
 تقرير مطبعة رؤية

 تاريخ العملية الجهة الطالبة النسخ العملية م

1 
 خاص دوتدقيق وتجلي طباعة

 (لمختصر في تفسير القرآن الكريمل)
 بطريقة برايل

 (مجلد 1011) 111
جميع الجهات المسؤولة 

في  عن خدمة المكفوفين
 المملكة

-م11/10/0112
 م02/6/0101

0 
المختصر في تفسير القرآن )ارسال طباعة و

 النسخة العادية بطريقة برايل (الكريم
 (مجلد 110) 16

ذوي االعاقة من  األفراد
 البصرية 

 -م12/0/0101
 م1/6/0101

3 
 (سالمة أجيالطباعة وتنسيق مذكرات )

 للمبصر والكفيف
 (نسخ مدموجة) 01

 صاحبة المذكرة
 (صباح شيطه)

 -م11/0/0101
11/3/0101 

4 
 لكتاب طباعة وتدقيق وتجليد خاص

بطريقة  (كيف تنمي ذكاء ابنك العاطفي)
 برايل

31 
 صاحبة الكتاب

 (نسرين بنت هارون)
 -م10/1/0101
 م3/1/0101

0 
 كرة الهدفكتيبات تعريفية لطباعة وتنسيق 

 برايل ومبصربطريقة 
 (نسخ مدموجة)111

الجهة القائمة على 
 اريات كرة الهدفمب

 م1/1/0111

 341 بطريقة برايل طفالاألقصص طباعة  6
الجهات التعليمية 

لألطفال ذوي االعاقة 
 البصرية

 -م11/1/0111
 م0/1/0101

1 
 (المسعف الكفيف) كتيب طباعة وتنسيق نص

 بطريقة برايل

 01+  نسخة خاصة 00
المجموع  نسخة عادية

(10) 

 صاحب الكتيب
 (أبو بكر الحجيري)

 -م00/11/0101
 م11/11/0101

2 
بطريقة  الدليل االرشادي()تدقيق وطباعة 

 برايل
011 

فى الملك خالد مستش
 التخصصي للعيون

 -م12/0/0101
 م11/2/0101

 - (عمدة االحكام)التدقيق  قيد 1
طالب الجامعة االسالمية 

من ذوي االعاقة 
 البصرية

- 

 0 بصارتدقيق كتاب انها ال تعمى اال 11
فراد من ذوي أ

 االحتياجات الخاصة
 -م0/6/0111

 م11/1/0111

 111 طباعة األحرف األبجدية بطريقة برايل 11
الجهات القائمة على 
 تعليم طريقة برايل

 

10 
بطريقة  القاعدة النورانيةطباعة وتدقيق 

 برايل
11 

تحفيظ القرآن حلقات 
 للمكفوفين

 -م01/6/0101
 م3/2/0101

 6 بطريقة برايل تدقيق وطباعة متن الشاطبية 13
 طالبالافراد من 

معهد  المكفوفين في
 الشريف الحرم النبوي

 -م0/10/0101
 م4/4/0101

14 
طباعة اسماء المنتجات الطبية للصيدليات 

 بطريقة برايل
 م1/4/0101 صيدليات المدينة 21

10 
 سورة الكهف وتغليف تدقيق وطباعة

 بطريقة برايل
01 

ذوي االعاقة من  األفراد
 البصرية

 -م0/1/0101
 م10/0/0101

16 
  جزء عموتغليف تدقيق وطباعة 

 بطريقة برايل
00 

ذوي االعاقة من  األفراد
 البصرية

 -م0/0/0101
 م10/3/0101

11 
 تدقيق وطباعة وتغليف منيو 

 (كوفي كوز القهوة)
 ومبصر بطريقة برايل

0 
نادي ذوي االعاقة 

 بنجران
1/10/0101 

12 
 تدقيق وطباعة وتغليف منيو 

 (مطعم الميزون)
 ومبصر بطريقة برايل

0 
نادي ذوي االعاقة 

 بنجران
6/10/0101 

11 
 تدقيق وطباعة وتغليف منيو 

 (كالدو كافيه)
 ومبصر بطريقة برايل

0 
نادي ذوي االعاقة 

 بنجران
6/10/0101 

01 
 تدقيق وطباعة وتغليف منيو 

 (أوفر زووم)
 ومبصر بطريقة برايل

0 
نادي ذوي االعاقة 

 بنجران
1/10/0101 



01 
 تدقيق وطباعة وتغليف منيو

 (مقهى كريستال بلو)
 ومبصر بطريقة برايل

 4/1/0111 مقهى كريستال بلو 11

00 
 تدقيق وطباعة مختصر قصص األنبياء

 بطريقة برايل
00 

جهات تعليمية لروضة 
 األطفال

01/11/0111 

03 
 تدقيق وطباعة منيو

 (مطعم فريج المباركية للمأكوالت الكويتية) 
 ومبصر بطريقة برايل

 1/3/0101 مطعم فريج المباركية 4

04 
رعاية ذوي االحتياجات ) تدقيق وطباعة دليل

بطريقة برايل  (الخاصة ودورهم المعرفي
 ومبصر

 00/10/0101 أ/مصعب سلمان 10

 1 (العامة العالقات إدارة حقيبة) وتنسيق تدقيق 00
مؤسسة الراجحي 

 االنسانية
14/1/0101 

 1 (التسويق اساسيات حقيبةتدقيق وتنسيق ) 06
مؤسسة الراجحي 

 االنسانية
14/1/0101 

01 
 وإعداد تدريب حقيبةتدقيق وتنسيق )

 (المدربين
1 

مؤسسة الراجحي 
 االنسانية

10/1/0101 

 1 (االتصاالت مركز حقيبةتدقيق وتنسيق ) 02
مؤسسة الراجحي 

 االنسانية
16/1/0101 

01 
 المحتوى صناعة الحقيبةتدقيق وتنسيق )

 (اإلعالمي
1 

مؤسسة الراجحي 
 االنسانية

11/1/0101 

 2 بطريقة برايل (أسئلة ثقافية عامةطباعة ) 31
القائمين على الفعاليات 

 الترفيهية
1/1/0101 

31 
 طباعة وتدقيق وتغليف منيو

 (slow مقهى)
0 

نادي ذوي االعاقة 
 بنجران

1/10/0101 

30 
 طباعة وتدقيق وتغليف كتاب

 (معيوف ال ناجي -الكلمات قبل)
 11/1/0101 نادي ذوي االعاقة 3

33 
 تدقيق وطباعة وتغليف منيو

 (كايزر ساندويتش)
 ومبصر بطريقة برايل

 11/1/0101 نادي ذوي االعاقة 0

34 
 طباعة مطويات

 (التعريف بمناسك الحج والعمرة) 
 بطريقة برايل

41 
الحمالت القائمة على 

 رعاية الحجاج
 م12/11/0101

30 
 (أذكار الصباح والمساءتدقيق وطباعة )

 بطريقة برايل
41 

الحمالت القائمة على 
 رعاية الحجاج

 م01/11/0101

 

 


