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 التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها

املدينة املنورة جمعية متخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة وز املن  ة  ح  أ صصصصصصصصصصرا  و ارة  نحن جمعية املكفوفين الخيرية )رؤية ( با

( والتي تهصد  ايز دصدمصة املكفوفين واملكفوفصا  من ددر  صدري ه  ٦٦٣العمص  والتنميصة اتجتمصا يصة بتصصصصصصصصصصصصصري  )

و أهيله  لسصصصصوع العم  و  لي  الصصصصصعوبا  له  و نمية مهاراته  و مجه  وز ا جتمن ا  يكونوا أفرا ا منتجين  

كفيف وكفيفة وتسصى  الجمعية بأن  كون انموججا يحت   بة ١٢٠٠ د  املكفوفين وز املن  ة أكثر من  ويبلغ

  ا جار العم  الخير  حيث وضصصع  د  ا ارصصيرا يجية  نموية  دار بفكر ميرصصتصص ي محير   ومن أحد أه   

مر يضصصصصصصصصصصصصمن لهصا   وجهصاتهصا أن  كون  جمعيصة ديريصة يع ليصة  صصصصصصصصصصصصركصة ارصصصصصصصصصصصصمسمصاريصة ا   يمن لهصا  دص   ا   ومسصصصصصصصصصصصصت

 م  ٢١/٩/٢٠١٤ه_ ٢٦/١١/١٤٣٥ ، وقد  أرس  بتاريخ اترتمرارية وز   دي  برامجها و ددمتها 

   امليرسون  •

  / رعيد بن  لي  ال ح ان   

 أ/ يارر بن صالح راجح  

  / نايف بن هزاع الشريف  

 م/ مشبب بن محمد ار مانن 

 أ/ ماهر بن   اهللا الجنهي 

 أ/ رضوان بن ارامة  بد املالك 

 أ/ مناور بن  لز ا حمد  

 أ/ فهد بن  لز الحرب   

 أ/  مر بن رعد الجنهي

  أ/  بيد بن  ايض الجنهي

 أ/ دالد بن محمد الجنهي

 أ/ را  بن  بدهللا امل وع

  للز   أ/ايا  بن نزار 

 أ/ابراهي  بن ابراهي  بحير  

 أ/  مر بن جغار الر يد   

 غا  الر يد أ/ بندر بن 
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 : الرؤية والررالة واألهدا  اتريرا يجية (١

 .ات اقة    نتفوع  لك  منة جز  او  البصر  فاقد  ددمة وز اتبداع: الرؤية

  بصامكصانيصا  ا جتمن و و يصة وابصداع يتميز  واملكفوفصا  املكفوفين الجمين الخصدمصا  اصافصة لتح يق نسصصصصصصصصصصصصى : الررصصصصصصصصصصصصصالصة

 .ا جتمن وبين بينه  التواص  درد من الفئة ه ة وطاقا 

   األهدا  اتريرا يجية:

وإنصااصا( فيمصا يتعلق بتصأمين السصصصصصصصصصصصصكن املياصث واملري      صدي  العون واملسصصصصصصصصصصصصا صدة للمكفوفين ا حتصاجين ) جكورا ❖

 و  دي  العدج ال بي املد   .

وإنصااصا ( والتي  نصارصصصصصصصصصصصص ه  وجلصك ملسصصصصصصصصصصصصصا صدته  وز التن ص  بين  ❖  وفير ورصصصصصصصصصصصصصا ص  الن ص  املريحصة للمكفوفين ) جكورا 

 األماكن ا ختلفة .

اج وز رصصصصصوع العم  واملنارصصصصصبة ل دراته    دريب و أهي  املكفوفين  ل  البرامج املعاصصصصصصرة والتي  يهله  ل ندم ❖

 وامكانياته .

 مج املكفوفين وز ا جتمن وتشصصصصصصصصصصجيعه  من ددر نشصصصصصصصصصصاطا  مختلفة وبشصصصصصصصصصصك   ور  ووز ا حاف  وامللت يا    ❖

 ا حلية والدولية الخاصة ب لك .

 : ال ي  الخاصة باملنظمة (٢

  واتبتكاراتبداع والتميز 

 اتمانة 

 املصداقية 

 الجو ة 

 واملوضو ية املهنية 
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 :رؤيةاملكفوفين الت وع وز جمعية 

وافن املنظمة إل راك املت و ين:  •  من ل ا  و 

 (  الت نيصصصة  اترصصصصصصصصصصصصتفصصصا ة من الخبرا  التي يمتلكهصصصا املت و ون وز اصصصافصصصة الجوانصصصب بحسصصصصصصصصصصصصصصصب  خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 الجمعية ويسا د وز إرتدامتها.مما يزيد كفاءة واترمشارية والصحية واإل ارية وال انونية ...الخ( 

   ح يق التواصصصصصصصصصصصصص  الفعار بين الجمعية وا جتمن مما يسصصصصصصصصصصصصا د وز تعريف ا جتمن بالجمعية احتياجاتها 

 ومساهمة ا جتمن بد مها.

 .ارمسمار أوقا  فراغ املت و ين و نمية مهاراته  من ددر  وجيهها للمساهمة وز ددمة ا جتمن   

  مهارا  متنو ة من ددر   و   وز إ ارا  متنو ة و دريب   ل  رأس العم .إكساب املت وع 

 رؤية املنظمة إل راك املت و ين:  •

نشر الس افة الصحيحة لت وان  ح يق العدالة واملساواة من من ددر  ٢٠٣٠نسى  لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص املساهمة وز  ح يق رؤية 

وتعريف ا جتمن بإمكانيا  وقدرا   املكفوفين من تمراريته ، ددر  نظي  التعام  من املت و ين وا حافظة  ل  ارصصصصص 

 ددر املت و ين 

 :واألنظمة العامة التعريف ببيئة العمل

 موقن الجمعية  •

 رؤية الخيرية املكفوفين جمعية ❖

 ٤٢٣١7 املنورة املدينة الخالدية، الخالدية، حز صخر، بن جبار   ارع ❖

❖ ٠١٤ 8٤8 8٢٢٢ 

❖  https://goo.gl/maps/35cLRUtGCuRE6CD7A 

 أوقا  الدوام •

   8سا ة المن  : رجارالقس  
ً
 مساءً  ٤سا ة ال  ايصباحا

 مساءً  ١٠سا ة ال  ايمساًء  ٥سا ة النساء : من ال قس                 

رافق الخاصة بالجمعي •  : ةامل

 مركز رؤية الشام  لخدمة أشخاص جو  اإل اقة و ضمن :  •

 مركز املبيعا  ويحتو   ل  : -١

 مياه خاصه للمعاقين  الت تجهيز دورا •
 : في االماكن التي يرتادها المكفوفين  تتبعية تركيب مسارات  •

 المناسبة في الدوائر الحكومية و الشركات و المؤسسات للمعاقين  توفير أدوات و البيئة •
 تجهيز اشتراطات الفندقية للمعاقين   •

 

https://goo.gl/maps/35cLRUtGCuRE6CD7A
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 براي  ومنها:  ويت  بها طبا ة الكتب با أنوا ها و امل كرا  ب ري ة الخط  م بعة براي :  -٢

 طباعةً أمهات الكتب  ❖

 المراجع ❖

 المذكرات  ❖

 القصص  ❖

 روايات ال ❖

 إرشادات الفندقية  ❖

 وي دم الخدما  التالية:،  ور ة صيانة مركز رؤية الشام  -٣

 بيركنز  آلةصيانة  •

 كس  يد صيانة طابعة ان •

 االسطر اإللكترونية وبأنواعها  صيانة •

  الذكيةصيانة أجهزة الحاسوب والهواتف  •

 :  مركز ارت بار التبر ا

 وعرض بعض المنتجات  المالية و العينية   التبرعات ستقبال المركز واقع في مقر الجمعية 

 : و  وم بت دي  الخدما  التاليةالخيمة الس افية: 

 :منها وتطويرية البرامج التقديم  .1

 التفكير االيجابي  •

 اعداد خطة للعام الجديد  •

 التعرف على انماط الشخصية  •

 التعرف على الذكاء العاطفي  •

  :اقامة حفالت ترفيهية .2

 حفل اليوم الوطني  •

 حفل عيد الفطر •

 حفل عيد االضحى  •

 االحتفال بالمتفوقات  •

 االحتفال بالناجحين  •

 اقامة اللقاءات السنوية  ❖
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 لقاء ختام البرامج الصيفية  •

 لقاء ختام البرامج السنوية •
 ، وي دم: معم  التدريب املنهي

 حرفية ومهنيةبرامج  -1

 تعلم صناعة الصابون  •

 تعلم صنع االساور  •

 تعلم تغليف الهدايا  •

 تعلم النول  •

 برامج العناية الشخصية -2

 التعرف على العناية باليدين والقدمين  •

 التعرف على النظافة الشخصية  •

 تعلم االهتمام بالشعر والجسم •

 البرامج التجميلية  -3

 تعلم اساسيات المكياج  •

  االستشوارتعلم  •

 تعلم تساريح الشعر •

 ، ويتضمن الخدما  التالية:  الناطقالنموججز امل بخ 

 تعلم استخدام القلم الناطق الخاص بالملصقات الموجودة بالمطبخ -1

 تعلم استخدام ادوات المطبخ والطبخ  -2

 تعلم اساسيات تقطيع الخضار  -3

 وجبات  التعلم اعداد  -1

 تعلم إعداد المشروبات الساخنة والباردة  -2

 تعلم إعداد الكيك وطرق تزيين الكيك  -3

 تعلم إعداد الحلويات  -4

 تعلم إعداد السلطات  -5

 تعلم اعداد توزيعات الشوكوالتة للمناسبات  -6
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 تعلم اعداد البهارات  -7

 ، ويت    دي  الخدما  التالية من ددل :معم  الع ور  -٤

 وفواحات الشموع التعليم على صناعة فواحات السيارة -1

                 لها المخصصة االماكن في اعادتها وكيفية العطرية الزيوت  استخراج على التعليم -2

                            وتغليفها وتنظيفها اليدوي بالمكبس الفواحات  كبس على التعليم -3

 مل  2٠٠مل الى  1٠ منالتعليم على صناعة العطور الشرقية والفرنسية بعبوات تتراوح  -4

     التعليم على صناعة خلطات مبتكرة ومميزة للعطور والبخور  -5

                                    المفارش معطرات  صناعة على التعليم -6

ً  وتصنيفها الروائح اختيار على التعليم -7                                 شخصيا

 الكتروني ـ هاتفي ـ ميداني()العطور  منتجات  تسويق على التعليم -8

                         المعطرة الورد  اكياس البخور، حرير، لمسة اللوشن، عليم على عمل الخمريات،تال -9

 تعليم على استخدام جهاز الكبس الكهربائى  - -1٠

                         تعليم على استخدام جهاز التعبئة الكهربائي  - -11

 الفص  التأهيلز لتعد  العوع والتدد  املبكر: •

يستهدف األطفال المكفوفين قبل سن الدراسة , الطالب في سن المدرسة من لديهم صعوبات في تعلم برايل,   ❖

  - صعوبات تعلم -شلل دماغي - إستسقاء دماغي - لمكفوفين لديهم ازدواجية إعاقات )تأخر عقلياألطفال ا

 وغيرها( 

 يقدم لهم تنمية وتطوير للعضالت الحركية الدقيقة.  ❖

 والشم والتذوق ومهارات التوجة والحركة    تنمية وتطوير مهارات السمع ❖

 التواصل(.  - األصوات  -الكالم - تخاطب: )تمارين للنطق ❖

 تنمية المهارات االستقاللية: )االعتماد في اللبس, في استخدام الحمام, في األكل والشرب(. ❖

 بكيفية التعامل مع الكفيف. توجيه األمهات  ❖

 : براي فص  تعلي   •

  المتطوعات و المكفوفين  من  االطفالو  المكفوفين أهاليو  البصر وضعاف  لكفيفات ل برايل  البارز  الخط  تعليم  ❖

 الكفيفات  من السن  كبار و

   السريعة القراءة ❖

   برايل   اختصارات  ❖

 بيركنز الة  استخدام  طريقة  شرح ❖

   السريعة القراءة تحدي   في مسابقات  ❖
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 الد   امل دم للمكفوفين ) ماجا   دم الجمعية للمكفوفين(.

  والنفسية والت ورية و غيرهاوز  تى ا جات  اتجتما ية والرياضية و اليرفهية   دي  البرامج 

  ليه   جلكاملاء والهكرباء و اتيجار  ن متعسر   دي  املسا دا  املالية وردا  فوا ير  

   دي  املسا دا  وز  مليا  العيون   

   األجهزة التعويضية الناط ة للمكفوفين من 

 :األنظمة الخاصة بالجمعية 

 قس  الرجار : 

 ) اوب _  ماغ ( يمنن لبس البن ار و الشور   اتليزام بلبس الز  السعو   

 قس  النساء : 

 _ بلو ه ( يمنن لبس البن ار و ال صير  اتليزام بالز  ا حمش  )  نوره 

 : آليا  وورا   التواص  من املنظمة وقس  الت وع

 ٠٥٤٥7٣١٤٦٤الجوار : 

 ٠١٤8٤888٢٢٢الها ف: 

 gmail.combindroy@اتيمي  : 

 @bindroy  و ير و فيس بوك و انستغرام  

 

  

mailto:bindroy@gmail.com
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