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2015/12/16م - 1437/5/3هـ بجازان للمكــفوفـين ااالهلية الثريا جمعية افتتاح وتوفيقــة هللا بحمد تم

الجنسين من الـمـكـفـوفـيـن لتنمية وخـدمـاتـهـا برامـجـهـا تـقـديـم فـي رائـدة الـثـريـا جـمـعـيـة تكون أن

الجنسين من للمكفوفين الصعاب لتذليل الجمعية تسعى و الجنسين, من البصرية اإلعاقة ذوي وهم

المكفوفين لخدمة الجمعية تأسست و االجتماعية, التنمية و البشرية الموارد وزارة لدى 730 رقم بترخيص

بحقوقهم. وتعريفهم المجتمع وتوعية ومهنيا وثقافيا واجتماعيا ذاتـيـا تـهـيـئـتـهـم في ومـتمـيـزة

تأهلهم التي اإلمكانيات أفضل تحقيق على مساعدتهم و لهم, الداعمة الخدمات و البرامج كافة تقديم و

العملية. و العلمية فيحياتهم لالستقاللية

التأسيس

الجمعية رؤية



واألهلية. الحكومية المؤسسات من بدعم لآلخرين الحاجة دون أنفسهم على واالعتماد بعد فيما

خدمة في منهم االستفادة ثم ومن احتياجاتهم كافة وتلبية وبرامجهم مشاريعهم وتتبنى والمهنية والثقافية

االجتماعية التنمية روافد من أساسياً رافدا وتعتبره الجنسين من للمكفوفين الكامل الدعم بتقديم الثريا تختصجمعية

النفس. على االعتماد وكيفية المجتمع في االندماج على المكفوفين مساعدة

لرياضاألطفالفيالجمعية. إقامةفصول أقرانهمالعاديينمنخالل المكفوفينمع األطفال دمج

دوراتتعلموها. اجتازوا إذا أوإعطائهمكتحفيز رمزية لهمبأسعار األجهزة توفير

المكفوفين. ألسر والطبية واالجتماعية النفسية االستشارات تقديم

أمكن. إن البصر وتحسين البصرية الناحية من للمكفوفين الرعاية تقديم

التعلم. صعوبات من يعانون الذين للمكفوفين تعليمية فصول إقامة

الجمعية رسالة

الجمعية أهداف



الجمعية إدارة مجلس أعضاء
الجمعية رئيسمجلسإدارة

الجمعية رئيسمجلسإدارة نائب

المشرفالمالي

مجلسادارة مجلسادارةعضو عضو مجلسادارة مجلسادارةعضو عضو مجلسادارة مجلسادارةعضو عضو

عيسىطبيقي عبير

حكمي عليأحمد

إبراهيمحوباني منور

عويجي العبدليأروهمحمد حسين الرحمن عبد عقيشي جعفريإبراهيممحمد عبدهللامحمد زيلعي إبراهيم يحيىمحلويماجد حمزة



مقدمة

، جاءحثهفيالرؤيةالسديدة2030 بالعملالخيريوتطويرهوفقما العربيةالسعودية منمنطلقاهتمامالمملكة

خالله من حققت والذي جازان بمنطقة األول المكفوفين ملتقى عام2021م. في بجازان للمكفوفين الثريا جمعية

أقامت فقد الخصوص وجه على "المكفوفين" البصرية اإلعاقة ذوي وأفراد عامة المجتمع أفراد لخدمة والسعي

والمبادرات والبرامج الخدمات من العديد بتقديم وذلك مستفيديها من وكفيفة كفيف 400 ل عظيمة إنجازات

المكفوفين منها استفاد التي المتنوعة الترفيهية والفعاليات التوعوية والورش التدريبية والدورات التطويرية

بين ما برنامجاً 16 الـمـلـتقى فـعـالـيـات ضمن الجمعية نفذت حيث حولهم؛ من المجتمع شرائح وكافة وأسرهم

وتـثـقـيـفيـة. وتطويريـة تـنـمـويـة برامج



وفعاليات برامج



أولوية صحتك برنامج
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مع بالتعاون وذلك مارس2021م من التاسع بجازان للمكفوفين األهلية الثريا جمعية نفذت

أولويات بعض لتوضيح الفرصة إتاحة على بجازان السكري مركز و الثريا جمعية و الحضور بشكر

برنامجه استهل الذي و ، السكر أمراض استشاري حقوي جابر بن علي الدكتور البرنامج نفذ

بكري. محمد االستاذ الحوار جلسة أدار

الزوم"برنامجصحتكأولوية". برنامج للتدريبعبر المستقبل تشكيل معهد السكريبجازان، مركز

المشتركين قبل من االسئلة الدكتور اسـتـقـبـل الـبـرنـامـج نـهـايـة في و . الـصـحـة مفاهـيـم



البرنامج: اهداف

األول موسمه في الثريا) (بودكاست األسبوعي البرنامج بجازان للمكفوفين الثريا جمعية نفذت

ضيفين باستضافة وذلك دغريري" "جماح المذيع باألستاذ ممثلة جازان إذاعة مع بالشراكة

أسبوعية حلقات 4 في م 2021 مايو شهر من التاسع وحتى أبريل عشر الخامس من الفترة خالل

الخاصباإلذاعة. فياألستوديو البرنامج منضيوف

الـمكـفـوفـيـن من مـبـدعـة شخـصـيـات استضــافـة خالله من يتم الجـمـعية تقدمه أسبوعي برنامج

الثريا بودكاست برنامج

البرنامج: فكرة

مـسـتـحـيـل. شيء ال بأن الـعـالـم وأخبرت وحققتطموحــاتـهـا الـسـمـاء عـنـان أحـالمـها عانقت

9

علىالشخصيات الضوء الكفيفلدىالمجتمعتسليط بقدراتإبرازهوية المجتمع إشعار

المكفوفين. من وإبداعاته.المبدعة ومواهبه به سقفالمحيط وعلو المكفوفين

لديهم. الطموحات

123



الصلهبي. .أمل أ الرابعة: الحلقة ضيفة

كفيفة) وصحفية (كاتبة

المواهب) (متعدد

طبيقي. .عبير أ األولى: الحلقة ضيفة

الثريا) جمعية ورئيسة (مؤسسة

البرنامج: تنفيذ

البرنامج: في الحلقات ضيوف
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الثريا جمعية حساب قنوات وعبر الساوندكلود تطبيق عبر منه األول الموسم في البرنامج من حلقات 4 عرض تم

هاتفياً. الضيف مع التواصل خالل من بعد عن بكري" "محمد المقدم األستاذ أستوديو في منه األخريين

الحلقتين وتمتسجيل مباشرة، اإلذاعة فيأستوديو البرنامج من حلقتين وتمتسجيل واليوتيوب، الرسميالتويتر

كفيف) ومصور صوت (مهندس

سعد. أ.محمد الثالثة: الحلقة ضيف

عريشي. .علي أ الثانية: الحلقة ضيف



الرمضانية الثريا مسابقة

11

حساباتها عبر الرمضانية الثريا مسابقة عنوان تحت رمضانياً برنامجاً بجازان األهلية للمكفوفين الثريا جمعية نفذت

.ونفذتالجمعيةالمسابقةعلىتويتر يتمنشرهعبرحساباتها واستقطابعددأكبرمنالمتابعينلبرامجالجمعيةوما

الجمعية حسابات نشر لهدف: تحقيقاً المسابقة انطلقت وقد 2021/05/13م بتاريخ الخميس وحتى 2021/05/04م

عنها اإلعالن خالل من للفائزين العينية الجوائز تقديم تم وأيضاً تشات، علىالسناب عنهم واإلعالن الفائزين اختيار تم

البرنامج. نجاح شركاء وهم للمسابقة الداعمين وشكر شات والسناب التويتر عبر

بتاريخ الثالثاء يوم بين ما الفترة خالل المبارك رمضان وذلكفيشهر تشات" وسناب "تويتر التواصل مواقع في

الجمعية. بحساب الخاص في المسابقة اسم بكتابة تشات السناب وعلى المتنوعة، األسئلة من مجموعة بطرح

والكفيفات للمكفوفين الزوم ورشة

تطبيقالزوم عبر تعليماستخدامتطبيقالزومبواسطةقارئالشاشةعنبعد للمكفوفيندورة الثريا نفذتجمعية

ومـتـدربـة. مـتـدرب لكل تـدريـبـيـة ساعات 3 بواقع 1442/11/05هـ. 2021/06/15م تاريخ في بعيطي تهاني

المدربة الكفيفات دورة وقدم 1442/11/01هـ /2021/06م تاريخ11 .في جعفري هللا عبد : المدرب المكفوفين

الدورة. حضورهم على المكفوفات للمتدربات وتقديرها شكرها بعيطي تهاني المدربة وقدمت

دورة وقدم للمكفوفين. والتأهيلي الذاتي التطوير في البرامج هذه ألهمية وذلك وكفيفة كفيف 25 لـ

حضورهم على المكفوفين للمتدربين وتقديره شكره جعفري هللا عبد المدرب قدم الدورة نهاية وفي
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اإلتيكيت دورة

وفن والحركة التوجه مسمىفن تحت تدريبية دورة 2021/08/ 08 األحد يوم بجازان للمكفوفين الثريا جمعية نفذت

مستفيدات من كفيفة 20 تدريب تم .حيث خضري .سهام أ و عليوات .شادن د المدربتان للكفيفات.بإشراف اإلتيكيت

الجمعيةللتدريبالنظري وذلكفيمقر وميدانيا وقدتمتدريبالكفيفاتنظرياً وتناولالطعاممنخاللفناإلتيكيت،

التسوق طرق تعلم في ومهارات والحركة التوجه في مهارات مثل مختلفة مهارات تعلم على الجمعية

جازان، مدينة في الجنوبي الكورنيش مثل: العملي التطبيق تالئم أماكن عدة زيارة تم فقد الميداني التدريب أما

ألماكن ميدانية زيارات تخللتها والسبت الجمعة يومي مع أسبوعين أي يوم 12 مدة الدورة استمرت وقد

مولتن. كفيه أينشتاين، كفيه مول، الراشد البهارات، مطعمذوق مطعمسيرون،

فيها. المتدربات على متنوعة وفوائد متعاً الدورة أكسب مما الميداني التدريب لممارسة متنوعة

وتميزهن. لحضورهن شهادات بإعطائهن المتدربات وتكريم وشكرهما المدربتان بتكريم الدورة اختتام وتم

1442/12/29هـ الموافق 2021/08/08م األحد يوم الدورة بداية

/1443/01هـ الموافق11 /2021/08م الخميس19 يوم الدورة نهاية
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قراءة اللمسفي حاسة توظيف على للمكفوفين برايل بطريقة والكتابة القراءة تعليم دورة تقوم

الدورة: فكرة

خاصة أدوات عبر وكتابتها والجمل الكلمات لتكوين الواحدة للخلية الست بالنقاط البارزة األحرف

برايل. خلية ومكعبات بيركينز آالت مثل بالمكفوفين

والكفيفات للمكفوفين برايل طريقة تعليم دورة

الفترة خالل مقرها في للكفيفات برايل بطريقة والكتابة القراءة لتعليم دورة الثريا جمعية نفذت

والكفيفاتالذيتنظمهالجمعيةبحيثيضمعدةبرامجوملتقياتودوراتجاءتهذهالدورةأولىبرامجه

للمكفوفين األول الملتقى برامج ضمن وذلك 2021م الجاري العام من 06/24 وحتى 05 / من30

والتيتعتمدفي برايل بطريقة والكتابة الكفيفاتمبادئالقراءة المتدربات من حيثتمتعليممجموعة

البصر. حاسة عن تعويضاً الكفيفات اللمسلدى حاسة علىاستغالل تعلمها
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للمتطوعين الثريا دورات

دورات مجموعة للتدريب المستقبل تشكيل معهد مع بالتعاون جازان في للمكفوفين الثريا جمعية نفذت

للمكفوفين األول الثريا ملتقى ضمن بالجمعية الخاص التطوعي للفريق التطوع وحدة إنشاء تحت

التطوعية. لألعمال الشباب وتمكين العمل فرق وبناء التطوع بعضمهام عن تتحدث دورات 4 تضمنت أيام لعدة

الدورات: أهداف

2

3

4

5

بالــــثـــريا.1 الخاص التطوع فريق لتجسيد الـــــجمــاعية الفرق وبناء التطوعية األعمال وأخالق القيم تبني

الجمعية. منسوبي مع متكاملة وحدة وبناء الجمعية برامج تطوير في دورهم بأهمية التطوعي الفريق توعية

مناسب. بشكل والملتقيات البرامج وإدارة تفعيل على جيداً المدربين المتطوعين من للتطوع وحدة تكوين

والملتقيات. البرامج في العمل أثناء عشوائية وغير منظمة بأسس الدؤوب العمل قواعد ترسيخ

التطوعي. العمل أثناء الفعاليات وإدارة القيادة على التدريب
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الدورات:

للتدريب. المستقبل تشكيل معهد من وتدريب بإشراف الزوم قاعة عبر الدورات وأقيمت

ومتطوعة متطوع 872 الدورات: من استفاد

01

اإلعالمية الفعاليات صناعة

02

فياألعمال للمشاركة

التطوعية

الشباب تمكين

04

العمل فريق بناء

03

الشخصية القيادة
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توعوية محاضرات

للمكفوفين األول الثريا ملتقى برامج ضمن السلسلة هذه وجاءت الوفيرة، الرزق مصادر وصناعة

للــمــكفـوفـيـن بعد عن التوعوية المحاضرات من سلسلة بجازان للمكفوفين األهلية الثريا جمعية نفذت

ومتنوعة. مختلفة ودورات برامج فيمجموعة الجمعية تنظمه الذي

مواهبهم بتنمية البصرية اإلعاقة ذوي فئة باحتياجات المجتمع تثقيف منطلق من سواء حد على والمجتمع

200كفيفوكفيفة : البرنامج من استفاد

أيام في3 تنفيذها تم مختلفة تثقيفية ومحاضرتين عـملية ورشة من السلسلة تكونتهذه

2021م. عام من سبتمبر منشهر

السلسلة: اهداف
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بجازان للمكفوفين الثريا جمعية ندوة

للمكفوفين االول الـثريا مـلـتـقـى ضـمـن Zoom تـطـبـيـق عـبـر بـجـازان للـمـكـفـوفـيـن الـثـريـا جـمـعـيـة نفذت

والتوظيف. الـعـالي الـتـعـلـيم مـجال فـي وقـضـاياهـم الـبـصـريـة االعـاقـة ذوي حـقـوق : بـعــنـوان ندوة

الندوة: هدف

من: كلٍ بمشاركة

زعقان) حسن .عالء (أ .يقدمها البصرية لذوياإلعاقة واالجتماعية والمهنية التعليمية الحقوق عنوان: تحت

عليمدخلي) .أحمد (أ .يقدمها البصرية لذوياإلعاقة الخدمات جازانفيتقديم جامعة دور عنوان: تحت

والتوظيف الجامعي التعليم مجال في حقوقهم بكافة العام الوعي بتنمية بـصـريـاً الـمـعـاقيـن خدمة

حقوقهم كافة نـيـل دون تـحـول الـتـي الـمـعــوقـات لـتـذلـيـل المـقـتـرحـة الـحـلـول وتـوفـيـر والتوظيفية

الـتـعـليـمـيـة الـنـواحـي مـن الـبـصـريـة اإلعـاقة مـجـال في الـقـضـايـا وأبرز الـمـخـتلــفــة القطاعات في

اإلنسان حقوق هيئة

جازان جامعة 2

1
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االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة

العزيز الملكعبد مشاركفيجامعة وأستاذ خاصة تربية دكتورة

فيالجامعات. للدراسة البصرية للطالبذوياإلعاقة التعليمية االحتياجات تقدم:

عليوات خليل شادن : الدكتورة

الجامعة في البصرية اإلعاقة ذوي لتعليم التيسيرية الخدمات تقديم في الثريا جمعية دور عنوان: تحت

طبيقي. .عبير أ تقدمها المكفوفين فيتوظيف وتجربتها

بجازان للمكفوفين الثريا جمعية

البصرية توظيفذوياالعاقة البشرية الموارد دكتوراهفيإدارة باحث

فيتهيئة والخاصة الحكومية القطاعات واحتياجات البصرية توظيفذوياإلعاقة هيمقومات ما يقدم:

لتوظيفهم. بيئتها

العنزي تركي يوسف الدكتور

ردينيخبراني) .خالد (أ .يقدمها األشخاصذوياإلعاقةفيتوظيفالمكفوفين رعاية هيئة دور تحتعنوان:

االعاقة ذوي االشخاص رعاية هيئة

الربحي وغير الربحي القطاعين في البصرية اإلعاقة ذوي توظيف في بجازان العمل مكتب دور عنوان: تحت

.يحيىحسنسفياني) (أ يقدمها

المملكة. مختلفمناطق من حاضر 500 الندوة حضر وقد

بشؤون المعنية للجهات التنفيذيين المدراء وسعادة الوزراء ومعالي السمو أصحاب من مجموعة دعوة تم قد و

بشكلشخصي الندوة األخرىلحضور الجمعيات رؤساء مثل المكفوفين العاليوخدمة التعليم التوظيفومجال

7

5

3

6

4
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الهدف كرة دوري برنامج

بجازان. التوحيد دار لمدرسة المغلقة الرياضية الصالة في البطولة وأقيمت اإلعاقة لذوي

األول المكفوفين ملتقى برامج ضمن للمكفوفين الهدف كرة دوري بجازان للمكفوفين الثريا جمعية نفذت

جـازان ونـادي جـازان تـعـلـيـم إدارة مع بالـتـعاون 2021/12/17م. تاريخ إلى 2021/12/16م. بتاريخ للجمعية

الدوري مباريات وتألفت
وهي: فرق من5
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األول المكفوفين ملتقى وأنشطة برامج اختتام حفل
م 2021 عام في الثريا لجمعية

األول المكفوفين ملتقى وأنشطة برامج الختتام ختامي حفل بجازان للمكفوفين الثريا جمعية نفذت

الحكيم الذكر من آيات ثم الملكي بالسالم الختامي الحفل بدأ حيث بجازان االجتماعية التنمية بمسرح

بجازان االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة فرع عام مدير شرف على الحفل أقامت حيث

2021/12/23م. بتاريخ الخميس يوم مساء في وذلك 2021م. عام نهاية في

استهلت حيث طبيقي عيسى بن عبير األستاذة الثريا جمعية إدارة مجلس رئيسة كلمة ذلك بعد

البصرية اإلعاقة بذوي المعنية الجمعيات ومدراء رؤساء من األكارم بالضيوف بالترحيب بدايتها في

وهي: لألنشطة الختامي الحفل وحضورهم للجمعية زيارتهم على الصديقة

األمير حسن هللا عبد األستاذ بجازان االجتماعية التنمية مدير وبحضور القنفذي أحمد المهندس
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اإلحصائيات:

وترفيهية االجتماعية البرامج

التدريبية البرامج

العينية التوزيعات

والثقافيه التوعوية البرامج
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الخاتمة:

لهم خدماتها توفير إلى وتتطلع التنموية البرامج من العديد قدمت الثريا جمعية فإن ولذا

وإمكاناتهم قدراتهم تنمية نحو بالمستفيدين الوصول إلى للمكفوفين الثريا جمعية سعت

تتوانى ال والتي الـبـيـضـاء اآليادي أصحاب من بدعم القادمة السنوات مدار على ذلك لتحقيق

والمهنية والـبشرية الـمـاديـة الـنـواحـي مـن لـديـهـم االسـتـقـاللـيـة درجات أقصى وتحقيق

الـبـصـريـة. كاإلعاقة اإلعاقات كذوي الخاصة للفئات الخير بذل في
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المشاركة: الجهات



الداعمون:





لهم وعونا عينهم كن
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السعودية العربية حائلحيالسويسجازانالمملكة شارع
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