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ساهم  دير لكل منوالتقوجميع عامليها بالشكر ممثلة بالسادة اعضاء مجلس االدارة جمعية اعمار للتنمية والتأهيل ادارة تتقدم 

نخص و  تحقيقا لرؤيتها ورسالتها وصوال لتحقيق شعار "معا نبني االرض واالنسان" الجمعيةبرامج ومشاريع وأنشطة  في تمويل وتطوير

محافظة اصة الفلسطيني وخاالرتقاء بالخدمات املقدمة ألبناء الشعب جميع املؤسسات املانحة والتي كان لها الدور البارز في بالذكر 

  ملا فيه الصالح العام.، سائلين املولى عز وجل ان يوفقنا واياهم خان يونس
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  اإلدارة جملس رئيس كلمة

هام اليتجلى بشكل واضح الدور  ،مع ازدياد الحاجات االنسانية

ية والشعبالذي يجب ان تقوم به املؤسسات الرسمية واالهلية 

اك بحيث يكون هنف عن كاهل املواطنين في قطاع غزة للتخفي

تكامل وتميز في الخدمات بين تلك املؤسسات بما يسهم في 

 في القطاع.ظروف املعيشية للمواطنين تحسين ال

ز في العمل االهلي صاغت مبدأ التكاملية والتمي  وانطالقأ من  

 
 
 جمعية اعمار رؤيتها ورسالتها واهدافها بحيث أال تكون رقما

 في تقديم 
 
 بارزا

 
يضاف الى الجمعيات االهلية وان يكون لها دورا

خدمات مميزة في قطاع التعليم والصحة والتاهيل والعمل 

 االغاثي التنموي .

 لرضا املواطنين في قطاع غزة خاصة في املحافظات الجنوبية والوسطى، سخرت ادارة الجمعية 
 
 ية والبشريةاملاد مواردهاكافة ووصوال

، تم تقديم العديد من الخدمات التي المست احتياجات املواطنين  متميز مؤسساتيظام واجراءات ادارية ومالية ضمن عمل ضمن ن

فئات املهمشة والهشة من مختلف الفئات العمرية ومن كال الجنسين في مجاالت التنمية والتأهيل الصحي واملجتمعي ولعل من من ال

 ذوي اإلعاقة، املبدعين، واالسر املعوزة. أبرز الفئات املستهدفة من الجمعية

 في العطاء ضمن اهدافها االساسية وبرامجها املتنوعة والتي  0202من خالل استعراض انجازات عام 
 
يتبين ان الجمعية ماضية قدما

ة وروضة الخاصتستهدف القطاعات االساسية في حياة املواطنين، حيث استمر التميز في قطاع التعليم من خالل مدرسة بسمة 

ومدرسة رؤية النموذجية باالضافة الى تنفيذ العديد من االنشطة والفعاليات التربوية والتعليمية في هذا السياق كذلك تميزت 

الجمعية في مجال التاهيل الصحي واملجتمعي من خالل مراكزها املتنوعة والتي من ابرزها : مركز بسمة للسمعيات والتخاطب، مركز 

مل للرعاية واالستشارات النفسية. ضضافة الى ذلك فقد استطاعت الجمعية ، مركز اتمكن للتربية الخاصة ، مركز اال بصريات غزة 

 مد يد العون للكثير من االسر املعوزة من خالل العمل االغاثي التنموي خاصة في املواسم واالزمات والطوارئ.

طاع غزة، وعليه نسعى الستكمال مسيرة التنمية والتطوير في مرافق الجمعية طموحاتنا وأمنياتنا كبيرة بقدر أحالم املواطنين في ق 

 لجودة الخدمات املقدمة للمواطنين. 
 
 املتنوعة وخدماتها املتميزة وصوال

 رئيس جملس اإلدارة

 

 د.رامي الغمري
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  نبذة عن اجلمعية

  :مجعية إعمار يف سطور

, مسجلة لدى وزارة الداخلية وفقا ألحكام قانون 0222غير ربحية أنشأت عام جمعية ضعمار للتنمية والتأهيل مؤسسة أهلية 

( , وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية وذمة مالية 1229(، ومن وزارة الشؤون االجتماعية تحت رقم)3377الجمعيات األهلية برقم )

 مستقلة بها.

 الغاية:

 غزة. في قطاع املجتمعيوالتأهيل  التنمية مجال واملتميزة في األولى الجمعية

  الــرســالة:

انطالقا من مبدأ االهتمام والرعاية باإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعتبر أساس النهضة والتقدم املجتمعي، من خالل 

 التركيز على محوري التنمية والتأهيل واستهداف املناطق والفئات املهمشة وصوال لالرتقاء بجودة الحياة الشاملة.

 العام:اهلدف 

املساهمة في تنمية وتطوير املجتمع املحلي من خالل االرتقاء بالخدمات املقدمة في مجاالت التعليم والصحة والعمل اإلغاثي والتنموي 

 والبنية التحتية.

  الـخاصة:األهداف 

ياض مثـل املراكـز الصحيـة واملدارس ور املساهمة في تنمية وتطوير املجتمع املحلي من خالل ضقامـة املشـاريع الخيريـة املتعـددة  .9

 األطفال والحدائق واألندية ودور العبـادة وحفر اآلبار ومشاريع البنية التحتية.

 املساهمة في ضغاثة املتضررين واملنكوبين. .0

 تحسين مستوى املعيشة وتأمين املأوى املناسب لألسر املعوزة واملحرومة. .7

 من خالل ضقامة املشاريع الخيرية.اإلسهام في تهيئة فرص العمل للعاطلين  .4

توثيق الِصالت وتنسيق الجهود مع العاملين في مختلف مجاالت العمل الخيري أفراد وهيئات، وتبادل الخبرات واملعلومات  .7

.  وتشجيع الجهود التطوعية تنظيما وعطاء 

 ضقامــة مشاريع تحسين وتطوير البيئـة. .2

 اديـة والبشريـة.ضقامــة مشاريع تنموية وتطوير املـوارد امل .3

  



 

 :ومشاريعها ج اجلمعيةبرام
 واعداد املستفيدينالبرامج األساسية للجمعية  ح( يوض2جدول رقم )

 

 اجلمعية مشاريع ملخص

تحقيقا ألهداف الجمعية باالرتقاء بالخدمات املقدمة في مجال التنمية والتأهيل املجتمعي بما يساهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطن في 

 وهي: أساسية برامج 4املحافظة اعتمدت ادارة الجمعية 
 ( يوضع البرامج األساسية للجمعية واملشاريع املنفذة من خاللها واملمولين.3جدول رقم )

عدد  البرنامج م

 املستفيدين

النسبة 

 املئوية%

 1111 التعليم والتنمية البشرية 1
2.1% 

 1161 الرعاية والتاهيل 2
12.89% 

 223 الطفولة الواعدة 3
.31% 

 %94.13 48989 التنمية املجتمعية 4

 %111 69864 :االجمالي

 املستفيدين نشاط مشروع البند البرنامج

والتنمية  التعليم

 البشرية

 199  / مدرسة بسمة الخاصة .1

 224  / مركز األمل للتدريب  .2

 218  / مركز أتمكن للتربية الخاصة .3

 33  / كفالة زارعي القوقعة.مشروع  .4

 512  / انشاء مبنى دائم –تطوير مدرسة بسمة لذوي االعاقة  .6 

 1111 اعداد املستفيديناجمالي 

 2121  / مركز بسمة للسمعيات والتخاطب .1 الرعاية والتاهيل

 3491  / مركز األمل للرعاية واالستشارات النفسية .2

 311  / مركز بصريات غزة .3

 1118  / تحسين جودة حياة أطفال ما قبل املدرسة .4

 1161  اجمالي اعداد املستفيدين

 223   / روضة ومدرسة رؤية النموذجية  .1 الواعدةالطفولة 

 223 اجمالي اعداد املستفيدين:

 التنمية املجتمعية 
 املشاريع املوسمية .1

  93929  / رمضان 

2% 13%
.3%

85%

ةالتعليم والتنمية البشري

الرعاية والتاهيل

الطفولة الواعدة

التنمية المجتمعية
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  4017 /  مشروع توزيع لحوم االضاحي 

    مشاريع الرعاية االجتماعية .2

 .224  / توفير وجبات غذائية ملدرسة بسمة 

  4124   االجتماعيصندوق التكافل 

  2411 /  األيام الطبية 

 46  / عون املريض الفقير 

  11198 /  املبادرات املجتمعية 

 املشاريع التنموية .3

  4111  / مشروع محطة نبع الحياة 

 611  / امللعب املعشب 

 48989 اجمالي اعداد املستفيدين:
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 والتنمية البشرية:أواًل: برنامج التعليم 

 

 نبذة عن املدرسة: 

م، بترخيص من وزارة التربية والتعليم تحت رقم وطني 0297تأسست مدرسة بسمة الخاصة التابعة لجمعية ضعمار للتنمية والتأهيل عام 

ة مراحل دراسية أساسية لفئة 70749327 عة، األطفال )زارعي القوق، لتكن بذلك أول مدرسة في قطاع غزة تقدم خدمة تعليمية متكاملة لعد 

قابل للتعلم، ُمصابي مرض التوحد(، من خالل تكييف املنهاج الفلسطيني بما ينسجم مع  الداون  ضعاف السمع، ذوي صعوبات التعلم،

 احتياجاتهم وإمكاناتهم، لتمكينهم من االندماج في املجتمع. 

طالب وطالبة  911من خدمات مدرسة بسمة ) :أعداد املستفيدين 

 (.التاسع لصف األول االبتدائي حتى الصفمن ا

 امليزة التنافسية: 

  فريق عمل مميز من املعلمات واألخصائيين، يدعمه فريق فني مؤهل

 متخصصة.جلسات  لعالج مشاكل النطق للطلبة عبر

  مبنى يتضمن فصول دراسية مجهزة بأحدث التقنيات واألجهزة

 باإلضافة الى ساحة واسعة للعب. (Smart Board) الحديثة من أبرزها اللوحة الذكية

  توفير مصادر(-توجيه-رقابة -تدريب–رسالة –قيادة تربوية فاعلة )رؤية 

 .السعي الدائم للريادة واإلبداع من خالل استخدام األساليب التربوية البناءة التي تسعى لوجود مبادرات فاعلة للمدرسة 

  أولياء األمور والتشبيك والتعاون مع املؤسسات الفاعلة.تعزيز مستوى التفاعل املجتمعي من خالل تفعيل لجان 

 بين الطالب األسوياء وذوي اإلعاقة من خالل املشاركة في بعض األنشطة والفعاليات الدورية. جتتبنى ضدارة املدرسة أساليب الدم  

 .وحدة علوم ذكية تشمل مختبر علوم ومختبر حاسوب مجهز بأحدث اإلمكانيات 

  باللعب يعزز التحصيل الدراس ي للطلبة باستخدام املوسيقى والرسم والفنون.مركز للعالج  

 وممتعة تتضمن ساحة خارجية مجهزة. آمنة مدرسية بيئة 

 التربية والتعليم. وزارة من معتمد األطفال لقدرات مالئم وزاري  مدرس ي منهاج 

 كافضل مدرسة في فلسطين.0293يم للعام حصلت املدرسة على جائزة هاني القدومي للتميز واالبداع في مجال التعل 

 :0202خالل  أهم اإلنـجـازات 

  ضمن الضوابط املفروضة وفق اجراءات صحية  0209-0202استقبال طلبة املدرسة في الفصل الدراس ي االول للعام االكاديمي

 ملواجهة انتشار الفايروس

  والتي تشمل علىونشر العديد من الفيديوهات التوعوية حول جائحة كورونا  فيس بوكالتفعيل صفحة املدرسة على موقع 

 الولياء امور ، باالضافة الى امثلة عملية حول طرق الوقاية والعناية.للطلبة و نصائح 

  تدريس مادة اللغة العربية لطلبة املرحلة الدنيا مع لخطوات  شملت علىنشر فيديوهات تعليمية  من خالل صفحة املدرسة

ل في دريس األطفااآللية الصحيحة لتة مع أمثلة عملية، خطوات تدريس مادة الرياضيات لطلبة املرحلة األساسيأمثلة عملية، 

 .املنزل خالل فترة الجائحة واالغالق

مدرسة بسمة اخلاصة
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 ات )الواتس أب( الخاصة بكل مرحلةالتواصل املستمر مع ذوي الطلبة عبر االتصاالت املباشرة، ومجموع 

  تنمية  وحول تصنيف االعاقات واملعينات السمعية، تنمية قدرات فريق العمل من خالل تنفيذ العديد من اللقاءات التدريبية

 مهارات الخط العربي.

 

 الخاصة:مشاريع تم تنفيذها من خالل مدرسة بسمة  

  كفالة األطفال زارعي القوقعة: .1

  ضيطاليا. –جزاليا  املانحة:الجهة 

 :مستمر حتى األن. – 0299 مدة تنفيذ املشروع 

 :طفل من زارعي القوقعة. 77 عدد املستفيدين 

 :املساهمة في توفير كفالة لـبعض األطفال من  الهدف من املشروع

 على استمرارية الخدمة 
 
زارعي القوقعة وضعاف السمع حفاظا

 املقدمة لهم.

 :توفير كفالة شهرية لكل طفل زارع قوقعة أو ضعيف سمع يتم تأهيله داخل مركز بسمة للسمعيات والتخاطب  نبذة عن املشروع

 لحاجة هؤالء األطفال املاسة ملثل هذه الكفالة حيث أن كل طفل يحتاج شهريا ضلى مصاريف تأهيل 
 
ومدرسة بسمة الخاصة نظرا

 ومواصالت وقطع غيار ومتابعة طبيب(.

أعمال  –االعمال االضافية  -املرحلة الثانية -انشاء مبنى دائم –لذوي االعاقة  بسمة اخلاصةتطوير مدرسة . 2

  تشطيب الساحات اخلارجية وسور حميط املدرسة

 الكويتي.االقتصادي الصندوق  :الجهة املانحة 

 :مستفيد. 701 عدد املستفيدين 

  في ضعادة دمج ذوي االعاقة من فئة  املساهمة املشروع:الهدف من

الى االطفال الذين يعانون  باإلضافةزارعي القوقعة وضعاف السمع 

من مشاكل نمائية وعقلية قابلة للتعلم، في املجتمع بشكل سليم 

 وفعال.

  :يسهم املشروع في ضعادة دمج ذوي االعاقة من فئة نبذة عن املشروع

مبنى  من خالل تشطيب  الى االطفال الذين يعانون من مشاكل نمائية وعقلية قابلة للتعلم،زارعي القوقعة وضعاف السمع باالضافة 

فصول دراسية  92متر حيث سيتضمن املبنى  302مبنى دور ارض ي مالصق له بمساحة   متر مربع وانشاء 492قائم دور ارض ي بمساحة 

 وغرف االدارة والخدمات وقاعة األنشطة الالمنهجية
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 ركز:نبذة عن امل 

وزارة التربية والتعليم رقم م، بترخيص من 0290تأسس مركز األمل للتدريب والتنمية البشرية التابع لجمعية ضعمار للتنمية والتأهيل عام 

بهدف تنمية القدرات والطاقات للعاملين والكوادر البشرية املختلفة من مختلف القطاعات في املجتمع الفلسطيني بما  70799222

يؤهلهم للتعليم والتطوير الذاتي وتزويد الخريجين بمعاف ومهارات تطبيقية تساعدهم في االندماج بسوق العمل الفلسطيني ضضافة الى 

فد مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني ما سبق يسعى املركز الى دعم ور 

 بالكوادر البشرية الدربة واملؤهلة.

 امليزة التنافسية: 

 .قاعات للتدريب مزودة بأجهزة حاسوب وفق مواصفات عاملية  

  استعانة ضدارة املركز بمدربين أكفاء ومن ذوي الخبرات في املجاالت

  املختلفة.

  االحتياجات.وجود خطة تدريبية مبنية على تحديد  

 .وجود شراكة وتشبيك مع العديد من املؤسسات الرسمية واألهلية  

 

  2121انجازات املركز خالل العام  

 

عدد  إسم الدورة م

 الساعات

درب
ُ
عدد  إسم امل

 املستفيدين

تصنيف االعاقات  9

 واملعينات السمعية

 02 حسن ابو عبيد 92

دورة تنميــة مهــارات الخط  0

 العربي

 02 دهمانهاني  72

لقـــاء تعريفي حول املنحـــة  7

 الكويتية 

 72 حمادة شعت 7

مـــادة التكنولوجيـــا لطلبـــة  4

 الثانوية العامة

 12 بيان االغا 91

 01 محمد الفقعاوي  12 مقياس الصورة الجانبية 7

 07 محمد الفقعاوي  12 مقياس جيليام 2

تنمية ذوي االعاقة ملواجه  1

 التحديات 

 702 نبال حماد 70

 004 اجمالي اعداد املستفيدين

  

يةمركز األمل للتدريب والتنمية البشر
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 نبذة عن املركز: 

وزارة التربية والتعليم رقم ، بترخيص من م0291التابع لجمعية ضعمار للتنمية والتأهيل عام  أتمكن للتربية الخاصةتأسس مركز 

جاءت فكرة املركز من منطلق الحاجة املاسة للمجتمع لوجود مركز تأهيل لديه جودة في تقديم خدمات التأهيل وتعديل ، 70772223

السلوك لألشخاص ذوي اإلعاقة، مركز تأهيلي يجمع بين برامج الرعاية الشخصية والبرامج التربوية والعالج النفس ي والعالج الطبيعي 

 وأساليب التدخل املبكر. والوظيفي من خالل التشخيص الجيد 

 الفئات املستهدفة: 

 صعوبات التعلم. والذين من الطلبة ضعاف التحصيل والتأخر الدراس ي -

 أطفال التوحد والتأخر النمائي. -

  األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية البسيطة واملتوسطة. -

 حاالت التأخر العقلي وتأخر اللغة باإلضافة ضلى الداون ساندروم. -

 الدماغي البسيط.الشلل  -
 

 خدمات املركز: 

 الكشف املبكر والتشخيص السليم للحاالت من خالل وجود اختبارات تشخيص عاملية وبحضور أخصائيين تأهيل ذوي خبرة. -

  .باإلضافة ضلى ضجراءات التشخيص والتقييم السليم أطفال التوحدالكشف املبكر عن  -

  الدراس ي.تشخيص وتقييم حاالت صعوبات التعلم والتأخر  -

  عقد جلسات عالج جماعية وفردية لحاالت املركز. -

 تقديم خدمات العالج الوظيفي والعالج الطبيعي. -
 

 امليزة التنافسية: 

 وجود أخصائيين ذوي كفاءة وخبرة عالية في املجال. -

 في املجال. فنيين ذوي كفاءة ناالستعانة باستشاريي -

 التالي/أعدد املستفيدين كما هو موضح في الجدول 

 البيان م.
عدد 

 ناملستفيدي

 3 االستشارات 9

 16 التقييم 0

 186 حاالت التأهيل في برنامج التربية الخاصة 7

 14 مجموعات التأهيل في برنامج التربية الخاصة 4

 218 اإلجمالي

 

ةمركز أمتكن للرتبية اخلاص
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 :رعاية والتأهيل: برنامج الثانيا

 

 نبذة عن املركز: 

من وزارة الصحة تحت رقم م بترخيص 0292تأسس مركز بسمة للسمعيات والتخاطب التابع لجمعية ضعمار للتنمية والتأهيل عام 

استجابة لندرة مراكز تأهيل وعالج  املركز جاءت فكرة تأسيس ،7/0290ه

مشاكل النطق والكالم والسمع في املحافظات الجنوبية من قطاع غزة السيما 

  .محافظة خانيونس
 مستفيد 0302 عدد املستفيدين:

 يهدف املركز إلى: 

  تنفيذ جلسات تأهيل وعالج لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية تتضمن

 (SKI-HI)تأهيل لغوي، سمعي، أكاديمي( من خالل استخدام البرامج املختلفة )جرس، أفنان، بورتاج، 

  ،في جميع النواحي االجتماعية 
ُ
 األكاديمية، التربوية ... ضلختأهيل األطفال تأهيال شامال

 .املساهمة في تطوير وتنمية قدرات األهالي واألخصائيين في مجال التأهيل من خالل تنفيذ دورات تدريبية وورشات عمل 

 .املساهمة في توعية وتثقف املجتمع بمشاكل السمع واضطرابات النطق والكالم 

  والتخاطب كذلك فئة زارعي القوقعةتفعيل دور املؤسسات املجتمع لتبني القضايا واملواضيع املتعلقة بضعاف السمع 
 

 

 امليزة التنافسية: 

 .وجود طاقم استشاري وفني في مجال السمعيات والتخاطب ذو خبرة 

  وجود أحدث األجهزة الطبية في مجال السمعيات والتخاطب 

  برامج التأهيلية على مستوى العالم من أبرزها: برنامج سكاي هاي ، برنامج بورتج ، برنامج التدخل املبكر مع يستخدم املركز أبرز ال

 أطفال التوحد 

  الكشف املبكر ملشاكل السمع والتخاطب نتيجة الخبرة التي اكتسبها من خالل تنفيذ مشاريع  في مجال القدرة الفائقة لفريق العمل

 األخرى.املسح السمعي واملمولة من وكالة الغوث)األونروا( او الجهات املانحة 

 .مكان مجهز بأحدث التقنيات واألجهزة والتأثيث الحديث 

 والخدمات املقدمة من املركز. ثقة ورضا الجمهور والجهات املانحة بالخدمات املهنية 

 

 الفئة املستهدفة: 

 أطفال زارعي القوقعة وضعاف السمع باإلضافة الى ذوي اإلعاقة النمائية.

 

 

مركز بسمة للسمعيات والتخاطب
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 إنـجازات مركز بسمة للسمعيات والتخاطب: 

 

 : 2121في العام  تنفيذها من خالل املركز  مشاريع تم 

 مشروع حتسني جودة حياة أطفال ما قبل املدرسة يف قطاع غزة .1

 :بريطانيا.-اإلغاثة اإلسالمية الجهة املانحة 

 :0202/ 7/ 7حتى   0202/ 0/4  مدة تنفيذ املشروع  

 :مستفيد.   9231 عدد املستفيدين 

 روضة في املحافظات الوسطى والجنوبية 92تقييم مشاكل السمع والنطق في الطفال ما قبل املدرسة لعدد  املشروع: الهدف من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط

 

 وصف النشاط

 

 الجهة املستفيدة

 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحاالت

عدد 

 الجلسات

الجمهور باالستشارة الالزمة واإلجابة على استفساراتهم ذات تزويد  استشارة

 العالقة بصحة أطفالهم.

 املجتمع املحلي
20 0 

على املركز، والتي تعاني من الوافدة تقييم وتشخيص الحاالت  تقييم وتشخيص

 مشاكل في النطق وصعوبات تعلم وغيرها من املشاكل.

على املركز الوافدةالحاالت   
22 0 

ضجراء فحوصات سمع داخل املركز باستخدام أجهزة الفحص  فحص سمع

 املختلفة.

 املجتمع املحلي
234 0 

عالج مشاكل النطق والكالم 

 وصعوبات التعلم

عقد جلسات عالجية للحاالت املسجلة في املركز ولديها مشاكل 

 واضطرابات في الكالم والتعلم.

 الحاالت املسجلة في املركز
214 1869 

األطفال ما دون الخامسة  تنفيذ جلسات برنامج سكاي هاي ألطفال زارعي القوقعة. سكاي هاي

 وأمهاتهم
25 144 

تتم عملية التأهيل على التمييز السمعي وتنمية اللغة والتواصل  تأهيل سمعي

 االجتماعي حسب الخطة العالجية الشهرية.

األطفال زارعي القوقعة 

 1839 14 وضعاف السمع

 0 1079 اطفال رياض االطفال مشروع تحسين جودة حياة أطفال ما قبل املدرسة في قطاع غزة مشروع االغاثة االسالمية 

توزيع سماعات طبية وبطاريات الطفال ضعاف السمع بتمويل من  انشطة اخرى 

 العون الصحي

األطفال زارعي القوقعة 

 وضعاف السمع
71 0 

 3852 1647  االجمالي
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 :2121م إلى نهاية 2111عام  مركز بسمة للسمعيات والتخاطب من إجمالي أعداد املستفيدين من 
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  نبذة عن املركز: 

استجابة م، 3/0297م، بترخيص من وزارة الصحة تحت رقم ظ 0297تأسس مركز بصريات غزة التابع لجمعية ضعمار للتنمية والتأهيل عام 

 .زيةراحية ملرض ى العيون وبرسوم رملحاجة املحافظات الجنوبية في قطاع غزة ملركز متخصص يقدم الخدمات التشخيصية والعالجية والج

 يهدف املركز إلى: 

 .فحص حدة اإلبصار ملختلف الفئات العمرية 

 .تقييم وتشخيص وعالج حاالت الكسل الوظيفي 

 الج بعضها بالتمارين البصرية.تقييم وتشخيص جميع أنواع الحول وع 

 .وصف املصحح البصري سواء النظارات الطبية أو العدسات الالصقة 

  تنفيذ الفحوصات الخاصة بتقييم الحالة البصرية والوظيفية للعين

 ووضع الخطة العالجية.

 امليزة التنافسية: 

  املركز األول في فلسطين والسادس على مستوى قارة آسيا من حيث أجهزته التخصصية في مجال ونوعية الخدمات التشخيصية

 .األمريكية (Bernellحسب تصنيف شركة )والعالجية التي يقدمها لذوي املشاكل الوظيفية في العين، 

   وفحص مشاكل البصر.فريق عمل مميز صاحب خبرة واسعة في تقديم االستشارات الالزمة 

 العاملية املواصفات بحسب دائم مقر. 

 .وجود بروتوكول معتمد من ادارة املركز يوضح آلية تحسن الحالة منذ لحظة دخول املركز حتى االنتهاء من العالج 

 :2121انجازات املركز خالل العام  

 

 

 

 

مركز بصريات غزة 

 عدد املستفيدين الخدمة

 0 استشارات

 22 حاالت جديدة

 92 مراجعين

 97 عالج بصري 

 73 تركيب نظارات طبية

ضمن مشروع  بصري وعالج   تقييم

ما قبل  االطفالتحسين جودة حياة 

 االغاثة االسالمية -املدرسة

001 

 142 اإلجمالي
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 نبذة عن املركز: 

املجتمعية امللحة في جانب االرشاد والعالج  (، وذلك بهدف الحاجة9/0297( بترخيص من وزارة الصحة تحت رقم)ه0221تأسس املركز عام )

 (.0221النفس ي، خاصة بعد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة عام)

 مستفيد 7419عدد املستفيدين : 

 :امليزة التنافسية 

وجود طاقم من االخصائيين واالستشاريين في مجال االرشاد والتوجيه والعالج  -9

 النفس ي ذو خبرة وكفاءة عالية.

النشاط ( والذي يعمل على تخطيط الدماغ بهدف تسجيل EEGجهاز )وجود  -0

 .الكهربائي للدماغ

 وجود غرف عالجية مؤهلة الستقبال الحاالت واملحافظة علة الخصوصية والسرية. -7

سطوانات تكون اتسخير التكنولوجيا في عملية العالج من خالل انتاج افالم وثائقية حول عالج املشاكل النفسية والسلوكية وطباعتها على  -4

 تحت متناول الجميع.

 وجود بروتوكول معتمد من ادارة املركز يوضح ألية تحسن الحالة منذ لحظة دخول املركز حتى االنتهاء من العالج. -7

 :الخدمات املقدمة 

  .التقييم والتشخيص والعالج النفس ي والسلوكي .9

 .القياس النفس ي "اختبار الذكاء" .0

 العلمي.خدمات البحث  .7

 .التدريب والتأهيلدمات خ .4

من خالل التواصل تجسدت  خالل أزمة كورونا  ، حيث ان استراتيجية العمل0202خالل العام  أنشطة تم تنفيذها من خالل املركز 

، حيث تم تزويد مركز االمل للرعاية واالستشارات باالضافة الى استخدام شبكات التواصل االجتماعي  املحمول  الهاتف باستخدام

 ثة ومستمرة للمصابين واملحجورين.قبل لجنة الطوارئ في خان يونس بقاعدة بيانات محد النفسية من

 عددال البيان م

 211 جلسات ارشادية  عبر الهاتف 1

 46 جلسات دعم نفس ي ملصابي الكورونا  2

 21 زيارات ميدانية ملتعافي كورونا  3

 3 )أمام منازل املحجورين(انشطة ترفيهية ميدانية  4

 31 ينم املصابين واملحجور منشورات عبر صفحة التواصل لتدع 6

 21 بوسترات ارشادرية تدعيمية حول وباء كرونا  1

 21 فيديوهات ارشادية حول آلية التعامل خالل أزمة وباء كرورنا  1

ةمركز األمل للرعاية واإلستشارات النفسي
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 )أزمة وباء كورونا( 2121اريع تم تنفيذها من خالل املركز خالل العام مش 

   :ساندة التعليمية لألطفال وأَسِرهمالدعم اسم املشروع
ُ
 النفس ي االجتماعي وحماية الطفولة وامل

 :هارات الحياتية لدى األطفال، باإلضافة لغرس َمفهوم الثقة بالنفس واالعتماد على الذات هدف املشروع
َ
 تعزيز امل

 : جتمعي وإدارة األ تم تنفيذ املشروع  نبذة عن املشروع
ُ
 -زمات بتمويٍل كريٍم ِمن ُمؤسسة طفل الحرب بالتعاون َمع مركز التدريب امل

ن ت .هولندا  : جلسات الدعم النفس ي واالجتماعي من خالل مجموعات الواتس اب حيث تم تنفيذ االنشطة التاليةتنفيذ املشروع ضمَّ

  مستفيد. (31)  ، حيث بلغ  ضجمالي عدد املستفيدين  لدعم مقدمي الرعايةتنفيذ جلسات  مجموعة دعم االهالي 

 مجموعة Team Up،  ة ملقدمي الرعاية ليتم بدورهم تنفيذها مع ابناءهم لتحقيق تفاعليشرح انشطة ترفيهية  حيث يقوم على

فتوح َمع األطفال، حيث يقوم األخصائي النفس ي  جو من املرح خالل فترة الحجر
َ
، باإلضافة لجلسات النقاش والحوار امل

ش
ُ
، ليقوم بتحويل أي طفل بحاجة لتدخل ضلى األخصائي ُمدير الحالة حول الطفلتدوين مالحظات رف على املجموعة بامل

 مستفيد. (13)حيث بلغ  ضجمالي عدد املستفيدين    .والذي يقوم بدوره بفتح ملف خاص بالطفل والتعامل معه وَمع ذويه

  يث بلغ  حالصديق الصغير : يتم من خاللها بث فيديوهات وقصص لالطفال يليها انشطة ممتعة متعلقة بالقصة ، مجموعة

 مستفيد. (63)ضجمالي عدد املستفيدين   
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  :ج الطفولة الواعدة: برنامثالثا

 
 نبذة عن الروضة: 

 من جمعية ضعمار للتنمية 60663333رقم  والتعليم م بترخيص من وزارة التربية0291تأسست روضة رؤية النموذجية عام 
 
، كرغبة

 .التأهيل في تقديم نموذج مختلف لبيئة تربوية وتعليمية وصحية متميزة لألطفال في محافظة خانيونس

 امليزة التنافسية: 

 بأساليب تعليمية مميزة وشيقة. تقديم خدمة تعليم أكاديمي 

 مرافق تعليمية حديثة ومؤهلة 

  تعليمية آمنة وإبداعيةبيئة 

 منهاج متميز يناسب قدرات األطفال 

 قاعة تعلم نشط مزودة بأحدث األجهزة 

 حديقة لتنمية املهارات البيئية 

 كاميرات ُمراقبة وُمتابعة مستمرة لألطفال 

 أعداد املستفيدين: 

  924طالب، بستان: 923 :تمهيدي،  طالب  92الصف االول: )  طفل  077

 طالب( 90  :، مستمعطالب
 

 2121أبرز االنشطة املنفذة خالل العام  

 فيذ محموعة من االنشطة املنهجية والالمنهجية خالل فترة الدوام الوجاهي نت 

  نشر فيديوهات انجازات الطلبة املنزلية خالل فترة الطوارئ 

  على صفحة الروضة واملدرسة حول طرق الوقاية والسالمة خالل جائحة كورونا نشر فيديوهات توعوية 

 )التواصل املستمر مع ذوي األطفال عبر االتصاالت املباشرة، ومجموعات )الواتس أب. 

  لقاء لطلبة املدرسة.  94لطلبة الروضة وعدد  02عدد تعليمية عقد لقاءات الكترونية 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسة روضة رؤية النموذجية



 

 
23 

: برنام 
 
 :ج التنمية املجتمعية رابعا

اثرت بشكل  والتي شهدت من األحداث التي الفلسطينية، القضيةتتميز ظاهرة الفقر في فلسطين بخصوصية شديدة تنبع من خصوصية 

 لوجود مقر ، و في قطاع غزة %19في الضفة الغربية و  %77.3موزعة على  %24واضح على انتشار ظاهرة الفقر بنسبة وصلت ضلى 
 
نظرا

 لدورها الريادي في خدمة املواطن تبنت ضدارة الجمع
 
ية في محافظة خانيونس والتي تعتبر أكثر محافظة فقرا في قطاع غزة واستكماال

 الجمعية برنامج الحد من الفقر والتي استطاعت من خالله تنفيذ العديد من البرامج أهمها: 

 مساعدات موسمية 

  الرعاية املجتمعية 

 املشاريع التنموية 

  املبادرات املجتمعية 

 -: 2121أبرز األنشطة واملشاريع املنفذة خالل العام 

 وسمية:املساعدات امل 

 من دور الجمعية الريادي في املساهمة في التخفيف من آثار الفقر على املواطن في محا
 
)شهر  خاصة في  فظة خانيونسانطالقا

انطالقتها على تقديم خدمات عينية ونقدية لألسر املعوزة داخل عيد األضحى وعيد الفطر( حيث تعمل الجمعية منذ  –رمضان

 .محافظة خان يونس وفق معايير محددة

 نشطة املنفذة خالل شهر رمضاناأل: 

 وفق التوزيع التالي: مستفيد 16171بلغ اجمالي عدد املستفيدين خالل الشهر الكريم 

 المستفيدينإجمالي  عدد األسر المستفيدة النشاط م.
 2786 3621 طرود غذائية  .1

 3681 118 مساعدات نقدية  .2

 1886 887 إفطار صائم  .3

 551 331 طرود صحية  .4

 177 317 كسوة عيد  .5

 3315 325 سلة خضار  .6

 876 358 توزيع لحوم  .7

 751 381 قسائم شرائية  .8

 726 167 مبادرات مجتمعية  .9

 16171 2443 اإلجمالي
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 توزيع لحوم االضاحي على األسر   :املنفذة خالل أيام عيد األضحى  النشطةا

في محافظة خان  اسرة  171لى كيلو لحم ع 9922املستورة حيث تم توزيع 

، 41الرحمة العاملية ، اغاثة  نس بتمويل من مؤسسة مسلم كير ماليزيا، يو 

  هيئة االعمال، فاعل خير 

 

 الرعاية االجتماعية  

 :صندوق التكافل االجتماعي  

يقوم صندوق التكافل االجتماعي على تقديم مساعدات نقدية وعينية لالسر 

يذ العديد من االنشطة ضمن الصندوق شملت على:   ، حيث تم تنفلفقيرةا

وم طازجة ح، لادوات صحية ومعقمات سقيا املاء ، ، توزيع كراس ي متحركة 

)نايلون ،  ، كسوة شتاء ، ترميم منزل حقيبة مدرسة وقرطاسية ، ومجمدة

 .ساخنة ووجبات غذاءوجبات  .مساعدات نقدية.، حرامات، مالبس شتوية(

 مستفيد 4124عدد املستفيدين: 

 تنظيم أيام وحمالت طبية مجانية: 

 لسوء األوضاع اإلقتصادية وانتشار األمراض بشكل ملحوظ
 
 است، و نظرا

َ
كماال

 على تقديم أفضل
 
 :الخدمات   الهتمامات الجمعية وحرصا

مستشفى سان جون بالشراكة مع  لفحص العيون  ايام طبية مجانية 7  -

 .حالة  017 حيث بلغ اعداد املستفيدينللعيون 

بالتعاون مع سيدات  7لعدد  لفحص سرطان الثدي مجاني يوم طبي  -

 .املستشفى االهلي العربي 

 مسن . 0979ؤسسة كاريتاس القدس لعدد مع م زيارات ميدانية لكبار السن بالتعاون  -

 مريض 00صرف أدوية للمرض ى بالتعاون مع مشتفى وقاء املحسنين لعدد  -
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  مشروع عون املريض الفقير: 

يهدف املشروع الى املساهمة في تحسين الحياة الصحية للمواطن في  

العون الصحي جنوب افريقيا، محافظة خان يوس بتمويل من مؤسسة 

مستفيد، حيث تم توزيع أدوية  47حيث بلغ اجمالي اعداد املستفيدين

مريض، توزيع سماعات طبية لعد  94عالجية ومستلزمات طبية لعدد 

 اطفال. 4مريض، باالضافة الى تاهيل سمعي لعدد  03

 

  بسمة مدرسة لطلبة غذائية وجبات توفير:  

يهدف املشروع ال املساهمة في توفير وجبات غذائية صحية  -

طلبة مركز ومدرسة بسمة االخصة بتمويل من برنامج الغذاء 

 حيث يتمبتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية  و WFPالعاملي 

بتبرعات عينية لتوفير وجبات غذائية  تزويد مدرسة بسمة

صحية يومية للطلبة داخل مدرسة بسمة الخاصة بما يعزز 

طالب وطالبة في مدرسة ومركز بسمة للسمعيات  004بلغ اجمالي اعداد املستفيدين  البنية الجسدية والتحسين الدراس ي لهم. 

 والتخاطب.

 مبادرات املجتمعية خالل فترة الطوارئ لجائحة كورونا :  
 

، قامت  الجمعية بتنفيذ العديد من املبادرات، حيث بلغ اعداد املستفيدين 6/3/2121منذ اعالن حالة الطوارئ في قطاع غزة بتاريخ 

 .مستفيد 11198

وربطات خبز ووجبات سريعة باإلضافة الى  طازجة خضار  تطرود غذائية وسال : شملت املبادرة على توزيع مبادرة احنا معاك -

 .توزيع أدوات صحية
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لى ع في البلديات باإلضافة الى عناصر الشرطة الفلسطينية: توزيع ادوات صحية على موظفي الطوارئ مبادرة صحتك بتهمنا -

 الحواجز.

ن )ليمون وبصل( على االسر : توزيع اغذية صحية مضادة للفيروسات  وتقوية جهاز املناعة لدى االنسامبادرة اغذية صحية -

 الفقيرة في املناطق املهمشة النزالء في سجن اصداء .

حمالت رش وتعقيم في عدة مناطق بخان يونس شملت سوق حي االمل وميناء الصيادين : شملت املبادرة على مبادرة وقاية -

 باملصطافين في بحر خان يونسومرقع الشرطة البحرية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية واكشاك البيع الخاصة 

رة باالضافة لالسر الفقيباملياه الصالحة للشرب  خبز وتعبئة خزانات املياه توزيع ربطات  مبادرة خبز ومي: شملت املبادرة على -

 واملحالت . لتعقيم البيوت
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 املشاريع التنموية  

   عشبامللعب املمشروع: 

املساهمة في تخفيف الضغوطات النفسية  يهدف املشروع الى

للمواطن في املحافظات الوسطى والجنوبية من خالل تنفيذ أنشطة 

ومسابقات رياضية يومية لطلبة روضة ومدرسة رؤية باالضافة الى 

 مستفيد 611بلغ اجمالي اعداد املستفيدين:  الشبابية.واالندية  الحجوزات اليومية للفرق 

 شروع محطة نبع الحياةم: 

املساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطن يهدف املشروع الى 

على مجانيةتوزيع مياه عذبة من خالل  في محافظة خانيونس

ع مياه توزيرمزية، برسوم لألسر عذبة  مياهتوزيع ، االسر الفقيرة 

 .عذبة على املراكز واملؤسسات

 مستفيد 4111بلغ اجمالي اعداد املستفيدين :
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 وكيفية التغلب عليها خالل املرحلة القادمة:املعوقات 

 كيفية التغلب عليها املعوقات

تعزيز الشــــــراكة مع املؤســــــســــــات الشــــــريكة والتواصــــــل مع جهات   تقليص العديد من الجهات املانحة للتمويل في قطاع غزة

 مانحة عربية تعمل في نفس املجال.

 جلب التمويلمحاولة   .عدم قدرة املستفيدين على دفع رسوم الخدمات

ال يوجد مخصصات مالية للخطط البديلة في الحاالت 

 الطارئة واألزمات.

  تفعيـل دور الجهـات املـانحـة الشـــــــــــريكـة واملســــــــــــاهمـات املجتمعيـة

وقـت االزمـات بـاإلضــــــــــــافـة الى اعتمـاد ادارة الجمعيـة وجود مخزن 

 للطوارئ 

تفعيل دور املراكز والوحدات التابعة للجمعية في تنفيذ املشـــاريع   .عدم وجود دخل ثابت للجمعية لتغطية املصاريف

 التنموية املختلفة. 

  جمع بعض الرســــوم الرمزية مقابل الخدمات املقدمة االمر الذي

 ساهم في تغطية بعض املصاريف التشغيلية.

 العمل ضمن خطة التعايش   حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا

  الوقاية والسالمة وفق األصول توفير كافة سبل واجراءات 

 

 التوصيات:

 العمل على تشكيل شبكة ائتالف من املؤسسات الفاعلة لتقديم الدعم املادي واللوجستي ملواجهة حالة الطوارئ واالزمات. -1

 وي اإلعاقة.ذتفعيل دور املجتمع املحلي في دعم الجمعيات االهلية ودعم األشخاص  -2

 الجمعية.تفعيل الدور اإلعالمي داخل  -3

 املقدمة.كافة العاملين في الجمعية ملحاولة التسويق وجلب التمويل للبرامج واملشاريع والخدمات دور  تفعيل  -1

 

 الخاتمة:

 ختاما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم برامج ومشاريع الجمعية، والتي كان لها األثر الواضح في التخفيف من معاناة أبناء غزة

ين من هللا آمل ،ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد ان حاجات املجتمع مستمرة ومتجددة وبحاجة الى تكاثف كافة الجهود لتوفيرهاالصمود في 

 عز وجل ان يديم االمن والسالم ألبناء الشعب الفلسطيني

 


