
 

 

 

  



 

 

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية بيت لحم العربية للتأهيل المحترمين

 تحية طيبة،

 

، حيث يتضمن جميع احصاءات خدمات 2013نسخة عن التقرير اإلداري السنوي لعام  كمأضع أمام

أنشطة  الخدمات الطبية والجراحية، فضال عنو ، المختلفة بما فيها خدمات أقسام التأهيلالجمعية العربية 

 ومهام عمل البرامج المجتمعية والمراكز النهارية.

 

 

 مع فائق االحترام والتقدير
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2013عام  –2010عام  اإلحصاءات العامة من  

مجموع الجلسات 

2010 - 2013 
المنتفعين  مجموع

2010 - 2013 

مجموع الجلسات 
العالجية لعام 

2013 

عدد المنتفعين 
الكلي لعام 

2013 

مجموع الجلسات 
العالجية لعام 

2012 

عدد المنتفعين 
الكلي لعام 

2012 

مجموع الجلسات 
العالجية لعام 

2011 

عدد المنتفعين 
الكلي لعام 

2011 

مجموع الجلسات 
العالجية لعام 

2010 

المنتفعين عدد 
الكلي لعام 

2010 
 أقسام العمليات والتأهيل

 التأهيل خدمات 241  284  308  282  1115 
 العالج الطبيعي 897 16300 677 19036 717 18578 593 14865 2884 68779
 العالج الوظيفي 290 8722 422 11101 590 14150 1249 15445 2551 49418
 الخدمات االجتماعية 1011 1136 1146 1824 817 1220 828 2542 3802 6722

 عالج النطق واللغة 332 3303 532 3529 575 4749 657 5196 2096 16777
 العالج النفسي 350 1708 480 1654 492 1925 592 1983 1914 7270
 التأهيل البصري 1875 2480 2624 862 1281 1190 1852 2475 7632 7007

 األطراف الصناعية 230  290  184  220  924 
 مجموع خدمات التأهيل 5226 33649 4947 38006 5456 43491 6269 44564 22918 155973

 الخدمات الطبية )العيادات الخارجية(
 عيادة العيون 4362  4650  3947  8563  21522 
 عيادة العظام 2367  2194  1686  4333  10580 
عيادة األنف األذن  1225  1347  953  2152  5677 

 الحنجرة
 عيادة األعصاب 501  587  351  1197  2636 
 الترميم عيادة جراحة 36  170  29  553  788 

 التجميلو
 الجراحة العامةعيادة  399  482  260  815  1956 
 عيادة الباطني والقلب 1013  1070  1431  3105  5868 

 السمعيات 2004 2317 2609 4592 2523 3698 2570 3663 9706 14270
 فحص البصر 95  135  37  0 1  267 
 هشاشة العظام 541  443  351  411  1746 
أمراض المفاصل  2485  1618  1279  2142  7524 

 والروماتيزم
 عيادة التنظير 1145  1159  913  2048  5265 
 عيادة الطب النفسي   178  95  455  728 
عيادة أمراض المسالك  134  163  101  213  611 

 البولية
 مجموع الخدمات الطبية 16307  16805  13205  28557  74874 

 الخدمات المساندة
 الطوارئ 4686  7987  1985  9986  24644 

                                                           
 فقد توقفت الخدمة. 2013تشمل توفير نظارات طبية للمرضى، أما عام  2012 – 2010احصاءات فحص البصر التابعة لسنوات 1 
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 وحدة العناية المكثفة 210  243  316  372  1141 
 المختبر 4106  3882  2375  5685  16048 
 األشعة 6927  6039  3868  12940  29774 
مجموع الخدمات  15929  18151  8544  28983  71607 

 المساندة
 العمليات الجراحية

 جراحة العيون 711  874  896  1030  3511 
 جراحة العظام 736  902  973  718  3329 
جراحة األنف األذن  391  549  341  350  1631 

 الحنجرة
 جراحة األعصاب 183  152  183  168  686 
 جراحة الترميم والتجميل 93  211  257  479  1040 
 الجراحة العامة 449  459  426  305  1639 
 جراحة القلب 3  10  5  11  29 
 طب النساء 24  11  16  13  64 
 جراحة المسالك البولية 52  41  58  103  254 
 والفكينجراحة الفم      9  18  27 
 جراحة األوعية الدموية       3  3 
مجموع العمليات  2642  3209  3164  3198  12213 

 الجراحية
 البرامج المجتمعية

 مركز غراس الثقافي 2078  3748  3980  5739  15545 
 مركز العبيدية للتأهيل 1237  1560  1174  582  4553 
 دهيشة للتأهيل مركز 3000  2699  2122  2182  10003 
 مركز نحالين للتأهيل 949  1307  1772  601  4629 
 مركز الخضر للتأهيل 640  935  893  1006  3474 
مركز البسمة للتدريب  417  721  499  521  2158 

 المهني
برنامج التأهيل  1695  7508  6114  2379  17696 

 المجتمعي
 برنامج التأهيل المتنقل 242  2982  1575  9046  13845 

برنامج التدخل النفسي  2922  2087  2465  1719  9193 
 االجتماعي

 مكتبات األلعاب 3253  3633  3776  2738  13400 
مجموع البرامج  13180  27499  25407  26513  94496 

 المجتمعية
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 2013احصاءات لعام 

 المرضى الخارجيين المرضى المقيمين أقسام العمليات والتأهيل
 المجموع

 األطفال البالغين األطفال البالغين

 282  69 213 التأهيل خدمات

 493 72 217 34 170 العالج الطبيعي

 1249 282 304 193 470 العالج الوظيفي

 828 277 305 74 172 2الخدمات االجتماعية

 657 357 107 65 128 للغةعالج النطق وا

 592 227 119 66 180 العالج النفسي

 1852 1435 227 74 116 التأهيل البصري

 2058  األطراف الصناعية

 6269 3مجموع خدمات التأهيل

 )العيادات الخارجية(الخدمات الطبية 

 2570 1383 1187  السمعيات

 8563 8563  عيادة العيون

 4333 4333  عيادة العظام

 2152 2152  عيادة أنف أذن حنجرة

 1197 1197  عيادة األعصاب

 553 553  عيادة جراحة التجميل

 815 815  عيادة الجراحة العامة

 3105 3105  عيادة الباطني والقلب

 0 0 4  البصرفحص 

 411 411  هشاشة العظام

أمراض المفاصل 

 والروماتيزم

 2142 2142 

 2048 2048  عيادة التنظير

 455 455  عيادة الطب النفسي

عيادة جراحة الكلى 

 والمسالك البولية والعقم

 213 213 

 28557 مجموع الخدمات الطبية

 الخدمات المساندة

 9986 9986  الطوارئ

 372 372  العناية المكثفةوحدة 

 5685 5685  المختبر

 12940 8250 4690 األشعة

 28983 مجموع الخدمات المساندة

 العمليات الجراحية

                                                           
 تشمل المساعدات اليومية التي يطلبها المنتفعون مباشرة من اإلدارة.ال  2013إحصاءات الخدمات االجتماعية لعام  2 
هذا الشكل لتفادي المجموع الكلي يشمل المرضى المقيمين في أقسام التأهيل، المرضى الخارجيين والمنتفعين من األطراف الصناعية. وقد خصص المجموع الكلي ب 3 

 التكرار.
 .2013ل عام توقفت خدمة توفير النظارات الطبية طوا4 
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 1030 1030  جراحة العيون

 718 718  جراحة العظام

 350 350  جراحة أنف أذن حنجرة

 168 168  جراحة األعصاب

 479 479  التجميلو الترميم جراحة

 305 305  الجراحة العامة

 11 11  جراحة القلب

 13 13  طب النساء

جراحة الكلى والمسالك 

 البولية والعقم

 103 103 

 18 18  جراحة الفم والفكين

 3 3  جراحة األوعية الدموية

 3198 مجموع العمليات الجراحية

 

 عدد المنتفعين الكلي البرامج المجتمعية

 5739 مركز غراس الثقافي

 582 مركز العبيدية للتأهيل

 2182 مركز دهيشة للتأهيل

 601 مركز نحالين للتأهيل

 1006 مركز الخضر للتأهيل

 521 مركز البسمة للتدريب المهني

 2379 برنامج التأهيل المجتمعي

 9046 برنامج التأهيل المتنقل

 1719 برنامج التدخل النفسي االجتماعي

 2738 مكتبات األلعاب

 26513 مجموع البرامج المجتمعية

 

 عدد المنتفعين الكلي ملخص لخدمات وبرامج الجمعية

 6269 خدمات التأهيل

 28557 العيادات الخارجية

 3198 الخدمات الجراحية

 28983 الخدمات المساندة

 26513 البرامج المجتمعية

 61339 2013مجموع المنتفعين لعام 
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 2013انجازات عام 

2013 - 2010عام المنتفعين الكلي من  مجموع عدد  

 

 

  حيث %99.1الذي بلغ  2012عن عام  0.33%أي بما يزيد  ،99.43%بلغ نسبة اشغال اإلسرة  2013خالل عام ،
يوم، بمعدل  28642اإلقامة الكلي قد بلغ  سرير، كما أن مجموع عدد أيام 79معدل عدد األسرة في المستشفى التخصصي يبلغ 

 .2012يوم عن عام  1739أي بما يزيد يوم لكل مريض في كال قسمي التأهيل والجراحة،  4.07
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أهيلــــــــــــــات التمـخد  

 مرضى  69مرضى بالغين و 213، بما في ذلك لداخليينامن المرضى  مريض 282لـ  قدمت أقسام التأهيل خدمات
 .2012عن العام  8.44%أطفال، أي بنقص بنسبة 

  لقسم البالغين  100%، بما في ذلك نسبة 92.89%في أقسام التأهيل  بلغ نسبة اشغال األسرة 2013خالل العام
 .96.39%الذي بلغ  2012عن العام   3.5%مما يشير الى تناقصألطفال ، ل 85.65%و

 2012يوم عن العام  3752يوم، أي بنقص  9525للبالغين واألطفال عدد أيام اإلقامة الكلي  كان. 
  43.2، كما بلغ معدل إقامة المرضى البالغين 2012يوم عن العام  2.59يومًا بزيادة  63.59بلغ معدل اقامة األطفال 

 أيام للمريض الواحد. 8بحوالي  2012يومًا أكثر عن العام 
  لسة وبنسبة ج 929جلسة، أي بنقص  43932عدد الجلسات الكلي التي أجريت للمرضى الداخليين والخارجيين قد بلغت

 جلسة. 44861الذي بلغ  2012عن العام  2.11%حوالي 
  أطفال لحقت البوتوكس بهدف تقليل تشنجات العضالت. 6خضع 
  لقاءًا. 178عدد اللقاءات التي نظمها فريق التأهيل مع عائالت المنتفعين قد بلغت 
  منتفعا  1342عالجية لعدد يقار نجح مجلس إدارة الجمعية العربية بالتعاون مع قسم الخدمات االجتماعية بتقديم مساعدات

شيقل، حيث يتضمن مبلغ المساعدة أيضا جميع ما قدمته الجمعية من دعم  5,375,107محتاجا، وذلك بمبلغ يقدر بـ 
 مراكز. 9تي يبلغ عددها ومساندة لتطوير المراكز المجتمعية النهارية وال
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 :قسم العالج الطبيعي 

المرضى الذين أصيبوا بشلل نصفي، النخاع الشوكي وسكتات دماغية،  حالة من 493الج الطبيعي بمتابعة نجح طاقم الع
 حيث استطاع الطاقم تحسين حالتهم ليعتمدوا على أنفسهم في المشي باستخدام األجهزة المساعدة.

 :قسم العالج الوظيفي 
ليستعيدوا وظائفهم اإلدراكية، حالة، بمن فيهم مرضى مصابون في الدماغ  1249قام فريق العالج الوظيفي بتقييم ومتابعة 

قام الفريق بدمج عدد قد ، كما و مرضى مصابون في الرأس وفي النخاع الشوكي لتحسين حياتهم اليومية واستعادة وظائفهم
مرضى األطفال في المدارس، إضافة إلى موائمة عدد من البيوت لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضال عن متابعة أكثر من ال
ضى لديهم إصابات في اليد، بعد أن أجريت لهم عمليات ترميم وتجميل من قبل الطبيب حاالت من مر  109من 

 األخصائي في الجمعية.
 :قسم النطق واللغة 

من المرضى البالغين واألطفال المقيمين والخارجيين، حيث تم تقديم حالة  657قام طاقم قسم النطق واللغة بتقييم وعالج 
 168كما وقد قام الطاقم بتقييم ، 2012مقارنة مع العام جلسة عالجية  447مريض و 82بزيادة بلغت جلسة لهم،  5196

 حالة تحتاج لزراعة القوقعة.
 :قسم التأهيل البصري 

منتفعا عن  571جلسة عالجية، أي بما يزيد  2475منتفعا بواقع  1875نجح طاقم التأهيل البصري بتقديم الخدمات لـ 
قام الطاقم بتقييم الحاالت، فحص البصر وتوفير أجهزة مساعدة لضعاف البصر، تطوير القدرات ، حيث 2012العام 

 ألخصائيين ومهنيين من الجمعية وخارجها، اضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية، وعقد لقاءات داعمة مع أهالي المرضى.
 :قسم العالج النفسي 

الذين يعانون من التأخر  ،المقيمين والخارجيين لغين واألطفالمنتفعا من البا 592تقييمات نفسية عصبية لـ  اجراءتم 
صابات في الرأس والدماغ،  جلسة عالجية 1983كما وتم عقد  اإلدراكي والحركي، والذين تعرضوا إلصابات حوادث سير وا 

االضطراب االكتئابي، ، حيث تبين أن معظم الحاالت كانت تعاني من ئي النفساني في الجمعية العربيةمن قبل األخصا لهم
 اضطرابات مفتعلة، صعوبة تعلم واضطرابات ذهنية.
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 قسم الخدمات االجتماعية : 
قام طاقم الخدمات االجتماعية بالتعاون مع عدد من أقسام 

منتفعا محتاجا من  926متعددة التخصصات بمساعدة 
المرضى المقيمين والخارجيين بأجهزة مساندة خالل عام 

أجهزة لوضعية الجلوس والمشي، سماعات ، بما فيها 2013
طبية، وأجهزة للرؤية الضعيفة، كما وقد قام الطاقم بتغطية 

منتفعا، اضافة إلى تقديم تغطية مالية  273رسوم العالج لـ 
 منتفعا خضعوا للجراحة. 143كاملة وجزئية لـ 
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 الخدمات الطبية والجراحة

 جراحية شهريا، عملية 266.5وذلك بمعدل  ،2013عملية خالل العام  3198لقد أجرت أقسام الجراحة في الجمعية العربية 
لترميم والتجميل، العيون، العظام، األنف األذن الحنجرة عمليات اأهمها ، 2012عملية جراحية عن العام  32أي بما يزيد 

، 2012عملية عن العام  212عملية طبية في العيادات الخارجية، أي بما يزيد  1281وجراحة األعصاب، فضال عن إجراء 
 ليزك.  حيث تضمنت هذه العمليات جراحة العيون أهمها قياس وطبوغرافيا القرنية، عالج الشبكية بالليزر وعمليات ال

 مراجع كل شهر. 3935مراجع، أي بمعدل  47220بلغ  2013من الجدير بالذكر أن مجموع عدد مراجعي العيادات الخارجية لعام 

 2013 -2011العمليات الجراحية واإلجراءات الطبية من عام 

 

 

 البرامج المجتمعية

 :برنامج التأهيل المتنقل 
يضم أخصائيي العالج الطبيعي، الوظيفي، النطق واللغة، النفسي، التأهيل البصري، قام طاقم برنامج التأهيل المتنقل الذي 

منتفع خالل  9046السمعيات، العالج بالدراما، معالجات من برنامج التدخل النفسي االجتماعي، وطبيبة نفسانية، بزيارة 
بتوفير أجهزة مساعدة لألشخاص ذوي  ، وذلك بهدف التقييم، المتاعبة، التحويل لمستشفى الجمعية والمساعدة2013عام 

 اإلعاقة.
 :برنامج التدخل النفسي االجتماعي 

منتفعا، من خالل جلسات عالجية وتوعية فردية  1719لقد قدم طاقم برنامج التدخل النفسي االجتماعي خدمات لـ 
 وجماعية، باإلضافة إلى عدد من الورش التدريبية.
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 :برنامج التأهيل المجتمعي 

، 2012منتفعا عن العام  3735، أي بنقص 2013منتفعًا خالل عام  2379فريق برنامج التأهيل المجتمعي بخدمة لقد قام 
وذلك بسبب حل اللجنة اإلقليمية للتأهيل المجتمعي التي كانت تضم جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، ومؤسسة لجان العمل 

 الصحي، وجمعية هالل األحمر فرع الخليل.
 

 2013 -2012من عام  ات المقدمة لألشخاص ذوي وغير ذوي اإلعاقةأهم الخدم

 
 

 انجازات أخرى

  الصحة السابق يفيهم وزير استقبل مجلس ادارة الجمعية العربية عدة وفود محلية ودولية رفيعة المستوى في مقرها، بمن 
القنصل البريطاني السابق السيد فينسنت فين، اضافة إلى عدد من وفود وممثلي ود. جواد عواد، د. هاني عابدين،  والحالي

 مريكية.األوروبية والواليات المتحدة األالمنظمات الداعمة للجمعية العربية قادمين من مختلف الدول 
  ذاتي ومتطوعين شخصا من مجموعات الدعم ال 230حوال لـ ةوترفيهي ةتعليمي أربع رحالتنظم برنامج التأهيل المجتمعي

 مناصرين لقضايا اإلعاقة قدموا من محافظتي بيت لحم والخليل.
   ،طفال ذوي  130مخيمات صيفية لحوالي  3نظم برنامج التأهيل المجتمعي، قسم التأهيل البصري وبرنامج التأهيل المتنقل

 وغير ذوي اإلعاقة.
  شباب الفلسطينيين والفرنسيين، وذلكوالتبادل الثقافي بين الشارك مدير عام الجمعية العربية في مؤتمر حول تعزيز التنوع 

 بتنظيم من بلدية أوبيرفيلية في فرنسا.
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  شارك رئيس مجلس ادارة الجمعية بعدة فعاليات وأنشطة متنوعة تخدم المجتمع المحلي وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وغير
 ذوي اإلعاقة وبالتحديد األطفال منهم.

 ( بدعم من منظمةCBMأطلقت الجمعية العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مشروعا وطني ،) ا للتعليم الجامع لألطفال
عاقة البصرية في الضفة الغربية، حيث بعد أن تم المصداقة على الخطة الوطنية من قبل وزارة التربية والتعليم، ذوي اإل

في مساندة الحكومة على تعزيز حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في نظمت عدة ورش عمل إلشراك المؤسسات المجتمع المدني 
 التعليم.

  ،ك لشراء جهاز فحص الدوخة والدوار.ذلو وقعت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل اتفاقية دعم مع البنك العربي 
  العمومية التابعة منظمة دولية، شاركت مديرة برنامج التطوير في اجتماع رفيع المستوى في الجمعية  800بحضور أكثر من

ومراجعة أجندة  ة حول تعزيز التعاون الدوليوالتطوير التي تضمنت نقاشات معمق لألمم المتحدة، وذلك حول قضية اإلعاقة
 ع لألشخاص ذوي اإلعاقة.طوير الجاملدعم الت  2015ما بعد عام 

  رئيس الوزراء د. رامي الحمد هلل، وذلك تلقت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل شهادة تقدير في مؤتمر عقد برعاية دولة
مراكز تأهيلية وجامعات محلية  9بالتعاون مع  لمشاركتها في برنامج يسعى الدراج تخصص التأهيل البصري في الجامعات

 ودولية.

 

 نمية الموارد البشرية للموظفينت

  مدير أقسام التأهيل آنذاك الدكتور اياس في دورة تدريبية بإشراف  11/01/2013شارك طاقم المعالجين الطبيعيين بتاريخ
 ، حيث تناولت الدورة آليات التعامل مع آالم مفاصل الركبة.سابا

 دورة تدريبية على مرحلتين منفصلتين حول التخطيط االستراتيجي، وذلك  واقم متعددي التخصصات فيشارك عدد من ط
 .31/05/2013و  23/01بتاريخ 

  ة حول رقص الكاندوكو لألشخاص ذوي اإلعاقة مع مسرح كاندوكو البريطاني، وذلك تلقى فريق متعدد التخصصات محاضر
 .17/04/2014بتاريخ 

  شارك فريق متعدد التخصصات في محاضرة حول طرق العالج والتعليم لألشخاص المصابين بالتوحد، وذلك بتاريخ
29/04/2014 . 

  وذلك حول صعوبة 15/06/2013-10م في ألمانيا بتاريخ أيا 5شاركت مديرة قسم النطق واللغة في دورة تدريبية لمدة ،
 البلع.

  28/06/2013تلقت طواقم متعددة التخصصات في الجمعية دورة تدريبية حول تقنيات المحاسبة، وذلك بتاريخ. 
 الوعي حول تقنيات نشر  27/08/2013بتاريخ  شاركت وحدتي العالقات العامة والتكنولوجيا في مخيم تكنولوجي لمدة يومين

 عن الرعاية الصحية وتحسين صورة المؤسسة عبر شبكات التواصل االجتماعي.
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  13/10/2013و 11/03بتاريخ  النرويج والسويدأيام في  3لمدة  ينبحثي ينشارك مدير قسم العالج الوظيفي في مؤتمر 
 حول تحسين حياة المرضى عقب تعرضهم لسكتات دماغية. 

  شارك طاقم الممرضين في دورتين تدريبيتين ضمن برنامج النظافة الصحية في المستشفى، وذلك بإشراف عدد من
معايير الرقابة، العدوى، و  منعحول  21/10/2013المتخصصين البلجيكيين، حيث تضمنتا دورة لمدة يوم واحد بتاريخ 

رعاية الجروح واإلصابات حول  02/12/2013ام بتاريخ أي 3المضادات الحيوية، والدورة تدريبية األخرى عقدت لمدة و 
 بتقنيات ذات جودة في النظافة الصحية.

 التدخل الوقاية و حول  12/12/2013-9بتاريخ  أيام 4لمدة  تدريبية في ورشةعدد من طواقم متعددي التخصصات  شارك
 اإلعاقة ابتداءًا من مرحلة مبكرة في حياتهم.، وتفعيل دور األهل في متابعة أطفالهم ذوي عاقةالمبكر لألطفال ذوي اإل

 

 والمهنيين تنمية الجمعية لقدرات الطلبة

طلبة محليين ودوليين أتوا من جامعات في  252في تقديم تدريبات مهنية ألكثر من نجحت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل 
محافظات جنين، رام اهلل، بيت لحم والخليل، كما أنهم قدموا من دول عدة مثل بلجيكا، بريطانيا، فرنسا، أمالنيا والواليات 

طالبا في مختلف أقسام  142طالبا منهم في أقسام التمريض، في حين تدرب  40المتحدة األمريكية، حيث تدرب حوال 
 األقسم الطبية.طالبا تدربوا في مختلف  70لتأهيل، إضافة إلى قرابة ا

  ساعة. 7892طالبا من مختلف الجامعات المحلية والدولية في قسم العالج الطبيعي بواقع  44تدرب 
  ساعة. 247طلبة من عدة جامعات محلية في الخدمة المجتمعية بواقع  10تحت إشراف األخصائيين االجتماعيين تدرب 
 77 وظيفي.قوا تدريبات في قسم العالج الطالبا وطالبة من عدة جامعات محلية ودولية تل 
 11  ساعة. 1270طالبا من مختلف الجامعات المحلية والدولية تلقوا تدريبات في قم عالج النطق واللغة بواقع 

 

 اتــــــــــــديـــــــــــــــــــالتح

 في ذلك تراكم المستحقات المالية على وزارة الصحة والخدمات العسكرية. الفقلسطينية، بماساندة من الحكومة شح الدعم والم 
 .صعوبة تأمين المستحقات المالية المرجوة من شركات التأمين 
 .صعوبة ايجاد الكادر الطبي المتخصص لتغطية أقسام محددة بالجمعية بدل الموظفين المستقيلين 
  الموظفين بشكل منظم، خاصة في ظل قلة السيولة المالية.زيادة الجهد في تأمين رواتب 
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 الخطط المستقبلية

 .بناء مسشتفى تخصصي لألطفال 
 بهدف زيادة التعاون  وذلك ،ليكون جانب اإلدارة التطوير برنامج، قسم المحاسبة، ونقل بناء طابق ثالث لتوسعة مكاتب اإلدارة

 والمهنية في ادارة الجمعية العربية.
 جهازًا متطورا للتصوير بالرنين المغناطيسي. تأمين 
 .زيادة مشاريع الدعم والتمويل للمراكز النهارية وبرامج التأهيل المتنقل في القرى واألرياف 
 .فتح مراكز للتدريب والتأهيل في منطقة الجنوب وتطوير مختلف البرامج التأهيلية في هذه المنطقة 
 تحديث األجهزة الطبية.معية و العمل على تطوير الخدمات المقدمة بالج 
 .االستمرار في دعم ومساعدة الحاالت االجتماعية في العالج ضمن الموارد المتاحة والمخصصة لهذا الغرض 
  تطوير الكادر العامل في الجمعية العربية عن طريق التدريب واالبتعاث إلى الخارج ضمن اتفاقات محددة مع جهات مختلفة

 خارج الوطن.
 سين األداء المالي واإلداري بالجمعية العربية من خالل توفير برامج الكترونية متطورة من كافة النواحي.العمل على تح  


