر والدؤوب والمميز من خالل 

 اعات التعليم والصحة واإلغاثة، األمر الذي ساهم في أن تكون الجمعية هي من أبرز الجمعيات األهلية الفاعلة في محافظة خانيونس.قط
 

زة غوحرصًا من إدارة الجمعية على ضرورة تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية وارتقاًء بخدماتها المقدمة للمواطن الفلسطيني في قطاع 
فقد اعتمدت العديد من البرامج الحيوية والفعالة إضافة إلى فتح مراكز مجتمعية تلعب دورًا كبيرًا ومهمًا من خالل  الجنوبية اتمحافظالًا وتحديد

 تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية وترفيهية شبه مجانية لشرائح مهمشة في المجتمع السيما ذوي االحتياجات الخاصة.
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13%

49%

6%

20%

12%

التعليم والتنمية البشرية التأهيل الصحي والمجتمعي الطفولة الواعدة الحد من الفقر تحسين البيئة والبنية التحتية

 النسبة المئوية% عدد المستفيدين البرنامج 
 13.3 8533 التعليم والتنمية البشرية 1
 49.2 31382 التأهيل الصحي والمجتمعي 2
 5.7 3679 الطفولة الواعدة 3
 19.7 12589 الحد من الفقر 4
 12.1 7526 تحسين البيئة والبنية التحتية 5

 100 63709 االجمالي
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  متهيد:

محافظة لتحقيقا ألهداف الجمعية باالرتقاء بالخدمات المقدمة في مجال التنمية والتأهيل المجتمعي بما يساهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطن في ا
 وهي: أساسية برامج 5اعتمدت ادارة الجمعية 

 ( يوضع البرامج األساسية للجمعية والمشاريع المنفذة من خاللها والممولين.3جدول رقم )

 جهات التمويل المشاريع المنفذة في البرنامج القسم البرنامج

التعليم والتنمية 
 البشرية

 ميرسي ماليزيا . تشغيل وتطوير مدرسة بسمة الخاصة.1 مدرسة بسمة الخاصة
 إيطاليا.-جزاليا  . كفالة زارعي القوقعة.2
 الشؤون االجتماعية .توفير وجبات غذائية لمدرسة بسمة. 3
 بريطانيا-العون التعليمي  إنشاء محطات مياه عذبة للمدارس.. 4

 تمويل ذاتي. - HANDICAP دورات تدريبية وورش عمل. مركز األمل للتدريب والتنمية البشرية

التأهيل الصحي 
 والمجتمعي.

 مركز بسمة للسمعيات والتخاطب.

. المسح السمعي لألطفال في مدارس وكالة 1
 الدولية.وكالة الغوث  الغوث.

 الصندوق العربي . تطوير مركز بسمة للسمعيات والتخاطب2
 تمويل ذاتي. . أنشطة مختلفة.3

مركز األمل للرعاية واالستشارات 
 النفسية

. تحسين الصحة النفسية للمواطن في قطاع 2
 غزة.

 ميرسي ماليزيا.

 ذاتي.تمويل   المسح البصري في الرياض والمدارس مركز بصريات غزة

الطفولة 
 الواعدة

 --  روضة الطفولة الواعدة

 تمويل ذاتي
 مخيم المبتكرون الصغار مخيمات األطفال المميزين والمبتكرين
 أمسية على ضوء القمر يحلو السهر. تنظيم أيام ورحالت ترفيهية لألطفال

 أمسية بالمحبة والوفاء يستمر العطاء.
 رحالت ترفيهية لفئة ذوي اإلعاقة.

 الحد من الفقر
 
 

 المشاريع الموسمية

 مؤسسة التعاون  سد احتياجات الشتاء الطارئ 
 تشكنا كسوة العيد
 مساهمات مجتمعية زكاة المال

 مساهمات مجتمعية مساعدات نقدية لألسر الفقيرة
 الرعاية اإلنسانية توزيع الطرود الغذائية

 قطر الخيرية إفطار صائم
 تشكنا-مسلم كير  األضاحيتوزيع لحوم 

 الرعاية اإلنسانية مشروع القرض الحسن المشاريع التنموية

 الرعاية االجتماعية
 مساهمات مجتمعية مساعدة المرضى باألدوية )أيام طبية(

 افريقيا جنوب-الصحيالعون  عون المريض الفقير
 مساهمات مجتمعية صندوق التكافل االجتماعي

تحسين البيئة 
 والبنية التحتية

 شركة مقاوالت بناء مدرسة فرحانة  وحدة اإلنشاءات
 ميرسي ماليزيا --  محطة نبع الحياة
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 أواًل: برنامج التعليم والتنمية البشرية:
 

 

 

 نبذة عن املدرسة: 

التربية والتعليم تحت رقم وطني م، بترخيص من وزارة 2013تأسست مدرسة بسمة الخاصة التابعة لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل عام 
، لتكن بذلك أول مدرسة في قطاع غزة تقدم خدمة تعليمية متكاملة لعّدة مراحل دراسية أساسية لفئة األطفال )زارعي 32341705

ما بالدوان قابل للتعلم، ُمصابي مرض التوحد(، من خالل تكييف المنهاج الفلسطيني  القوقعة، ضعاف السمع، ذوي صعوبات التعلم،
 ينسجم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، لتمكينهم من االندماج في المجتمع. 

 تهدف املدرسة إىل: 

 تنفيذ أنشطة ال صفية تعزز إدراك وفهم الطلبة بشكل عملي وعلمي. ، و تقديم تعليم أكاديمي بأساليب تعليمية مميزة وشّيقة 
  .تقديم جلسات تأهيل وعالج للمشاكل السلوكية والنفسية 
  .تنفيذ جلسات لعالج مشاكل النطق والتخاطب لدى طلبة المدرسة 

 
 :طالب وطالبة من الصف األول االبتدائي حتى الصف السابع( 156أعداد املستفيدين من خدمات مدرسة بسمة ) 

 

 امليزة التنافسية: 

  فريق عمل مميز من المعلمات
الج لع مؤهل فني، يدعمه فريق واألخصائيين
 جلسات للطلبة عبر مشاكل النطق

 متخصصة.
  مبنى يتضمن فصول دراسية مجهزة بأحدث

حة اللو  من أبرزها الحديثة التقنيات واألجهزة
 .3Dوشاشة المحمولة الذكية والحواسيب

 .السعي الدائم للريادة واإلبداع من خالل استخدام األساليب التربوية البناءة التي تسعى لوجود مبادرات فاعلة للمدرسة 
  مستوى التفاعل المجتمعي من خالل تفعيل لجان أولياء األمور والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الفاعلة.تعزيز 
  تتبنى إدارة المدرسة أساليب الدمع بين الطالب األسوياء وذوي اإلعاقة من خالل المشاركة في بعض األنشطة والفعاليات

 الدورية.
 مجهز بأحدث اإلمكانيات. وحدة علوم ذكية تشمل مختبر علوم ومختبر حاسوب 
 الموسيقى والرسم والفنون. ممركز للعالج باللعب يعزز التحصيل الدراسي للطلبة باستخدا 

 وممتعة تتضمن ساحة خارجية مجهزة. آمنة مدرسية بيئة 
 التربية والتعليم وزارة من معتمد األطفال لقدرات مالئم وزاري  مدرسي منهاج. 
  أفضل المدارس الخاصة على مستوى فلسطين ونافست بقوة على عدة جوائز كأفضل مدرسة.استطاعت المدرسة أن تكون من 

مدرسة بسمة اخلاصة
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 :2017خالل  أهم اإلنـجـازات 

 .التطور الملحوظ في عدد المسجلين في المدرسة 
 .تجهيز خطة تطويرية وإجرائية واستراتيجية للمدرسة 
 .تزويد المدرسة بمدونة سلوك 
 .تزويد المدرسة برؤية ورسالة 
 المدرسة بكافة الملفات اإلدارية المتعلقة بالعمل. تزويد 

  فيس بوك.المدرسة على موقع تفعيل صفحة 
  العديد من اللجان المدرسية.و البرلمان الطالبي تشكيل 
 .تشكيل مجلس ألولياء أمور الطالب 

 .الفحص الدوري الشامل لكافة طلبة المدرسة 
 ة.الميإحياء العديد من األنشطة والفعليات الوطنية والع 
 .إعداد العديد من الدورات الخاصة بالمعلمات وتطويرهم 
 معرض من صنع أيدينا.التجهيز ل 

 

 
 مشاريع مت تنفيذها من خالل مدرسة بسمة اخلاصة: 

 .تشغيل وتطوير مدرسة بسمة اخلاصة: 1

 :ميرسي ماليزيا  الجهة المانحة(Mercy Malaysia). 

 :15.02.2017شهور ) 9 مدة تنفيذ المشروع-
15.11.2017.) 

 :طالب وطالبة. 156 عداد المستفيدين 

 :تطوير وتحسين العمل في مدرسة بسمة  الهدف من المشروع
ف السمع االخاصة التي تخدم األطفال بزراعة القوقعة، وضع

 وغيرهم ممن يعانون من اضطراب التوحد.

 :ي قامت فكرة المشروع على المساعدة ف نبذة عن المشروع
تغطية نفقات مدرسة بسمة الخاصة من خالل تغطية جزء من 

الرواتب اإلدارية وبعض المصاريف التشغيلية لمدرسة بسمة بهدف 
التخفيف عن الطلبة وذويهم والمحافظة على استمرارية الخدمة 

 المقدمة لهم.
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 . كفالة األطفال زارعي القوقعة:2

 :إيطاليا. –جزاليا  الجهة المانحة 

  مستمر حتى األن. – 2011 تنفيذ المشروع:مدة 

 :طفل من زارعي القوقعة. 33 عداد المستفيدين 

 :الهدف من المشروع  

 بعض األطفال من المساهمة في توفير كفالة لـ
حفاظًا على  زارعي القوقعة وضعاف السمع

 الخدمة المقدمة لهم. ةاستمراري
  المساهمة في التخفيف من االعباء المادية عن

 عائالت األطفال زارعي القوقعة.كاهل 
 :توفير كفالة شهرية لكل طفل  نبذة عن المشروع

أو ضعيف سمع يتم تأهيله داخل مركز  زارع قوقعة
ومدرسة بسمة الخاصة بسمة للسمعيات والتخاطب 
لمثل هذه الكفالة  الماسة نظرًا لحاجة هؤالء األطفال

أن كل طفل يحتاج شهريا إلى مصاريف تأهيل  حيث
 .طبيب(ومواصالت وقطع غيار ومتابعة 

 . توفري وجبات غذائية لطلبة مدرسة بسمة:3

 :الشؤون االجتماعية الجهة المانحة. 

 :مستمر حتى األن. – 2011 مدة تنفيذ المشروع 

 :طلبة مدرسة بسمة. طفل من 156 عداد المستفيدين 

 :وجبات غذائية صحية لطلبة مدرسة بسمة الخاصة.المساهمة في توفير  الهدف من المشروع 

 :ضمن برنامج الغذاء العالمي والممول من  نبذة عن المشروعWFP بتبرعات  بتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية يتم تزويد مدرسة بسمة
 الخاصة بما يعزز البنية الجسدية والتحسين الدراسي لهم. مدرسة بسمة  داخل وجبات غذائية صحية يومية للطلبة عينية لتوفير
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 . إنشاء حمطات مياه عذبة يف املدارس:4

 :بريطانيا. –العون التعليمي  الجهة المانحة 

 :شهور. 3 مدة تنفيذ المشروع 

 :طالب مدرسي. 7484 عداد المستفيدين 

 :والتعليمية للطالب في قطاع غزة من خالل االرتقاء بالخدمات المقدمة في المساهمة في تحسين البيئة الصحية  الهدف من المشروع
 قطاع التعليم.

 :كوب من المياه الصالحة للشرب  10تزويد أربع مدارس بأربع محطات تحلية قادرة على إنتاج تقوم فكرة المشروع على  نبذة عن المشروع
 منطقة معن. –حفر بئر في المدرسة الشرعية باإلضافة إلى 

 لمدارس المستفيدة من المشروع:ا 

 اإلجمالي عداد المستفيدين المنطقة اسم المدرسة م
 إناث ذكور

 1740 840 900 المواصي مسائي( –جرار القدوة )صباحي  1
 1147 574 573 السطر الغربي مسائي(–عيد األغا )صباحي  2

3 
 المدرسة الشرعية

 معن
200 150 350 

 894 489 405 عمار بن ياسر
 738 425 313 أم سلمة

 مسائي( –أحمد عبد العزيز )صباحي  4
 السكة

619 783 1402 
 1213 575 638 مسائي( –أسامة النجار )صباحي 

 7484 3836 3648 اإلجمالي
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 :ركزنبذة عن امل 

م، بترخيص من وزارة التربية والتعليم رقم 2012والتنمية البشرية التابع لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل عام تأسس مركز األمل للتدريب 
1232. 

 يهدف املركز إىل: 

 وتنمية القدرات والطاقات لديهم رفد الكوادر والطاقات المؤهلة القادرة على تحقيق أهدافها بحرفية وكفاءة عالية. 
 ومهارات تطبيقية تساعدهم على االندماج في سوق العمل.عارف متزويد الخريجين ب 
 ذوي االحتياجات الخاصةلبقضايا التأهيل والتدريب المهني المتعلقة  تلبية االحتياجات التدريبية.  
 .دعم ورفد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالمصادر البشرية المدربة والمؤهلة 
  الغير القادرة على تحمل تكاليف التدريب المرتفعة والالزمة الكتساب المعارف والمهارات توفير خدمة التدريب للفئات المهمشة

 .الضرورية للمنافسة في سوق العمل
 

 :امليزة التنافسية 

 .قاعات للتدريب مزودة بأجهزة حاسوب وفق مواصفات عالمية 
  استعانة إدارة المركز بمدربين أكفاء ومن ذوي الخبرات في

 المختلفة.المجاالت 
 .وجود خطة تدريبية مبنية على تحديد االحتياجات 
  وجود شراكة وتشبيك مع العديد من المؤسسات الرسمية

 واألهلية.
 

 

 البشرية:مركز األمل للتدريب والتنمية  املنفذة يفالدورات  

 العداد المدرب الدورة
 438 بالتعاون مع HANDICAP أنشطة ادعم نفسي واجتماعي
اعتماد الطرشاوي أ.  كتابة التقارير اإلادارية  20 

 اعدااد معلم ناجح
صيام أ. هاني  

 18 أ. عبير المصري 

 416 بالتعاون مع ميرسي ماليزيا ورشات عمل
   893 متدرب اإلجمالي

مركز األمل للتدريب والتنمية البشرية
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 ثانيًا: برنامج التأهيل الصحي والمجتمعي:

 

 

 :ركزنبذة عن امل 

، 5/2012م بترخيص من وزارة الصحة تحت رقم ه2010إعمار للتنمية والتأهيل عام تأسس مركز بسمة للسمعيات والتخاطب التابع لجمعية 
، حيث جاءت فكرة تأسيسه استجابة لندرة مراكز تأهيل وعالج مشاكل النطق والكالم والسمع في 937ومن وزارة التربية والتعليم تحت رقم 

 المحافظات الجنوبية من قطاع غزة السيما محافظة خانيونس.

 ركز إىل:يهدف امل 

  تنفيذ جلسات تأهيل وعالج لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية تتضمن )تأهيل لغوي، سمعي، أكاديمي( من خالل استخدام البرامج
 (SKI-HI المختلفة )جرس، أفنان، بورتاج،

 تأهيل األطفال تأهيال شاماُل في جميع النواحي االجتماعية، األكاديمية، التربوية ... إلخ 
  تطوير وتنمية قدرات األهالي واألخصائيين في مجال التأهيل من خالل تنفيذ دورات تدريبية وورشات عمل.المساهمة في 
 .المساهمة في توعية وتثقف المجتمع بمشاكل السمع واضطرابات النطق والكالم 
  وقعة.ارعي القتفعيل دور المؤسسات المجتمع لتبني القضايا والمواضيع المتعلقة بضعاف السمع والتخاطب كذلك فئة ز 

 
 امليزة التنافسية: 

  مجال السمعيات والتخاطب ذو خبرةوجود طاقم استشاري وفني في. 
 .التنوع في التخصصات والخدمات المقدمة 
  ثل ة في مجال السمعيات والتخاطب مجهزة الطبيث األحدأوجود

(Tympanometry, VideoVoice Nasometer 
Otoacoustic Emission, Clinical Audiometer). 

   برزهاأالبرامج التأهيلية على مستوى العالم من  أبرزيستخدم المركز :
، برنامج التدخل Bortage، برنامج بورتج SKI HIبرنامج سكاي هاي 

 (.VP Mapp، A.B.Aالمبكر مع أطفال التوحد )
  يعتبر المركز االول على مستوى المحافظات الجنوبية والوسطى في

ي للطلبة نظرا لتنفيذه العديد من المشاريع الخاصة بذلك حيث تم اعتماده من قطاع الصحة بوكالة الغوث عملية المسح السمع
 ها في خانيونس ورفح والوسطى.لتنفيذ معظم مشاريع المسح السمعي للطلبة في المدرس التابعة ل

 
 الفئة املستهدفة: 

 .اإلعاقات النمائية )التوحد(األطفال ممن يعانون من مشاكل في السمع والتخاطب وذوي 

 

مركز بسمة للسمعيات والتخاطب
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 إنـجازات مركز بسمة للسمعيات والتخاطب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 النشاط

 
 وصف النشاط

 
 الجهة المستفيدة

 الفئة المستهدفة
عدد 
 الحاالت

عدد 
 الجلسات

 استشارة
تزويد الجمهور باالستشارة الالزمة واإلجابة على 

 64 المجتمع المحلي استفساراتهم ذات العالقة بصحة أطفالهم.
 64 

 تقييم وتشخيص
تقييم وتشخيص الحاالت المتوافدة على المركز، والتي 
تعاني من مشاكل في النطق وصعوبات تعلم وغيرها 

 من المشاكل.

الحاالت المتوافدة على 
 253 253 المركز

 فحص سمع
إجراء فحوصات سمع داخل المركز باستخدام أجهزة 

 63 المجتمع المحلي الفحص المختلفة.
 63 

عالج مشاكل النطق 
 والكالم وصعوبات التعلم

عقد جلسات عالجية للحاالت المسجلة في المركز 
 ولديها مشاكل واضطرابات في الكالم والتعلم.

الحاالت المسجلة في 
 3215 654 المركز

 تأهيل تربية خاصة
األطفال ذوي القدرات  تنفيذ حصص تأهيلية وأكاديمية.

 3012 445 العقلية المتدنية

 تأهيل سمعي
تتم عملية التأهيل على التمييز السمعي وتنمية اللغة 

والتواصل االجتماعي حسب الخطة العالجية 
 الشهرية.

األطفال زارعي القوقعة 
 1460 135 وضعاف السمع

 سكا  ها 
تنفيذ جلسات برنامج سكاي هاي ألطفال زارعي 

 القوقعة.
األطفال ما دون 
 239 84 الخامسة وأمهاتهم

وبرامج التوحد بورتج  
 

عقد جلسات عالجية ضمن إطار البرنامج لعالج 
 المشاكل واالضطرابات النمائية.

أطفال توحد والمشاكل 
النمائية دون سن 

 السادسة.
180 1121 

عقد جلسات عالجية ضمن إطار البرنامج لعالج  التأهيل الحركي
 للتأهيل الحركي

الحاالت المسجلة في 
 57 12 المركز

استشارة

تقييم وتشخيص

فحص سمع

عالج مشاكل النطق 
والكالم وصعوبات 

التعلم

ةتأهيل تربية خاص

تأهيل سمعي

سكاي هاي

بورتج وبرامج 
التوحد التأهيل الحركي
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 :ركزاملمت تنفيذها من خالل  شاريع اليتم 

 :السمعي اخلاصة بوكالة الغوث الدولية مشروع املسح .1

 

 :وكالة الغوث الدولية الجهة المانحة. 

 :30/08/2017حتى  07/03/2017 مدة تنفيذ المشروع. 

 :مستفيد. 14293 عداد المستفيدين 

 :السمعية لدى الطلبة الجدد الملتحقين بمدراس وكالة الغوثاالكتشاف المبكر للمشاكل المساهمة في  الهدف من المشروع. 

 :فحص جميع طلبة الصف األول على استدراج عروض أسعار للمراكز المرخصة لدى وزارة الصحة لتقوم فكرة المشروع  نبذة عن المشروع
 رفح والوسطي. ، ووفقًا لنتائج عروض األسعار تم الترسية على مركز بسمة لفحص الطلبة في محافظتىاالبتدائي

  

 

  :بسمة للسمعيات والتخاطب ركزدعم وتطوير أنشطة م.2
 :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي الجهة المانحة. 

 :20.03.2017 – 15.09.2015 مدة تنفيذ المشروع. 

 :مستفيد 820 عداد المستفيدين 

 :المساهمة في اعادة دمج االطفال زارعي  الهدف من المشروع
القوقعة وضعاف السمع وذوي صعوبات التعلم واطفال التوحد في 

 .المجتمع بشكل سليم

 :تقوم فكرة المشروع على تطوير الخدمات المقدمة  نبذة عن المشروع
مركز بسمة من خالل انشاء الطابق األرضي لمبنى اإلدارة الخاص  في

بمجمع بسمة لتأهيل ذوي اإلعاقة استكمااًل للخدمات التي تم تقديمها من 
والتي تمثلت بتزويد المركز  2016- 2015خالل المشروع في عامي 

باألثاث واألجهزة وتغطية بعض المصاريف اإلدارية والتشغيلية في 
 رسة.المركز والمد
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 :أنشطة خمتلفة للمركز .2
حرصًا من إدارة الجمعية على الوصول للفئات المستهدفة قام المركز بتنفيذ العديد من األنشطة المختلفة تمثلت في المسح السمعي 

 للرياض والمدارس في محافظة خانيونس وتنفيذ ورش توعوية لألهالي حول مشاكل السمع والنطق لدى األطفال.
 
 السمعي:الفحص والمسح  .1

المفحوصينعداد  اسم المكان م المحولينعداد    
 97 285 روضة براعم حمد 1
 42 155 روضة األنوار 2
 52 153 مدرسة ذكور االبتدائية )ب( 3
طيور الجنة  روضة 4  120 35 
روضة جنة األلوان  5  57 18 

 244 770 االجمالي
 

 وورشات العمل: اللقاءات التثقيفية .2
 عداد الحضور اسم المكان م
 285 مدرسة االبتدائية "د" 1
 155 روضة األنوار 2

 713 االجمالي
 

 :م2017م إىل نهاية 2010إمجالي أعداد املستفيدين من مركز بسمة للسمعيات والتخاطب من عام  
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 :ركزنبذة عن امل 

م، استجابة 7/2013م، بترخيص من وزارة الصحة تحت رقم ظ 2013تأسس مركز بصريات غزة التابع لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل عام 
 .ةراحية لمرضى العيون وبرسوم رمزيالخدمات التشخيصية والعالجية والجلحاجة المحافظات الجنوبية في قطاع غزة لمركز متخصص يقدم 

 :يهدف املركز إىل 

 .فحص حدة اإلبصار لمختلف الفئات العمرية 
 .تقييم وتشخيص وعالج حاالت الكسل الوظيفي 
 .تقييم وتشخيص جميع أنواع الحول وعالج بعضها بالتمارين البصرية 
 .وصف المصحح البصري سواء النظارات الطبية أو العدسات الالصقة 
 ين ووضع الخطة العالجية.تنفيذ الفحوصات الخاصة بتقييم الحالة البصرية والوظيفية للع 

 
 امليزة التنافسية: 

  المركز األول في فلسطين والسادس على مستوى قارة آسيا من حيث أجهزته التخصصية في مجال ونوعية الخدمات التشخيصية
 .(األمريكيةBernellحسب تصنيف شركة )، والعالجية التي يقدمها لذوي المشاكل الوظيفية في العين

   في تقديم االستشارات الالزمة وفحص مشاكل البصر.فريق عمل مميز صاحب خبرة واسعة 
 العالمية المواصفات بحسب دائم مقر. 
 .وجود بروتوكول معتمد من ادارة المركز يوضح آلية تحسن الحالة منذ لحظة دخول المركز حتى االنتهاء من العالج 

 
 :عداد املستفيدين من خدمات املركزأ 

 عداد المستفيدين الخدمة
 17 استشارات
 93 حاالت جديدة
 127 مراجعين

 110 عالج بصر  
 686 األيام الطبية
 1033 اإلجمالي
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 المسح البصري واأليام الطبية: أنشطة وفعاليات املركز: 

عداد  المكان المستهدف طبيعة النشاط
 المستفيدين

 طالب 153 مدرسة أحمد عبد العزيز مسح بصر  

 طفل 250 روضة براعم حمد  بصر  مسح 

 حالة 86 جمعية إعمار يوم الطبي المجانيال

 حالة 60 جمعية الرحمة الخيرية يوم الطبي المجانيال
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 :نبذة عن املركز

جانب االرشاد (، وذلك بهدف الحاجة المجتمعية الملحة في 1/2013( بترخيص من وزارة الصحة تحت رقم)ه2009تأسس المركز عام )
 (.2009والعالج النفسي، خاصة بعد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة عام)

 : امليزة التنافسية  

 وجود طاقم من االخصائيين واالستشاريين في مجال االرشاد والتوجيه والعالج النفسي ذو خبرة وكفاءة عالية. -1
 النشاط الكهربائي للدماغ .( والذي يعمل على تخطيط الدماغ بهدف تسجيل EEGوجود جهاز ) -2
 وجود غرف عالجية مؤهلة الستقبال الحاالت والمحافظة علة الخصوصية والسرية. -3
تسخير التكنولوجيا في عملية العالج من خالل انتاج افالم وثائقية حول عالج المشاكل النفسية والسلوكية وطباعتها على اسطوانات  -4

 تكون تحت متناول الجميع.
 تمد من ادارة المركز يوضح ألية تحسن الحالة منذ لحظة دخول المركز حتى االنتهاء من العالج.وجود بروتوكول مع -5

 اخلدمات املقدمة 

 التقييم والتشخيص والعالج النفسي والسلوكي -6
 خدمة عالجية للمدمنين -7
 القياس النفسي "اختبار الذكاء" -8
 خدمات البحث العلمي  -9

 دمات التدريب والتأهيل خ

 

 

مركز االمل للرعاية واالستشارات النفسية
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 الصحة النفسية يف قطاع غزة:مشروع حتسني 
 .Mercy Malaysiaميرسي ماليزيا  الجهة المانحة:

 (31.08.2017-01.04.2017شهور) 6 مدة تنفيذ المشروع:
 طفاًل. 4350 - عداد المستفيدين:

 جريحا. 50 -
 .المختلفة شخص من الحمالت 4000 -

 8400اإلجمالي: 
للناس في المناطق المهمشة في المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع  النفسيةتحسين الصحة  الهدف من المشروع:

عانوا وواجهوا الكثير من األزمات بسبب الحصار المشدد والظروف الطارئة التي  غزة، الذين
 فرضت على قطاع غزة.

 برامج مختلفة: 5تم تنفيذ أنشطة المشروع ضمن  أنشطة المشروع:
 4000 السمعي لقرابة لفحصا الذي صمم لتمكين الدعم النفسي وتوفير :برنامج التوعية. 1

مواطن استفادوا من  1573)إلى المنطقة المهمشة، وصواًل مواطن باستخدام العيادة المتنقلة 
 (.مواطن استفادوا من فحص السمع 2427والفحص النفسي، 

 ي وإعادة تأهيل.جلسة عالج نفس 1600أجرى فريق المشروع  . الجلسات الفردية: حيث2
من  من عانواجريح حرب وعائالتهم م 50جلسة عالج نفسي لـ  230 :جرحى. تأهيل 3

 .على غزة بعد الحربو  ات أثناءالصدم
طفل من خالل القيام  350التي تهدف إلى تحسين الصحة العقلية لـ  . الترفيه والرياضة:4

 بأنشطة ترفيهية في رياض األطفال والمدارس واألحياء.
األزواج قبل الزواج وحملة لتحسين  تأهيلتناولت موضوعين اجتماعيين:  :توعوية تحمال. 5

ورشة عمل  40، خالل -من الوقاية إلى التشخيص إلى التعافي-الوعي العام باألمراض العقلية 
 سلسلة تلفزيونية وإذاعية، وتوزيع كتيبات توعوية. 15أجرتها إعمار، 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
26 

 الطفولة الواعدة:ثالثًا: برنامج 
لة حاالهتمام بالطفولة المبكرة يحتل حيزا كبيرا في االستراتيجيات الوطنية لتنمية الموارد البشرية ولذلك حرصت الجمعية على االهتمام بمر 

 الطفولة لما لها من تأثير في تكوين الجانب المعرفي والسلوكي واالنفعالي للطفل وفي هذا السياق تم اعتماد كل من:
 ة الطفولة الواعدة، مخيمات األطفال المتميزين والمبتكرين، تنظيم أيام ورحالت ترفيهية لألطفالروض

 

 

 :روضةال عن نبذة 

م بترخيص من وزارة التربية 2016تأسست عام 
، والتي تعتبر األولى على 32332939والتعليم 

مستوى المحافظات الجنوبية التي تهتم بفئة ذوي 
إلى خدمات مكملة لمدرسة بسمة، اإلعاقة، باإلضافة 

بحيث يتم احتضان الفئة المستهدفة في مرحلة 
البستان والتمهيدي قبل انتقالهم إلى عملية التعليم 

 والتأهيل.
 

 امليزة التنافسية: 

 بأساليب تعليمية مميزة وشيقة. تقديم خدمة تعليم أكاديمي 
  تقديم جلسات تأهيل وعالج للمشاكل

 السلوكية والنفسية.
 .تنفيذ جلسات عالج نطق وتخاطب 
  تنفيذ فحوصات سمعية وبصرية

 لألطفال بشكل دوري.
  تنفيذ أنشطة تعزز اإلدراك والفهم

 بشكل علمي وعملي للفئة المستهدفة.
 

 أعداد املستفيدين: 

 .(11، بستان 12طالب من ذوي اإلعاقة )تمهيدي  23

 

روضة الطفولة الواعدة
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 الفئة املستهدفة:

 .سنة 15إلى  8األطفال من عمر 

 حماور املخيم: 

  في اإللكترونيات بتجار. 
  األوردينيوتجارب في. 
 تجارب من الطبيعة. 
 عدد املستفيدين: 

 .طفل من الطلبة المتفوقين 116
 أنشطة داعمة: 

استكماال للتميز واالبداع لالنشطة المنفذة في جمعية اعمار ودعم الطلبة 
خالل  ُنفذت التيشاريع في نهاية المخيم معرض للم عقدالمبدعين تم 
 فترة المخيم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خميمات األطفال املبتكرين واملميزين
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 تنظيم
 أيام ورحالت ترفيهية لألطفال:

م على تنظيم أيام ورحالت 2017عملت الجمعية خالل عام 
ترفيهية بين الحين واألخر تخدم أطفال مدرسة بسمة الخاصة 

ما كباإلضافة إلى أطفال مناطق محددة في محافظة خانيونس، 
على )يتم تنفيذ العديد من االمسيات خاصة في شهر رمضان 

بالمحبة والوفاء يستمر العطاء(  -ضوء القمر يحلو السمر
ما للفئة المستهدفة بمساهمة بذلك في إدخال السعادة والبسمة 

يعزز السلوك اإليجابي لديهم وصقل شخصيتهم بما يؤهله 
 لالنخراط بالمجتمع بشكل سليم وفعال.

 املستهدفة:الفئة  

 .سنة 15إلى  8األطفال من عمر 
 األطفال في المدارس الحكومية.
 األطفال في محافظة خانيونس.

 عدد املستفيدين: 

.مختلف مناطق خانيونسطفل من  3540  

 

 
 

ليالي مسر ولقاءات خارجية لألطفال
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 برنامج احلد من الفقر:رابعًا: 

 

في قطاع  %81حيث وصلت نسبة الفقر الى  القضية،تتميز ظاهرة الفقر في فلسطين بخصوصية شديدة تنبع من خصوصية 
 التنموية، والرعاية االجتماعية من المشاريع الموسمية، اإلغاثة تم تنفيذ العديد اإلطارغزة، وفي هذا 

 عداد المستفيدين الجهة المانحة االنشطة المشاريع البرنامج
 الحد من الفقر

 
 

 1348 التعاون مؤسسة  سد احتياجات الشتاء الطارئ  المشاريع الموسمية
 157 تشكنا كسوة العيد
 586 مساهمات مجتمعية زكاة المال

 116 مساهمات مجتمعية مساعدات نقدية لألسر الفقيرة
 (200+630)830 حق الحياة-الرعاية اإلنسانية توزيع الطرود الغذائية

 22 هيئة االعمال الخيرية قسائم شرائية
 220 مسلم كير قسائم شرائية
 61 مسلم كير سلة خضار
 1100 مسلم كير  قسائم شرائية
 (200+2320)2520 مجتمع محلي–مسلم كير  سحورك منا

 190 مسلم كير إفطار صائم "مساجد"
 55 قطر الخيرية صائماعمار إفطار 

 1245 تشكنا-مسلم كير  توزيع لحوم األضاحي
 8450 االجمالي

 19 الرعاية اإلنسانية مشروع القرض الحسن المشاريع التنموية
 19 االجمالي

 450 مساهمات مجتمعية مساعدة المرضى باألدوية )أيام طبية( الرعاية االجتماعية
 77 افريقيا جنوب-الصحيالعون  عون المريض الفقير

 3161 مساهمات مجتمعية صندوق التكافل االجتماعي
   432 االجتماعيةالشؤون  توزيع دقيق

4120 

 12589 اإلجمالي:
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 مشاريع مت تنفيذها من خالل قسم احلد من الفقر 

 :احتياجات الشتاء الطارئة للعائالت املهجرة يف قطاع غزة
 مؤسسة التعاون. الجهة المانحة:

 شهور(. 4) 15.3.2017-15.12.2016 مدة تنفيذ المشروع:
 )غطاء الشتاء(.أسرة  337 عداد المستفيدين:

 (.مالبس شتوية)طفل  1011
المساهمة في توفير بعض االحتياجات الرئيسية للعائالت التي الزالت مهجرة عن منازلها في  الهدف من المشروع:

 .فصل الشتاء في قطاع غزة
 .المنطقي واعتمادها من الجهة المانحة واإلطاراعداد الخطة التنفيذية   أنشطة المشروع:

  مع وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الحكم المحلي ممثلة بالبلديات في المناطق التواصل
 .المستهدفة لتحديد االسر المتوقع استفادتها من المشروع

 .تنفيذ عملية المسح الميداني وتعبئة نماذج دراسة الحالة واعتماد القوائم النهائية للمستفيدين 
  تبعة لدى الوزارة المختصة )تجهيز كراسة الم لإلجراءاتاستدراج عروض االسعار وفقا

 .التوريد( أمر-البت لجنة-أسعار تحليل-مظاريف فتح-جريدةاعالن -العطاء
  لكل أسرة.بطانية  2أسرة بواقع  337لـ  غطاء الشتاءتوزيع 
  طفل 1011توزيع مالبس شتوية لألطفال لــ. 
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 التحتيةخامسا: برنامج حتسني البيئة والبنية 

ايمانا من إدارة الجمعية على ضرورة تكاثف الجهود بين المؤسسات االهلية والرسمية والشعبية ونتيجة للحاجة المجتمعية الملحة 
لتحسين الخدمات المتوفرة للمواطنين من خالل اصالح وتجويد البيئة والبنية التحتية خاصة في المحافظات الجنوبية تم اعتماد هذا 

 هذا اإلطار تم تنفيذ المشاريع التالية: البرنامج وفي
 مشروع إنشاء مبنى التدريب يف مدرسة فرحانة: .1

 تمويل ذاتي )وحدة اإلنشاءات(. الجهة المانحة:
 شهور(. 6) مدة تنفيذ المشروع:
 طالب مدرسي. 1876 عداد المستفيدين:

الهدف من 
 المشروع:

ن خالل للطالب في قطاع غزة مالمساهمة في تحسين البيئة الصحية والتعليمية 
 .االرتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع التعليم

 بناء وتشطيب مبنى التدريب في مدرسة فرحانة.  أنشطة المشروع:
 

 مشروع حمطة نبع احلياة .2
 ميرسي ماليزيا الجهة المانحة:

 مستمر مدة تنفيذ المشروع:
  5650 عداد المستفيدين:

 للمواطن في محافظة خانيونسالمساهمة في تحسين البيئة الصحية  من المشروع:الهدف 
 رة في محافظة خانيونستوزيع مياه عذبة على االسر الفقي  أنشطة المشروع:

 . توزيع مياة عذبة لالسر  في المحافظة برسوم رمزية 

 توزيع مياه عذبة على المراكز والمؤسسات الرسمية 
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 عليها خالل املرحلة القادمة:املعوقات وكيفية التغلب 

 

 كيفية التغلب عليها المعوقات

االعتمااد على التمويل الخارجي بشكل اساسي لدعم مشاريع 
 المؤسسة

 تفعيل دور المساهمات المجتمعية. 

حاالت في الال يوجد مخصصات مالية للخطط البديلة 
 واألزمات.الطارئة 

  والمساهمات تفعيل ادور الجهات المانحة الشريكة
المجتمعية وقت االزمات باإلضافة الى اعتمااد 

 اادارة الجمعية وجواد مخزن للطوارئ 

 عدم وجواد ادخل ثابت للجمعية لتغطية المصاريف

  ي ف المراكز والوحدات التابعة للجمعيةتفعيل دور
 جمع بعض التنموية المختلفة.تنفيذ المشاريع 

مر الذي الرسوم الرمزية مقابل الخدمات المقدمة اال
 ساهم في تغطية بعض المصاريف التشغيلية.

الضعف االعالمي في تغطية برامج ومشاريع ونشاطات 
 الجمعية

  انشاء مكتب اعالمي للجمعيةتم. 

 

 التوصيات:

 العمل على تشكيل شبكة ائتالف من المؤسسات الفاعلة لتقديم الدعم المادي واللوجستي لمواجهة حالة الطوارئ واالزمات. -1
 توحيد الجهود في مجال الدعم النفسي من كافة المؤسسات العاملة في المجال خاصة في وقت االزمات. -2
 تفعيل دور المجتمع المحلي في دعم الجمعيات االهلية ودعم األشخاص وي اإلعاقة. -3
 التشبيك والتعاون والتنسيق بين المؤسسات االهلية والرسمية بما يخدم المواطن. -4

 اخلامتة:

يسعنا إال التقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وبناء وتنمية المؤسسة من مانحين وداعمين، والمؤسسات  ختامًا ال
الشريكة رسمية وأهلية، وشرائح المجتمع الداعمة ألنشطة المؤسسة، ولجميع العاملين في الجمعية من إداريين وفنيين واختصاصيين 

 رتقت الخدمات المقدمة للمواطنين، وارتقت معهم المؤسسة ونمت بالشكل الذي وصلت إليه. الذين بجهودهم واسهاماتهم ا
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