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 كلمة رئيسة الجمعية

 

 ، نوالفنيي اإلداريين وموظفيها الهيئة االدارية بأعضاء ممثلة ، الحسين جمعية واصلت ، 2019 عامال اللخ
 اللوائحو بالقوانين االلتزام مع الدولية للمعايير وفًقا التدريببرامج و الشاملة التأهيل إعادة خدمات تقديم

 علىف اإلعاقة مجال في التطورات آخر متابعة يتطلبكان  هذاو. باإلعاقة المتعلقة الوطنية واالستراتيجيات
 باعتبارها المساعدة والتكنولوجيات نفسيةال الصحة خدمات تحديد تم فقد لدراساتا ألحدث وفًقا المثال، سبيل

 يف الخدمات هذه دمج جمعية الحسين على كانلذا   الشاملة التأهيل إعادة خدماتب احةير متوغ  كبيرة فجوات
 قدموا الذين أولئك نشكر أن إال نستطيع ال أننا من الرغم على. المالية أعبائنا من زادت حقيقة وهذه ، برامجها

 ذلك في بما للدخل المدرة مشاريعنا تفعيل في التفكير علينا نكا التحديات، هذه على للتغلب المساعدة يد لنا
قل األ من الناس أكثر إلى الوصول من نتمكن حتى الطبيعي العالج مركزتأسيس و" NEW YOU"  متجرنا
 .ضيفةتسالم والمجتمعات المخيمات في يعيشون الذين الالجئون ذلك في بما األردن في يعيشون الذينحظا 

 من أكثر إلى الوصول من مساعدتهوا من خالل مساهماته تمكن شخص لكل امتناني خالص عن أعرب أن أود
 المؤسسية التأهيل إعادة خدمات تقديم خالل من سواء الوطني المستوى علىإعاقة ذوي  شخص آالف اربعة

 .المتنقلة عياداتنا خالل من إلينا الوصول يستطيعون ال الذين أولئك إلى الوصول أو

من   يحتذي به االخرين  متميًزا مركًزا ونصبح 2020 عام في مهمتنا متابعة إلى نتطلع مستمر،ال دعمكم مع
 على العالية الجودة ذات التأهيل إعادة خدمات إلى الحاجة أمس في هم الذين أولئك جميع إلى الوصول أجل

 .الوطني المستوى

 

 وأفضل أكثر نفعل أن يمكننا معا

 

الملكي األميرة ماجدة رعد رئيسة الجمعية/ صاحبة السمو  
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 المقدمة

هم بحاجة  الجودة العالية لمنذات إلى توفير خدمات إعادة التأهيل  2019خالل العام جاهدت جمعية الحسين 

ركزت  الخدمات،من أجل ضمان جودة  ن.يعلى المستوى الوطني ضمن الموارد المتاحة بما في ذلك الالجئلها 

بأحدث التطورات في مجال إعادة التأهيل من خالل توفير  رفدهمدرات موظفيها وعلى بناء ق جمعية الحسين

 ية.دولال اتمنظمالالتعليم المستمر أثناء الخدمة باإلضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الدولية بدعم من 

 الالجئين من قبل أطباءلمواطنين ول وتوفيرهاالصحة النفسية ضمن خدمات الجمعية الشاملة ادخال خدمات  2019بالعام  تم

ادراج هذه الخدمة ضمن برامج التأهيل الشاملة التي تقدمها الجمعية لوعي الجمعية بأهمية هذا تم واخصائيين نفسيين و

  مكوناته.ومقدمي الرعاية والمجتمع بكافة  اإلعاقةذوي  لألشخاص المجال والحاجة الماسة له

مباشر بعد ان استكملت  بشكل/  OCHA األردن – اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون تم استقطاب مشاريع من منظمة االمم المتحدة 

 لتسجيل لنصبح جهة تتلقى الدعم المباشر كمنظمة محلية مرموقة. لجمعية كل الخطوات الالزمة ال

ير ذوي غ تم تطبيق التعليم الدامج بمدرسة الجمعية بحيث تم قبول جميع الطلبة من مختلف تصنيفات اإلعاقة مع طلبة من

اإلعاقة بمدرسة الجمعية وتوفير كافة متطلبات نجاح تطبيق التعليم الدامج من كوادر بشرية ومادية وبيئية وتعليمية وبالذات 

من كوادر الجمعية حولها من جهات دولية ومن مختلف التخصصات )فريق  18التكنولوجيا المساندة والتي تم بناء قدرات 

 متعدد االختصاصات(. 

 حتوتالتكنولوجيا العالمية  أحدثوفق  واالدوات زود بكامل المعدات والتجهيزاتميس مركز تأهيل للعالج الطبيعي تم تأس

يم الخدمات التأهيلية داشراف مباشر من مستشار التأهيل وتم الحصول على الترخيص الالزم له من وزارة الصحة وذلك لتق

  والمجتمع بشكل عام. الخارجيينمن المرضى معية وجالبرامج لكافة المستفيدين من 

داخل الجمعية والتي سيكون لتطبيق دراسات وابحاث عدد من االتفاقيات مع جامعات محلية ودولية توقيع  2019تم خالل العام 

 لها اسهامات بتحسين نوعية الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بناء على ابحاث تستند الى ادلة علمية.

بمشاركة الجمعية بتقديم عدد من أوراق العمل العلمية بالعديد من المحافل والمؤتمرات الدولية واإلقليمية  2019تميز العام 

  العالمي.والمحلية ساهمت هذه المشاركة بتعزيز مكانة الجمعية على المستوى 

 تزويد الحسين فيجمعية نجحت  الصعبة،على الرغم من كل التحديات 

 الجودة،إلعاقة بخدمات عالية من ذوي ا شخصً  4000أكثر من

 باإلضافة إلى بناء قدرات العاملين في مجال اإلعاقة وإثراء المراكز

ا بهبناء قدرات العاملين خالل من بالفعل  القائمة والموجودةوالمؤسسات 

 التأهيل. لتحقيقفيها ضمن نطاق برامج إعادة برامج جديدة  واستحداث

ة العديد من اإلجراءات لرفع تم تعديل وإضاف الحسين،جمعية أهداف 

 .مستوى جودة البرامج وبطريقة مؤسسية تضمن االستدامة واالستمرارية

 وعلى النحو آالتي: 2019ألجل تحقيق رسالة واهداف الجمعية للعام و
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 الشاملة الخدمات التأهيلية

برنامج  –التعليم األكاديمي    –االستمرار بتقديم الخدمات التأهيلية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تشمل

التمريض -العيادات الطبية  –اإلرشاد النفسي واالجتماعي -العيادة المتنقلة  –برنامج االمتداد  –التدخل المبكر 

 األجهزة الطبية واألطراف-العالج النطقي -العالج الوظيفي-العالج المائي  –العالج الطبيعي  –التغذية  –

 ( 31الى ص 20 اإلحصائي من صالتقرير  , التدريب( –الدمج  –جية سية العالالفرو –الصناعية 

 االتفاقيات والشراكة محليا ودوليا

  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  األعلىالمجلس 

 لضمانالمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  نظمها مناسبة كل فيت جمعية الحسين شارك 

 .الوطنية اتواالستراتيجي بالسياسات برامجنا التزام

الخطة الوطنية العشرية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة  حفلت المديرة التنفيذية حضر •

 .، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز2029الى  2019لألعوام 

   :والتعليموزارة التربية 

 37بلغ عددهم  علمي تربية خاصةمرشدين تربويين , م كوادر المدرسية )مدراء،لتم عقد ورشة عمل ل 

بهدف تأهيل تلك الكوادر للتعامل مع احتياجات األطفال ذوي  تم دمج طالب جمعية الحسين بها التي ( 

 اإلعاقة والتعرف الى قدرات وإمكانات واحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة . 

 مع تكفل  3" بمعلمين عدد  رفد وزارة التربية والتعليم لبرنامج التعليم بالجمعية " مدرسة الجمعية

 الوزارة بتغطية رواتبهم والجمعية تقوم بتقديم مكافات شهرية لهم 

  طالب من الطلبة محدودي المصادر بالجمعية من قبل المجلس من خالل اتفاقية دعم التعليم  60دعم

 دينار 42000بمبلغ 

 الصحة:وزارة  

 معية جللعيادات التي تنظم داخل بولية ك أطباء تخصص تأهيل طبيعي وعظام ومسال برفد االستمرار

 الحسين.

 حق تعديل بعض بنود االتفاقية استنادا الى مل إلى باإلضافة االتفاقية مواد بتفعيل الصحة وزارة قامت

 تابع لالتفاقية تمت الموافقة عليه 

  والتأكد  ةترخيص مركز العالج الطبيعي بالجمعية بعد قيام المعنيين بوزارة الصحة بزيارة الجمعيتم

 من مطابقة الشروط العتماد المركز 
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  االجتماعية:وزارة التنمية   

  عند تطبيق كافة األنشطة  جمعية الحسين بتطبيق قواعد ولوائح وزارة التنمية االجتماعيةتلتزم 

 الهاشمية:الجامعة  

   لتدريب ا –في من طلبة كلية علوم التأهيل بتخصصات العالج الطبيعي والعالج الوظي101تم تدريب

  2019العام  خالل-الميداني 

 في يالمجتمع التأهيل في عالي دبلوم تعاون إلنشاء يةاتفاقً  الهاشمية والجامعة جمعية الحسين وقعت 

 2020-2019الجامعي الفصل الدراسي الثاني من العام ب البرنامجتطبيق  سيبدأ الهاشمية، الجامعة

 

 

 

 

 األردنية: الجامعة 

 بالتدري –من طلبة كلية علوم التأهيل بتخصصات العالج الطبيعي والعالج الوظيفي 169تدريب  تم

 2019خالل العام  -الميداني 

 : جامعة االسراء

 2019 خالل العام -من طلبة كلية علوم التأهيل بتخصصات العالج الطبيعي التدريب الميداني  8تدريب  

 

 التنموية )اإلقليمية والدولية( المشاريع

 

 وتأسيس مركز “ع دعم برنامج التدخل المبكر وبرنامج واألجهزة الطبية واألطراف الصناعية مشرو

 األلمانية. CBMتدريبي معتمد بالجمعية بالتعاون مع منظمة 

  2019رفع التقارير اإلحصائية والفنية والمالية من الجمعية للعام   

  .دعم الجمعية كمركز تدريبي إقليمي وتأهيلي شامل 

  لتسهيل إمكانية الوصول التي تم دمج طلبة الجمعية بها وة بالعاصمة عمان حكوميمدارس  5ئة بيتعديل
 لكافة خدمات المدرسة ولتحقيق أفضل تكيف للطلبة ذوي اإلعاقة الحركية. 

 الرعاية من برنامج التدخل  االهل ومقدميمن  48بمشاركة  ةمنالبيئة اال تي عمل حول موضوععقد ورش
  لجمعية المبكر ومدرسة ا
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 من االهل ومقدمي الرعاية  21عمل حول موضوع الدمج الشامل والتسهيالت البيئية بمشاركة  ةعقد ورش
 من برنامج التدخل المبكر ومدرسة الجمعية  

   من العاملين  18بالزرقاء شارك بها زهور الورد لجمعية أيام حول التأهيل المجتمعي  3دورة لمدة عقد
 المجتمع المحلي  عضاء منوأوالمتطوعين بالجمعية 

  كانون األول برعاية   16/12-14بالفترة من  أيام  3على مدار  والتأهيلالصحة النفسية تنظيم مؤتمر
 ةالجمعي مقر في متخصصة تدريبية عمل ورش خمس تلتهارعد بن زيد صاحب السمو الملكي األمير 

اق مقدمي أور مع التوصيات مناقشة على للعمل مستديرة مائدة المؤتمر أعقب .التاليين اليومين خالل
 نفسية ال الصحة مجال في يعملون الذين المحتملين والشركاءالعمل  خالل جلسات المؤتمر 

 

  حول موضوع التكنولوجيا المساندة من  من موظفي الجمعية متعددي االختصاصات  18 تم بناء قدرات
 :  حسب االتي   دورتينخالل عقد 

 حتى 19/5/2019 منبالفترة   أيام 7 لمدة تدريب - التعليمية الحلول/  الحياة ودةج تحسينمؤسسة  . 1   
 .قبرص من اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من معتمد مدرب بواسطة 27/5/2019
   25 حتى 22/6/2019 منبالفترة   أيام 4 لمدة تدريب - كندا -. Royability، Inc شركة  .2  
 تمكن ، المكثف التدريب من يوًما 11 خالل, و الوصول وإمكانية اليومية ياتيةالح المهاراتحول .6/2019/

 ةالعملي الممارسةو العملية والمهارات التقنية المعرفة من واسعة مجموعة على الحصول من الجمعية موظفو
 (.وأجهزة برامج) أداة 60 استخدام من خالل التمكن من  اليومي عملهم في األجهزة المساندة   دمج أهميةب

 دينار 35،376.77 - المعتمدة الموازنةو  2020العام   خطةاعتماد • 
 معهد  في اإلنجليزية اللغة دورات في( والفنيين والمحاسبين المعالجينالموظفين ) من 5 التحق •

AmidEast-  االيمد ايست. 
من مؤسسات  2020مج للعام للمنسقين والفني األول بالبرا المشاريع إدارةحول  دوراتعقد ل التخطيط تم •

 مرموقة 
 التربية يف الدولي العلمي المؤتمر في للمشاركين المساعدة التكنولوجيا على التدريب الجمعية موظفو قدم •

 "اإلعاقة ذوي لألشخاص المعرفة محتوى" بعنوان الهاشمية الجامعة في الخاصة
 لهاشميةا الجامعة في الخاصة التربية في لدوليا العلمي المؤتمر في علمية ورقةالمديرة التنفيذية  تقدم •
 دأح ترك عدم: الجامع التعليم نحو المبتكر النهج عنوان:تحت  "اإلعاقة ذوي لألشخاص المعرفة محتوى"

 وراءهم
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  مشروع "توفير خدمات إعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في األردن" بالتعاون مع

  BMZاالتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية / المانيا الوزارة وية األلمان CBMمنظمة 

  شخص من ذوي اإلعاقة من الالجئين السوريين والعراقيين والمواطنين  120تقييم احتياجات
من خالل منهم شخص  108األردنيين بمخيم األزرق والرمثا ومعان ومدينة عمان استفاد 

 بائر وأطراف صناعية. معين حركي وتأهيلي وج 250تزويدهم ب 
 
 الجدول االتي : رات تدريبية للعاملين بالميدان حسبعقد دو 

 –ن يعدد المستفيد الجهة المستفيدة  عنوان الدورة 
 المتدربين 

 مدة الدورة 

المعينات تعديل  
  الحركية 

الجامعة  –طلبة التربية الخاصة 
 الهاشمية 

 أيام  3 11

  وظيفي.عالج –األردنية الجامعة  تدريب طلبة الجامعات 

عالج طبيعي -الجامعة الهاشمية  
 عالج وظيفي –

 طوال العام 95

  

  من خدمات وانشطة المشروع وكانت على النحو االتي  للمستفيدينتم قياس الرضى 
o 57  ممن استفادوا من التعديالت البيئية 
o 210 شخص من تم توفير معينات حركية معدلة لهم 
o 90 اتهم انتقال المعرفة وتطبيقها بمؤسس أثرالدورات التدريبية والتعرف الى ممن تم التحاقهم ب 
o 191  ممن اكتسبوا المعرفة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
o 60  والتعرف الى وورش التوعية  للمدارس الدامجة  ممن تم التحاقهم بالدورات التدريبية

 المدارس انتقال المعرفة وتطبيقها ب أثر

 لدى  ةالمعتمد النماذجحسب ) المالي والفني واإلداري ( ير النهائي للمشروع تم أعداد التقر

BMZ  ورفعه لمنظمةCBM 
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  مشروع تمکين الالجئين السوريين لخلق مجتمع شامل من خالل برامج التأهيل المجتمعي واالمتداد

 CBMبالتعاون مع منظمة 

 حول مراكز االمومة والطفولة هالل /عمان احد مركز الب العاملين من 20 ثقيفعقد ورشة توعية لت 

 وكيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة  تدامة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتنمية المسمواضيع  

  مانعردنيين بمحافظتي شخص من ذوي اإلعاقة من الالجئين السوريين المواطنين األ 50تقييم احتياجات 
 معين حركي وتأهيلي وجبائر وأطراف صناعية.  83ل تزويدهم ب شخص منهم من خال 46استفاد واربد 

ع من أنشطة المشرو االعاقة المستفيدينشخاص ذوي ألعالج وطبيعي ووظيفي تم عقدها لجلسة  67 •

 تحديدهم بناء على معايير واولويات محددةوالذين تم 

 من أنشطة المشروع ناالعاقة المستفيديتم عقدها لألشخاص ذوي  ارشاد نفسي واجتماعي جلسة 33 •

شارك  )من ذوي اإلعاقة ومن اقرانهم من غير ذوي اإلعاقة ( شاب  72لرياضي  نشاط عقد •

اط اشتمل النش، وطالب الجامعات و سابقين من الجمعية، وخريجين  الجمعيةطالب مدرسة باالحتفال 

تحقيقا  -ية ت تثقيفومحاضرا ثل م األنشطة الرياضيةو على تنظيم العاب رياضية لمختلف المسابقات 

 .لمبدا الدمج بين الطلبة ذوي اإلعاقة واقرانهم من غير ذوي اإلعاقة 

 ليسهل استخدامها من األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن  في عمان وإربد رافقم 10 عديل بيئةتم ت •

 ينهم كقة بعمان واربد للمزيد من تماتشبيك بين الجمعية ومنظمات األشخاص ذوي االعاالستمرار بال  •

 إلى وواحدةمشغل األجهزة الطبية واألطراف الصناعية بجمعية الحسين  إلى اشخاص إ 7 إحالة تم •

 .العامة الصحة مراكز

 .الحركة على مساعدة وسيلة( 83) تلقوا شخص( 46)  •

صيانة المعينات الحركية وحول التمارين العالجية  االهل ومقدمي الرعاية حولمن  35تدريب  مت  •

  ها أطفالهم او من يقدمون له الرعاية التي يحتاج

 .نشاطات المشروع  في المشاركة خالل من متطوعين 4 تدريب •

 أثناء اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق( والعائالت اإلعاقة ذوي األشخاص) مستفيًدا 26 توعية تم • •

 المنزلية الزيارات

 والمدارس المجتمع في جاالندما موضوع حول الحسين جمعية في والمعلمين لآلباء اجتماع عقد •

 .والمعلمين اآلباء مجلس إلنشاء اإلعاقة ذوي لألشخاص

 المقدمة بالمشروع من خالل االستبيانات الخاصة بذلك  تطبيق نماذج الرضى عن الخدمات •
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 " واالطفال ذوي االعاقة األقل حظا  لألشخاص التأهيلزيادة الوصول الى خدمات اعادة  مشروع

" بدعم من  مكتب تنسيق الشؤون  االزرق ومحافظات الزرقاء ومعان والطفيلةواسرهم في مخيم 

 االوتشا –ن دمكتب االر –اإلنسانية 

شخص من ذوي اإلعاقة من الالجئين السوريين والمواطنين األردنيين بمخيم األزرق  145تقييم احتياجات 

معين  299هم من خالل تزويدهم ب شخص من 140استفاد  والزرقاء والحسا/ الطفيلة  والحسينية / معان 

 حركي وتأهيلي وجبائر وأطراف صناعية

 .وظيفي   عالجو طبيعي عالججلسة  76 عقد تم •

 (إناث) الرعاية مقدمي من 13 لـ نفسي دعم جلستين تنفيذ تمكما و نفسية استشارات 8 تقديم تم •

كما وتم تدريبهم على أداء التمارين  لالمنز في جلسات تأهيلية  وأسرهم اإلعاقة ذوي من شخًصا 13 تلقى •

أداء تلك التمارين لوحدهم وتحت اشراف فريق  كيفية والمعرفة المهارات اكتسبواوبالتالي فقد  العالجية 

 الجمعية 

 مشغل األجهزة الطبية واألطراف الصناعية بالجمعية ومراكز الصحة العامة .  إلىاشخاص  8 إحالة تم •

  عياداتال/ األردن  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتبأعضاء  رفقة المانحة تالجها من مجموعة زارت •

 .المشروع نم للمستفيدين منزلية زيارات جانب إلى ، الميدان في الحسين جمعيةلوالمشاغل المتنقلة التابعة 

 :التالي النحو على للتوعية عمل ورشات أربع عقد تم

 ،لحسيناومؤسسة نور  الالجئين، لشؤون المتحدة األمم وضيةمف مع بالتنسيق األزرق مخيم في عمل ورشة. 1

 ذوي من شخًصا 90. اإلعاقة ذوي واحتياجات اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق باتفاقية للتوعية كير منظمة

 ومصالح حقوق حول تدريبات تلقوا ذوي االعاقة غير من وغيرهم( الالجئين) الرعاية ومقدمي ةاإلعاق

 .اإلعاقة ذوي األشخاص

 ديريةمجمعية الحسينية لرعاية وتأهيل المعاقين ومع  بالتنسيق معان محافظة/  الحسينية في عمل ورشة. 2

 انينوالقو اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية حول الوعي مستوى لرفع بالحسينية االجتماعية التنمية

 الرعاية يومقدم عاقةاإل يذو األشخاص من 64. اإلعاقة ذوي األشخاص وحقوق المحلية والتشريعات

 .اإلعاقة ذوي األشخاص ومصالح حقوق على تدريباً اإلعاقة ذوي  غير من وغيرهم

 جتماعيةاال التنمية مديريةو اتالنجم اتسيد جمعية بالتنسيق مع الطفيلة محافظة/  الحسا في عمل ورشة. 3

 وحقوق يةالمحل والتشريعات ينوالقوان اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية حول الوعي مستوى لرفع ابالحس

اإلعاقة ذوي  غير من وغيرهم الرعاية يومقدم اإلعاقة يذو األشخاص من 45. اإلعاقة ذوي األشخاص

 .اإلعاقة ذوي األشخاص ومصالح حقوق على تدريباً 
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 ذويزهور الورد وكنا معنا ل) محليتين جمعيتين مع بالتنسيقمحافظة الزرقاء /  الرصيفة في عمل ورشة.  4

 ذوي األشخاص واحتياجات اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية حول الوعي لزيادة( اإلعاقة forاإلعاقة 

 وغيرهم( األردنيون والالجئون المواطنون) الرعاية، ومقدمي الشخاص ذوي اإلعاقة،ا من 39 تلقى. اإلعاقة

 اإلعاقة ذوي األشخاص ومصالح حقوق على تدريباً األشخاص من غير ذوي اإلعاقة  من
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  : م األردن " بدعالهياكل المستدامة للعالج النفسي لالجئين السورين والمجتمع المضيف في مشروع

 جمعية هيلب المساعدة من أجل مساعدة الذاتمن 

( BMZالوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية / المانيا ) منظمة هيليب من الداعم الرئيسي صلتح

 قبل من المشروع هذا تنفيذ سيتم. 2019 تموز من اعتباًرا جمعية الحسين إلى المشروع لتسليم وافقةم على

 بجمعية الحسين  واالجتماعي النفسي مج االرشادبرنا

من الالجئين السوريين  1761الذين بلغ عددهم  للمستفيدينوصرف ادوية  النفسي التأهيل إعادة عقد جلسات •

 بكل من عمان والزرقاء والمفرق  والمواطنين االردنيين

نفسية ال لصحةا مندوبة كريستينا والسيدة أوريانا كايو والسيد للجمعية ةالتنفيذي رةالمدي بين اجتماع عقد • •

 .المستقبل في التعاون لمناقشة األحمر للصليب الدولية اللجنة/  النفسي والدعم

 التواصل سائلو باستخدام نفسيةال بالصحة التوعية حملة تاستراتيجيا بتصميمكادر وإدارة جمعية الحسين  قام •

 كما واعد كادر الجمعية الرسائل التي ستطلق خالل الحملة اإلعالمية  .االجتماعي

 مجال يف األكاديميين منسيقية )لجنة علمية ( تن لجنة تشكل( المشروع مدير) لجمعيةل ةالتنفيذي ةالمدير •

طبيب ) ماهرعسولة والدكتور,  (العصبي التأهيل في دكتوراه) حدوش حكمت الدكتور من تتكون التأهيل إعادة

الفني األول ببرنامج االرشاد النفسي ومنسق الجودة والتدريب للتحضير للمؤتمر الدولي الذي سينظم  ،نفسي ( 

 .حول مفهوم الصحة النفسية والتأهيل 

 المؤتمر منشورات تصميم بإعداد ، TACTIX التسويقالجمعية االستراتيجي المعني  بمجال  شريك قام •

 .الرسمي الجمعية وموقع االجتماعي التواصل وسائل في نشرها تم التي الرسائل و العمل وورش

 مر،المؤت عن لإلعالن( يومية محلية----الغد  صحيفة) الرائدة المحلية الصحف إحدى مع مقابلة تنظيم تم •

 لدى يالوع مستوى رفع إلى باإلضافة والمشاريع األوراق تقديمل الميدانيين والعاملين األكاديميين وجذب

 النفسية  الصحة مجال في المجتمع

معية ج برامج في نفسيةال الصحة خدمات إدخال عن للحديث المشروع مدير مع مقابلة عمان تليفزيون أجرى •

 الحسين 

 مع الثالث اداتالعي في النفسية ارةاالستش مهارات علىالتابعين للجمعية  نفسيينال خصائيينألا تدريب تم •

 .منهم لكل زيارة 36 إجمالي
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 يلي ما التدريب وشمل الجمعية،من قبل فريق واألطفال  دعم لألهالي إجراء مجموعات تم: 

o والعواطف النفس عن التعبير 

o ناأنفس نقدر 

o إيجابي بشكل اآلخرين مع التواصل 

o حل مهارات على وتدريبهم ممشاكله لمناقشة األطفال مع فردية اجتماعات عقدت 

 .المشكالت

o لذاتهم األطفال احترام لتعزيز ممتع نشاط. 

o والخياطة. والرسم تلوينال مثل الدقيقة المهارات خالل من التوتر تخفيف 

 platformفي اإلضا والتعليم للتدريب اإلنترنت على منصة إنشاء تم :اإللكتروني التعلم منصة إنشاء •

 .والعربية اإلنجليزية لغتينالب متاحوكان  نترنتاإل عبر األساسي النظام

  كانون األول برعاية  16/12-14 من أيام بالفترة 3مدار  والتأهيل علىالصحة النفسية تنظيم مؤتمر
 ةالجمعي مقر في متخصصة تدريبية عمل ورش خمس تلتهارعد بن زيد صاحب السمو الملكي األمير 

اق مقدمي أور مع التوصيات مناقشة على للعمل مستديرة مائدة المؤتمر أعقب .التاليين اليومين خالل
 نفسية ال الصحة مجال في يعملون الذين المحتملين والشركاءخالل جلسات المؤتمر العمل 
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  وذكسيةاألرثمشروع " اإلغاثة لضعاف السمع والمعاقين من الالجئين السوريين " بالتشبيك مع المنظمة 

 -IOCCالعالمية  المسيحية

 التأهيليات استراتيج  حول تدريبيتين دورتين عقد تم ،المنظمة األرثوذكسية المسيحية العالمية  مع التعاونب

 :التالي النحو على المجتمعي

 والفنيين األردنيين السوريين  من الالجئين ) متدرب 12 لـ تدريبية دورة عقد تم ، األزرق خيمم في

 (.تدريبية أيام خمسة الدورة مدة)  لمجتمعيا التأهيل برامج حول( 

 من المتطوعين ) واألردنيون السوريون الالجئين: متدرًبا 47 لـ تدريبية دورة عقد تم ، عمان في 

 الدورة مدة) ، والزرقاء عمان مستوى على الوزارات عن وممثلين ، الرصيفةو والزرقاء صويلح

 (.تدريبية أيام أربعة

 

 المنظمة األرثوذكسية المسيحية العالمية للمعنيين ب دريبتال عن النهائية يرالتقار اعداد ورفع تم
 

  مشروعCLASP – توحيد الخدمات اللوجستية للموردين وموفري التكنولوجيا المساعدة 

  سنوات بعد اجتياز كافة المتطلبات ضمن أنشطة مشروع "  4اعتماد الجمعية كشريك محليي لمدة

المساعدة المناسبة والوصول إليها في الظروف قليلة الموارد وتعزيز جودة تحسين إتاحة التكنولوجيا 

معين  150جديدة لتلقي المعينات الحركية ل التوقيع على اتفاقيةتقديم الخدمات" وكان من نتاج ذلك 

 الف دوالر  22بقيمة  2019للعام حركي 

 التنقل على مساعدة وأدوات متحرًكا كرسًيا 147 توزيع. 

 دوالر 20.000 بمبلغ المتخصصة المتحركة الكراسي الستقبال 2020 لعام جديدة تفاقيةا توقيع تم 

 مشروع فريق مع اجتماعين عقد تم CLASP المستوى على المستقبلي التعاون لمناقشة لندن في 

 تفاهم مذكرة إعداد سيتمجمعية الحسين وو( CLASP لمشروع المنحة صاحب) UCP بين اإلقليمي

 حقا ال الصدد هذا في
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 مركز الشؤون الثقافية والتعليمية لكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة LDS 

  المسجلين بقائمة االنتظار لدى الجمعية.األشخاص ذوي اإلعاقة كرسي متحرك على  44توزيع 

  مستوىال على التعاون الجمعية لدراسةقام بزيارة  أندرسون مارك لمؤسسة المسؤول اإلقليميالرئيس 

 الوطني

 اتايمش) الحركة على مساعدة أداة 562و متحرًكا كرسًيا 644 بـ الجمعية اتفاقية لتزويد توقيع تم، 

 (عصي عكازات،

 مارك فريق مؤسسة بواسطة 2019 لعام الحسين جمعيةل المتحركة الكراسي خدمة تقييم تطبيق •

 تقييم المتخصص نظير هذا ال 100 من 91.5 الحصول على عالمة تم وقد أندرسون

وأجهزة وإعادة  معداتدعم مشغل االجهزة الطبية واألطراف الصناعية بالجمعية ب على الموافقة •

 LDS. دينار 15،685 للمشغل بمبلغتأهيل البنية التحتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   متطورة وبناء قدرات المعالجين بالجمعية بالتشبيك مع كل من  تأهيليةمشروع تزويد الجمعية بأجهزة

 ( بألمانيا ACTION -MEDEORنظمة المعونة اإلنسانية والتنمية ومؤسسة )م

دات عبمة الحسين من خالل تزويد الجمعية لتحسين خدمات إعادة التأهيل في جمعي Medeorوقيع اتفاقية مع ت

 يةمشاركة الجمعودعم  بألمانيا،ومن خالل تدريب متخصص إعادة التأهيل وبناء قدرات المعالجين في األردن 

 بمؤتمرات دولية 

 التأهيل إعادة امجبر في الستخدامها بها المتبرع المعدات من الثانية الشحنة تسلم 

 على استخدامات واهمية جهاز غاليليو  التأهيل فريق الجمعية المعني بإعادةلمتخصص  تدريب عقد  

  السحائية  القيلة –ء دماغي استسقا من يعانون الذين لألطفال العالج ونهج المبكر التدخل" عقد تدريب حول

 من قبل خبيرة دولية  "العصبية مشاكلال من وغيرها

 جديدةال األجهزة بمساعدة كبار السنو اإلعاقة ذوي األشخاص من 104 وتأهيل  عالج. 

 تأهيل إعادة مركز إلى التبادلية الزيارة في نالطبيعييالمعالجين  من اثنان شارك UniReha GmbH  

 . 27/5/2019-17بكولون بألمانيا بالفترة من 

 مستفيًدا 23 مع الصحة وزارة من واألطباء الجامعيين األساتذةمن   التأهيل عادةبمجال ا  خبراء 9 حضر 

ية ادخال احدث األجهزة للخدمة داخل الجمعية واهميتها متم التوعية بأه ".المشروط غير العطاء يوم"
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 األساتذة ينب المفتوحة المناقشات تبع. ص ذوي اإلعاقة والمجتمع بشكل عامبتحسين نوعية الحياة لألشخا

ن مستقبال واالستفادة م المشروع أنشطة في االستثمار كيفية لمناقشةوالمعنين من الجمعية  واألطباء

 األجهزة والبرامج العالجية الجديدة التي ادخلتها الجمعية لألردن.

 إلى اإلداري النهائيوفني والمالي ال التقرير تقديم تم Medeor 

 

 

 شركة اورانج 

بما يضمن زيادة عدد المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة دينار  ألف 20000دعم الجمعية بمبلغ 

  الخارجيين.المرضى دعم انشاء مركز خاص لخدمة وباألخص موضوع 

 للمرضى  لالتأهي مركز إلنشاء الجمعية اتخذتها التي اإلجراءات لمراجعةاورانج  شركة من وفد زار

 الخارجيين.

المرضى الخارجيين من خالل  برنامج من استفادوا الذين والمرضى المستفيدين أعداد عن تقرير إعداد •

 مركز العالج الطبيعي 

 وتم الحصول على الترخيصمن الجهات الرسمية )وزارة الصحة(  ص مركز العالج الطبيعيترخي متابعة تم •

  بشكل رسمي وقانوني وحسب التعليمات الناظمة التأهيل إعادة مركزوتشغيل  للتفعيالالزم 

 

 يرلنداا فارةس

 تراحاق تم. الجمعية برامج ودعم المستقبل في التعاون لمناقشةجمعية الحسين  األيرلندي السفير زار •

 دينار 4500 مبلغب واآلخر الحافالت لصيانة استخدامه سيتم أردني دينار 8000 بمبلغ أحدهما: مشروعين

 باألردن. التأهيل إعادة مجال في العاملين لتدريب الالزمة بالمعدات الجمعية لتزويد

 ومتطلباتها المشروع مقترحات لمناقشة السفير مع األيرلندية السفارة في اجتماع عقد تم. 

 ت الجمعيةحافال وتحديث صيانةنشاط  تنفيذ تم 
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 العالم مستوى على اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق على ، Essl مؤسسة من مبادرة وهو ، Zero مشروع

 مشروعل مبتكرة كممارسة" بالوراء أحد ترك عدم ....جالدام التعليم نحو المبتكر النهج" مبادرة الجمعية   تقدم

 وفازت الجمعية بالجائزة  2020 للعام  الصفر

 المتحدة األمم في Zero Project مؤتمر في محاضرة بتسلم الجائزة و القاء  المديرة التنفيذية   وف تقومس

 .العالم أنحاء جميع من اإلعاقة مجال في والقادة الخبراء أمام ، 2020 شباط  في ، فيينا في

 S'جوهانيتير

 تائجنجوهانتير وكان اهم مخرجات و لـ اإلقليميين الشركاء اجتماع من أيام ثالثة فيالمديرة التنفيذية  شاركت

 :  االجتماع

 على المستوى الوطني جوهانتير استراتيجيات ةمراجع -1

 والعراق والقدس ولبنان سوريا من شركاءال دامج يضمال التعليم بشأن - إقليمي تحالف لتأسيس اتفاقية - 2

  جمعية الحسين برئاسة واألردن

 

 االتفاقيات المحلية والدولية الجديدة

 

 ،بوسطن/ امريكا" ربحية غير" ماساتشوستس ركةوش الصحية، للمهن MGH معهد مع التفاهم مذكرة توقيع •

حوث ضمن نطاق لببمجال االتابعين للمعهد  العالي التعليم طالبالعملي والميداني لالتدريب ب تعلقت االتفاقية

 باألردن التأهيل المجتمعي 

 لألطفال طبي سجل استخدام تفعيلبالمشروع البحثي" الحسين وجمعية  األردنية الجامعة بين البحثي التعاون •

 ."جمعية الحسين في الدماغي بالشلل المصابين

 البحثي المشروع تنفيذو لتطبيق. األردنية والتكنولوجيا العلوم وجامعةجمعية الحسين  بين تفاهم مذكرة •

 الشلل من يعانون الذين األطفال عند المشي أنماط على الجمجمة عبر المباشر التيار لتحفيز العالجي التأثير"

  " اغيالدم
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 برامج التوعية / المشاركة في المناسبات واالحتفاالت المحلية واإلقليمية 

 :2019أهم األنشطة للعام 

 التاليحسب مؤتمرات دولية مل علمية خالل مشاركتها بأوراق عقدمت  للجمعيةية المديرة التنفيذ:  
o مؤتمر ATIA قديمت آثار: طولية حالة دراسة: "بعنوان ورقة وقدم أورالندو في المساعدة للتكنولوجيا 

 المساعدة التكنولوجيا حلول
o اإلعاقة ذوي لألشخاص الالئق العمل لتوفير النقابي العمل حول إقليمية ندوة 
o معهد نظمها عمل ورشة خالل المجتمعي التأهيل فيجمعية الحسين  دور MGH الصحية للمهن  /

 .الشامل األردن نحو
o انيةإمك" بعنوان الهاشمية الجامعة في الخاصة التربية في لدوليا العلمي المؤتمر في علمية ورقة 

: جامعال التعليم نحو االبتكاري النهج" بعنوان اإلعاقة ذوي لألشخاص المعرفة محتوى إلى الوصول
 ". بالوراء أحد ترك عدم

o ةيبالالط مركز في المجتمعي التأهيل برنامج في المحلي والمجتمع المؤسسات دور حول عمل ورشة 
 مخيم الطالبية  –للتأهيل المجتمعي 

 إطالق: حول عمل ورشة المديرة التنفيذية  تحضر MENA لكتيب Sphere Handbook   الذي
 االتحادية ألمانيا جمهورية سفارة مهتنظ

 مبدأ تنفيذ" ، Go-MENA Inclusive Work Stream حول العمل ورشة المديرة التنفيذية  تحضر •
LNOB الوزارة االتحادية  برامج في لإلعاقة الشاملة التنمية مناهج خالل من - 2030 أعمال جدول من

  . الشرق األوسط وشمال افريقيا  منطقة في BMZللتعاون االقتصادي والتنمية / المانيا 
  عقدت تيوال( التأهيل إلعادة االستراتيجي لتخطيطا توجيه) بعنوان عمل ورشة المديرة التنفيذية  تحضر •

 .التأهيل إلعادة وطنية استراتيجية لتطوير ، نيومير على مدا

 لمساند المعلم ادورودامج ال التعليم خدمات لمناقشةاأللمانية وكالة التنمية  مع االجتماعات من العديد عقد تم 
 خلفاتم من وغيرها لألفراد المضادة األلغام ضحايا مساعدة حول العالمي المؤتمرالتنفيذية المديرة  تحضر •

 .اإلعاقة وحقوق المتفجرات من ربالح
 لتكنولوجيا بجامعة العلوم وا التأهيل كلية في الماجستير لبرنامج الختامية الجلسة المديرة التنفيذية  حضرت •

 .مالحظاتها ومشاركة الختامية الجلسة من جزًءا تكون أن منها طلب حيث
 بإدارة مانية وكالة التنمية األل بالتعاون مع  سينومدر نفسيين أخصائيين أربعة معشاركت المديرة التنفيذية   •

ت قدم. ةالسياس وتوصيات التحديات: األردن في المساعدة الخدمات مستقبل تأمين: المصلحة ألصحاب اجتماع
ة األلمانية الوكال تطوير مجلس وعضو التعليم وزارة في التعليم مدير أمام االجتماع نتائجالمديرة التنفيذية 

 .األلمانية السفارة في دولي لإلنماء ال
 الشؤون مديرة مع اجتماًعا عقدتو لندن في IDR معرض" حول العالمي المؤتمر المديرة التنفيذية  تحضر •

 ".CLASP"من  إليزابيثالسيدة و UCPW في والعمليات المالية
العامة  ة والمرافقالخطة الوطنية العشرية لتصويب أوضاع المباني القائم حفلت المديرة التنفيذية حضر •

ة ورش المديرة التنفيذية  تحضر • ، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز2029الى  2019لألعوام 
 ورشة ركزت ،. نيسان 2 إلى 1 من الفترة في اجنيف فندق في". األردن في والتشغيل الشامل التعليم" عمل 
  يةاألردن البيئة في والتشغيل والتقني مهنيال والتدريب التعليم ، التعليم في الشمول على العمل

 وضع لىع الجديدة اإلقليمية الحكومات ردود" بعنوان قصيًرا تقديمًيا عرًضا المديرة التنفيذية  تحضر 
 المدني السالم خدمة: ZFD منتدى إعداد من" األردن ، لبنان ، تركيا: في السوريين الالجئين

 من ختيارهاا تم أن بعد بالجامعة الهاشمية  للطفولة رانيا الملكة كلية يف اجتماعاً المديرة التنفيذية  حضرت •
 الكلية مجلس في كعضو الجامعة رئيس قبل
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 تعليمية مساحة يعد الذي برنامجهم عن المزيد لمعرفة المفرق في ICMCجمعية  بزيارةالجمعية   فريق قام •
 وبحث سبل التعاون المستقبلي .  للطفل صديقة

 الخطة لمناقشة اراني الملكة ألكاديمية التنفيذي الرئيس ، عبيدات أسامة الدكتور مع مديرة التنفيذية ال تاجتمع •
  رسة الجمعية واشراكهم بالبرامج التدريبية التي تنظمها االكاديمية مد معلمي تمكين في المستقبلية

 التأهيل كلية وعميد الكرمي علي ورالدكت الهاشمية الجامعة رئيس نائب مع اجتماع ت المديرة التنفيذيةعقد •
 .المجتمعي التأهيل وملدبل التحضيرات لمناقشة غوش أبو محمود الدكتور

 الدولية العمل لمنظمة المائة السنوية الذكرى احتفاالت المديرة التنفيذية  تحضر •
 لهاتمو التي الحكومية غير المنظمات جميعجمعية الحسين بمشاركة  في مستديرة مائدة اجتماع عقد تم •

 . المستويات مختلف على المستقبل في التعاون مناقشةل األلمانية الحكومة
 تقبليالمس والتعاون التواصل بهدف - جمعية الحسين  بزيارة القدس في بسمة األميرة مؤسسة من وفد قام •

 يرةألما الملكي لسموا صاحبة مع لقاء وعقد للتوحد األردنية لألكاديمية زيارة ترتيب تمو. الخبرات وتبادل
 .رئيسة الجمعية  ماجدة

 محتوى" انبعنو الهاشمية الجامعة في الخاصة التربية في الدولي العلمي المؤتمر في جمعية الحسين  تشارك •
 اإلعاقة ذوي لألشخاص المعرفة

 21 في )معسكر دامج ضم أطفال ذوي إعاقة وغير ذوي إعاقة ( بالفترة من  تم عقد نادي صيفي لألطفال  •
 اب .  20 وحتى 2019 تموز

 األيرلندية رةالسفا بتنظيم وتنسيق من األيرلندية المجموعة قدمته الذي الموسيقي ألداءمشاركة طلبة الجمعية   •
 لتيا والبرامج األنشطة تحديد تم/  الحسين نور مؤسسةجمعية الحسين  من التخصصات متعدد فريق زار •
 مستقبال مؤسسة نور الحسين  مع والتنسيق التعاون انبوجو مؤسسة نور الحسين  هاقدمت

  اجراء مقابالت تلفزيونية واذاعية مع المديرة التنفيذية للجمعية للتوعية بنشاطات الجمعية على المستوى
 المحلي واإلقليمي والدولي 

 منها : في العديد من األنشطة  الجمعيةشارك طالب • 
 احتفال عيد الفطر واألضحى 
 د الميالداحتفال عي 
  المولد النبوي عيد 

 لطلبة مدرسة الجمعية  والثالثون  تاسع حفل التخريج للفوج ال تنظيم• 

  عمان بمشاركة الهيئات الدبلوماسية واألندية الدولية  – بنادي ديونز عمان عقد البازار السنوي للجمعية
من صاحبة السمو الملكي األميرة المعتمدة باألردن بدعم من أعضاء الهيئة اإلدارية وتحت إشراف مباشر 

 ماجدة رعد رئيسة الجمعية. 

  مشاركة طلبة المدرسة بمعرض الرسم الذي نظمته مدرسة الجاليات الدولية 
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 2019وسياسات جديدة طبقت بالجمعية العام  اجراءات

  دكتور لوالمرضى الخارجيين من قبل االتدخل المبكر إجراء تقييم شامل لجميع الطالب وأطفال برنامج

 ضور جميع المعالجين والفنيين من مختلف البرامج.حب" للجمعية  التأهيل "مستشار حدوش حكمت

  2018بناًء على تحليل الوضع في عام  2019تم تطوير الخطة السنوية لعام. 

  إعطاء حصص موسيقى لجميع طالب المدارس من قبل السيدة سحر خليفة 

 ةيمرجع لقائمة وفًقا وتوحيدها هموإجراءات الطالب دمج عملية مراجعة متت. 

 الرعاية.هل ومقدمي اال احتياجات لتلبية التدريبية الموادحديث ت تم 

 الجانب تشملل المحلية واللوائح القواعد مع لتتوافق وتحديثها الحضانة وبرامج بروتوكوالت حديثت تم 

 .النفسي

 رامج المنسقين والفني االول بالب لىع المسؤوليات توزيع للجمعية وإعادة التنظيمي الهيكل تعديل تم 

 لدامج فيا التعليم التنفيذية لمناقشةالمديرة  قبل الجمعية من موظفي مع االجتماعات من العديد عقد تم 

 :الصدد هذا في التالية اإلجراءات الجمعية واتخذت

 ادارية.ولجنة فنية  لجنة :دامجال التعليم عمليات على لإلشراف لجنتين إنشاء تم 

 تهماحتياجا على بناءً  مختلفةوتقسيمهم لفئات  سة على الصفوفرالمد أطفال توزيع دأعي 

 والجسدية والسلوكية معرفيةال

 صفية غرفة كل احتياجات لتلبية المعلمين توزيع أعيد. 

 تائجالن نفس تحقيق مع األطفال احتياجات لتلبية الدراسية المناهجوتكييف  تبسيط تم. 

 مستمر بشكلالمستفيدين و العمالء رضا متابعة تم. 

  بإدارة االتصال تم TACTIX الماضيين الشهرين مدار على تم الذي دعمها لمواصلة الجديدة. 

 التأهيل موظفي جميعللعمل به وارتدائه من قبل  الجديد الموحد الزي تصميم تم. 

 لمؤسسةا دموار تخطيطب الخاص النظام في تحميلها ليتم ببروتوكوالت منفردة عملية كل دعم سيتم 

 .مستدامة جودة توفير لضمان

 منةاآل البيئة اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق الشامل،دمج ال: األمور أولياء تدريب عمل ورش تنظيم تم 

 .لألطفال

 االمنة والتوقيعالجمعية حول موضوع حماية االطفال من االساءة والبيئة  عمل لموظفي ورشة عقد تم 

 .الطفل بحماية الخاصة السلوك قواعد مدونة على

 وتقليل تاحةالم الشاغرة الوظائف في الفجوات لتغطية العمل وتفعيلهثناء ا التدريب برنامج تقديم تم 

 .األنشطة

 حكمت أهيل الدكتورالتوالمعالجين الوظيفين من قبل مستشار  نالطبيعيياالداء الفني للمعالجين  تقييم تم 

 وادرمن قبل الكوالنشاطات  بالعملواعتمادها  حكمت ورالدكت قبل من التقييم نماذج جميع مراجعة تمت   



20 

 

 وحدة التأهيل:-البرامج التأهيلية الشاملة  –لتقرير اإلحصائي ا

 

 برنامج التدخل المبكر  - 

 

 

 

  

 

 

 عدد المستفيدينمن  %58 بعمر اقل من ثالث سنوات بما نسبتهالتعامل مع أطفال 

 

 

   االمتداد التأهيل المجتمعي وبرامج  مجابر -

 

 

 نوع الخدمة العدد

  األطفال المخدومين  76

 تقييم أولي 180

 العالج الجماعي)اللعب( 4

 عالج فردي /جلسات   1747

 عالج مائي  58

 / العظام تتقييم من العيادا  21

  الجلسات المشتركة  3

  صيانة أجهزة وجبائر  18

 جبائر متسلسلة  8

 جلسات تحفيز كهربائي  65

 جلسات غاليليو  92

 دعم لألهل ومقدمي الرعاية  33

 العدد نوع الخدمة

 50 المراكزالمستفيدين داخل  

 33 منزليا  المستفيدين

 32 تدريب للمتطوعات

 1 محاضرات لألهل والمتطوعات 

 5 محاضرات توعية للمجتمع 

 258 المستفيدين من برامج التوعية  

 1349 المعينات الحركية الموزعة 
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 المناطق التي يتم تقديم خدمات االمتداد إليها وعدد الحاالت المخدومة -

 

برامج التأهيل 
 المجتمعي

ربدا معان عمان مخيم  
 األزرق 

مخيم  المفرق  الزرقاء  الطفيلة 
 األزرق 

عدد الحاالت 
المخدومة في كل 

 برنامج

80 25 102 200 42 40 75 200 

 

 

 2019العيادات المتنقلة للعام -

 

 

 

 

  

عدد المعينات  المنطقة الجهات المستفيدة
 الحركية الموزعة

 عدد العيادات

الالجئين السوريين من ذوي  
اإلعاقة والمواطنين األردنيين 

 من ذوي اإلعاقة 

 ، عماناربد، معان 
, مخيم األزرق, المفرق,

  الطفيلة , الزرقاء 

  35 معين حركي  1349
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 برنامج العالج الطبيعي 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط نوع  عدد الحاالت 

 117 تقييم 

 63 تحويل للعيادات

 1736 عالج فردي

 41 عالج جماعي

 223 عالج مائي

 15 جبائر متسلسلة

 40 متابعة أجهزة وجبائر

 16 جلسات مشتركة 

 56 اجتماعات تأهيل

 23 المرضى الخارجيين

 14 جلسات تحفيز كهربائي 

 126 جلسات غاليليو 

 243  جلسات رياضية 

تدريب االهل وورشات 
 العمل المتخصصة 

3 
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 برنامج العالج الوظيفي -

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد نوع الخدمة

 102 تقييم أولي/ حاالت جديدة 

 65 إعادة تقييم 

 1261 عالج فردي

 482 االلتحاق بالحصص الدراسية 

 12 عالج مشترك مع قسم العالج الطبيعي

ماعيعالج ج  67 

 20 زيارات دمج مدرسي 

 4 زيارات مجتمعية 

 140 التعديالت للصفوف الدراسية

تعديالت لمعينات حركية    118 

 70 اجتماعات تأهيل 

 3 تدريب االهل

 6 الجبائر 
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 برنامج التمريض -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الحاالت  نوع الخدمة
 المستفيدة

 القسطرة البولية

 

2086 

 ج التقرحاتعال

 

74 

 تفريغ المثانة

 

2408 

 متابعة العمليات

 

10 

 تدريب األهل 

 

7 

 اجتماعات التأهيل

 

26 

 772 متابعة  –النظافة الشخصية 

 252 العيادات الطبية 

 15 حصص /جلسات بالمدرسة 

 181 متابعة عالج مائي 

 17 الفروسية العالجية 
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 العالج النطقي-

 

 برنامج األجهزة الطبية -

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان

 

التدخل  
 المبكر 

 

 المدرسة

 

 

الحاالت 
 الخارجية 

 

المجموع  
 الكلي 

عدد  
 المستفيدين 

22 38 5 65 

  5 85 25 جلسات تقييم  

  0 220 326 جلسات فردية  

 البيان

 

 المجموع الكلي  

 151 صناعة أجهزة طبية وأطراف صناعية 

 العظام-مراجعة عيادات طبية

 

عيادة عظام  49شخص من خالل  112
 وعيادة تأهيل  
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مشغل المعينات الحركية والتعديالت   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واالجتماعي:التعليم األكاديمي واإلرشاد النفسي * 

 برنامج التعليم -

 المجموع الكلي النشاط

 8400 عدد الحصص الكلي 

 1 اجتماعات ولقاءات أولياء األمور الجماعية 

 30 الفردية مقابالت أولياء أمور 

برنامج خدمة –عدد المستفيدين من خارج الجمعية 
 المجتمع 

5 

 3 برنامج خدمة المجتمع  –عدد المدارس المستفيدة 

 4 عدد المتطوعين 

 240 حصص حاسوب + أجهزة مساندة للحاسوب 

 5600 حصص اللوح التفاعلي 

 320 حصص موسيقى

 1 )الخارجية (-زيارات الدمج المجتمعي 

 240 تربية بدنية  –ص رياضة حص

 50 مكتبة  –حصص مطالعة 

 

العدد    النشاط   

 196 صيانة كراسي متحركة  

 267 تعديالت للكراسي المتحركة  

 15 صيانة كراسي الخشب 

 64 صيانة طاوالت الصفوف 

 14 صيانة أثاث الجمعية 

 8 تعديل حافالت الجمعية  

 35 المشاركة ببرنامج العيادة المتنقلة 
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 برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المجال اإلرشادي

 العدد

 535 اإلرشاد الفردي والمقابالت الفردية

 23 اإلرشاد األسري

 151 حصص التوجيه الجمعي

 16 الدورات والمحاضرات لألهل

لمدرسةا-الدراسات االجتماعية /الخارجية   93 

 71 اجتماعات التأهيل

 74 ستانفورد بينيه  -اختبارات الذكاء

 20 زيارات الدمج المدرسي

 316 تعزيز الطالب

األطفال إرشاد –التعامل مع حاالت اإلساءة 
 فردي

9 

 11 األهل-التعامل مع حاالت اإلساءة 

عدد األهالي الذين وقعوا نماذج التعهد بحماية 
ءة األطفال من اإلسا  

64 

عدد الموظفين الذين وقعوا نماذج التعهد 
 بحماية األطفال من اإلساءة

36 

عدد طلبة الجامعات المتدربين الذين وقعوا 
 نماذج التعهد بحماية األطفال من اإلساءة

133 



28 

 

  التدريب والجودة  -

 )برنامج الدمج( -      

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب

 تدريب طلبة الجامعات  -

التخصص/ 
 الجامعة

المجموع   جامعة االسراء  الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية  

 عالج وظيفي

 عالج طبيعي

عالج طبيعي   169 101
8فقط   

 

278 

 المجموع الكلي

 

 

 

 

 

 

 العدد النشاط )المهمة(

 19 لمدارس )جميع الطلبة المدموجين(زيارات ل

 1 اجتماعات أهالي بالجمعية 

 1 اجتماع كوادر المدارس الدامجة لطلبتنا بالجمعية

 25 زيارات مدارس مرشحة للدمج

اجتماعات بالمدراء والمرشدين والمعلمين 
 بمدارسهم

20 

 8 مدارس حكومية تم دمج الطلبة بها  

 6 مدارس خاصة تم دمج الطلبة بها

 1 مدارس تابعة للوكالة تم دمج الطلبة بها

 25 اجتماعات فردية باألهالي
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يب األهلتدر -  

 

القدرات بناء-تدريب الكادر   

 البيان

 

 العدد

 

 عدد جلسات التدريب 

 

5 

 عدد المستفيدين

 

147 

المؤتمر –الورشة  –اسم الدورة   الجهة المنفذة عدد المشاركين المدة  

 مركز بانا 8 اسبوعان 5 اإلصدار ةبيني ستانفورد

 لىع وتسجيلهم لدماغيا بالشلل المصابين األطفال تقييم
 وطنية منصة

الدكتورة نهاد المصري  12 يوم
 /الجامعة األردنية

ايام5 جاليليو مركز اعادة التاهيل =  9 
المانيا –كواون   

 من يعانون الذين لألطفال العالج ونهج المبكر التدخل
 مشاكلال من وغيرهاالقيلة السحائية  –استسقاء دماغي 

 العصبية

أيام 5  9  
ةالخبير  

 ريجينا زوالينيلو
 

 UniReha تأهيل إعادة مركز إلى التبادلية الزيارة
GmbH- ألمانيا 

أيام 10  /التأهيلمركز اعادة  2 
المانيا –ون لكو  

 الجامعة األردنية 2 1 أوبيا جبائر 

 جمعية الحسين 20 1 ةالصفوف الدراسي في تدريس كاستراتيجية الموسيقى

البروفيسور محمد  3 1 لاألطفا عند التشنج لعالج طرق
تركيا –اوزيك   

 جمعية الحسين 10 1 الجبائر المتسلسلة

 جمعية الحسين 7 1 المدرسةفي   ألطفالدى ل المعرفية المشكالت

 – التأهيلمستشار  7 2 المهارات الحركية الكبيرة
 الدكتور حكمت
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دنفر  -سنوات 6من عمر يوم لغاية  –مسح التطور للطفل 
2 

 – التأهيلر مستشا 18  2
 الدكتور حكمت

 – التأهيلمستشار  ICF 1 24-لألداء  الدولي صنيفالت
 الدكتور حكمت

 جمعية الحسين 51 1 البيئة االمنة

 جمعية الحسين 51 1 اإلساءةمن  األطفالحماية 

 جمعية الحسين 51 1 العامة السالمة إجراءات

 جمعية الحسين 51 1 المعلومات سرية

 جمعية الحسين 51 1 اتمشتريال سياسات

 جمعية الحسين 16 1 التأهيل إعادة في يالنطق معالجال دور

 جمعية الحسين 51 1 الجمعية استراتيجية

 جمعية الحسين 31 1 التربوية االستراتيجيات

 جمعية الحسين 16 1 دامجال التعليم

 جمعية الحسين 27 1 النفسية الصحة

 جمعية الحسين 22 1 امجدور المعالج الوظيفي بالتعليم الد

 جمعية الحسين 27 1 وإدارتها الظهر أسفل آالم

الطبيب النفسي  اشرف  55 1 الذات تطوير
 الصالحي

الطبيب  -جمعية الحسين 30 1 ذهانال
 النفسي احمد السالم

 السيدة  سيرسا قورشة 30 1 لألطفال واالجتماعية العاطفية التنمية دعم
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 علومات تكنولوجيا الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد نوع الخدمة

 حصة حاسوبية  240 حصص كمبيوتر لطلبة المدرسة  

 كافة طلبة المدرسة تقييم اشخاص ذوي إعاقة لبرنامج األجهزة المساندة  

 حالتين خارجيات

 4 إعداد برمجيات من قبل رئيس القسم 

 يوميا/يعتمد على األعطال  صيانة لألجهزة وملحقاتها شهريا 

 3 دة بيانات عمل قاع 

 يوميا نسخ احتياطية لكافة ملفات وبرامج الجمعية وأنظمتها 

 8  حضور دورات تدريبة والعمل على فنياتها 

 شهريا لكافة الموجودات عمل تفقدات شهرية لكافة األجهزة والمعدات والبرمجيات

 يوميا أمن وسرية المعلومات

 -  وتهيئتهاERP تجهيز األجهزة للعمل على نظام  

التحضيرات التقنية لكافة النشاطات والدورات والمؤتمرات 
 واالجتماعات التي تتم في الجمعية وخارجها 

8 

متابعة الموقع االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي 
 والتحديث عليها 

 حسب الطلب 



32 

 

 

 وطنخاص ذوي االعاقة على مستوى المساهمة الجمعية في الخدمات المقدمة لألش

 قامت الجمعية بخدمتها الخدمة المميزة والمتكاملة لوجدنا أن مجموعها هو ذينال المستفيدينإذا تم حصر عدد 

 التالي:الجدول مستفيد وحسب ( 4030)

 عدد المستفيدين نوع الخدمة الرقم 

 92 التعليم األكاديمي -1

 76 التدخل المبكر -2

عالج وظيفي تأهيل "عالج طبيعي و/ جلسات االمتداد -3
  وارشاد نفسي  

 مستفيد  43

 جلسة 184

 1761 ارشاد جلسات  +صرف ادوية  –الصحة النفسية  -4

 17 الطلبة المدموجين -5

 151 األجهزة الطبية واألطراف الصناعية -6

 364 العيادات -7

عليهم  مستفيد وزع 496 توزيع كراسي متحركة ومعينات حركية معدلة -8
 معين حركي  822

 196 صيانة معينات حركية -9

 147 أهالي تم تدريبهم " تمكينهم " -10

 278 تدريب طلبة جامعات -11

 88  والمتطوعين تدريب للعاملين بالميدان " المتخصصين " -12

 284 الملتحقين بورشات التوعية والتثقيف 13

ن خالل تعديل مستفيد م 37 عدد من استفاد بشكل مباشر من التعديالت البيئية  -14
ومدارس ,منزل  28بيئة 

  ومراكز 

 4030 المجموع

 

المقدمة من جمعية الحسين يعطي لمحة عن األعداد المخدومة  التأهيليةهذا الجدول والذي يشمل أنواع الخدمات 

مع العلم أن جمعية الحسين تساهم وبشكل فعال في برامج رفع الوعي والتعريف بقدرات وإمكانات األشخاص 

 . اإلعاقة ومن المدافعين عنهم على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي ذوي
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 2020للعام  الخطة المستقبلية

  تراتيجيةاالسالخطة  –تطبيق األنشطة والبرامج الخاصة بتحويل الجمعية إلى مركز تدريبي االستمرار ب 

 (. 2021-2017لألعوام الخمسة القادمة )

 والتي تستخدم بإحضار الطلبة من منازلهم لمدرسة  3هلكت وعددها تجديد حافالت الجمعية التي است

 الجمعية وبالعكس. 

  .زيادة عدد الداعمين للجمعية 

 .تقديم مقترحات مشاريع للجهات الداعمة محليا وإقليما ودوليا 

  تأسيس غرفة مؤتمرات ومختبرات بحثية 

  صيانة البنية التحتية للجمعية 

 ستشارية للجمعية. تفعيل ادوار اعضاء اللجنة اال 

 تفعيل برنامج تكفل االطفال 

 

 شكر وتقدير

 

تتقدم جمعية الحسين إلى كل من ساهم مادياً ومعنوياً بدعم مسيرة الجمعية في أداء رسالتها بجزيل الشكر 

 وعظيم االمتنان والتقدير.

اركت في ة العالمية التي شالهيئة اإلدارية للجمعية تتقدم بشكر خاص للهيئات الدبلوماسية والمنظمات النسائي

 بازار الجمعية السنوي وساهمت في نجاحه الباهر.

كما وتتقدم بالشكر الحار لألفاضل شركاؤنا الداعمين والمؤازرين لنا بشكل دائم من وزارات ومؤسسات وأفراد 

نا عن ا من غفلممن ساهموا ودعموا الجمعية لالستمرار بتقديم الخدمات التأهيلية الشاملة ألطفالنا، وليسامحن

 ذكره سهوا وعن غير قصد. 

 الديوان الملكي الهاشمي العامر

 صاحبة السمو الملكي االميرة فخر النساء بنت رعد 

 ذوي اإلعاقة األشخاص  لحقوقالمجلس األعلى 

 وزارة التنمية االجتماعية

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة الصحة

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات



34 

 

 رة التخطيط والتعاون الدولي وزا

 وزارة العمل

 أمانة عمان الكبرى

 الجامعة الهاشمية

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 الجامعة األردنية 

 جامعة االسراء 

 -OCHAاالوتشا–مكتب االردن  –مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 CBMألمانيا  /منظمة كريستوفل بلندن ميشن 

 BMZاالقتصادي والتنمية / المانيا  الوزارة االتحادية للتعاون

  LDSمركز الشؤون الثقافية والتعليمية لكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة

 CLASP–توحيد الخدمات اللوجستية للموردين وموفري التكنولوجيا المساعدة 

 المانيا  – Action medeor–ميديور منظمة اكشن  

 السفارة االيرلندية 

 HELPأللمانية منظمة هيلب ا

 تاكتكس لالستشارات االستراتيجية

 موظفي شركة زين

 شركة اورانج 

 مطعم جبران 

 نادي ديونز /عمان  

 السادة / شركة شاوي ورشيدات ومسنات

 األردن  –انتركانتونتال 

 مدرسة الجالية الدولية
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 أكاديمية عمان

 سهى شومان والعائلة 

 السيد عثمان بدير

 السيدة بسمة بشارات

 ران كردارنو

 السادة بيرت وسارة دي فريس

 عائلة جينا مورتن

 السيد حسن صبحي الحاج حسن

 طارق الكردي

 السادة ماهر ، سامر , لولي انيس المعشر

 زينة سعيد 

 وارقععبلة 

 إياد مصباح

 حسن عالوي 

 دجاني  اضسارة منكو , ري


