
1





3



4

 تاريخ البدءالجهة املستفيدةاسم البرنامج        م
املتوقع

 تاريخ اإلنتهاء
املتوقع

 التكلفة
التقريبية

املشرف

ماجد الحربي3٠.٠٠٠مارسينايرالجمعيةتصميم موقع ونظام سحابي ألتمتة العمل1

خالد املشيقح٢4.٠٠٠ديسمبرينايراملشاريعتفعيل برامج املشاريع٢

ماجد الحربي٥٠٠٠ديسمبرينايرالعالقات العامةأرشفه الصور والفيديوهات ورفعها على املوقع والسحابي3

ماجد الحربي4٠.٠٠٠ديسمبرفبرايروحدة املستفيدينأرشفة عمل وحدة املستفيدين وتخزينها سحابيا4

محمد الفوزان3٠٠٠يوليويونيوالعالقات العامةتقديم دورات للموظفين في العالقات العامة٥

 عمل دراسة لتقييم األثر الناتج عن أعمال الجمعية والطرق األفضل٦

لتطويرها

املدير التنفيذي1٠٠.٠٠٠ديسمبريوليوالجمعية

محمد الفوزان1٠.٠٠٠سبمتبرأغسطساملوارد املالية والبشريةتقديم دورات للموظفين في تنمية املوارد املالية والبشرية٧

محمد الفوزان٦٠٠٠نوفمبرأكتوبرالسكرتاريةتقديم دورات للموظفين في السكرتارية وإدارة االعمال٨

ما يتعلق بأعمال اإلدارة وتنظيمها وتطويرها وتطوير أداء املوظفين أواًل



٥

 بداية تنفيذتكلفة املرحلةاملوقعاسم املشروعم
املرحلة

 نهاية تنفيذ
املرحلة

املشرف

م. علي الفرحانديسمبريناير٢٠٠٠.٠٠٠بريدةبداية املرحلة ماقبل األخيرة في مبنى الوقف األول للكفيف1

محمد الفوزانمارسيناير3٥.٠٠٠بريدةإكمال تأسيس مركز مبصرون للتدريب٢

خالد املشيقحمارسفبراير٥٠.٠٠٠بريدةعمل فلم قصير قبل رمضان للترويج للوقف األول للكفيف3

 العمل على إعداد دراسة إلنشاء أكاديمية مبصرون والبدء في عمل4
تصاميم مبنى األكاديمية

خالد املشيقحأمكتوبرمارس٨٠.٠٠٠بريدة

خالد الحربيمفتوحيناير---بريدةتشغيل املطابع٥

أحمد العليانمفتوحيناير٢4.٠٠٠بريدة تكليف أحد املوظفين ملتابعة منصة املنافسات الحكومية٦

ما يتعلق باإلستثمار ثانيًا



٦

البرامج التدريبية ثالثًا

 عدداســم البرنامــجم
املستفيدين

 التكلفةإلىبداية منمكان التنفيذالفئة العمريةالجنس
املتوقعة

املشرف

خالد املشيقح3٥.٠٠٠مارسينايربريدة -جدةمن ٢٠ إلى 4٠ذكور1٠الكفــاءة االســتراتيجية1

السيد حسين1٧٥.٠٠٠ديسمبرينايربريدة - تبوكمن 1٠ إلى ٢٠ذكور وإناث٥٠تدريــب علــى الحاســب االلــي٢

خالد املشيقح4٥.٠٠٠فبرايرينايربريدةمن 1٥ إلى ٢٥ذكور وإناث٢٢التدريــب علــى األجهــزة الذكيــة3

هند العليان34٥.٠٠٠ديسمبرينايربريدة - تبوكمن 1٥ إلى 4٠إثاث3٥التدريــب أســلوب حيــاة4

٥
 تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة
 لتعليــم طريقــة برايــل علــى فتــرات
 متفاوتــة حســب التواريــخ والوقــت

املتاح

حسن عبيد4٥.٠٠٠ديسمبرينايربريدةمن ٨ إلى 1٥ذكور1٥

 تقديم دروس تقوية لطالب معهد النور٦
حسب التواريخ والوقت املتاح

حسن عبيد3٠.٠٠٠ديسمبرينايربريدةمن ٨ إلى 1٥ذكور1٠

 تقديم دورات على  أجهزة املاك حسب٧
التواريخ والوقت املتاح

محمد الحسين٥.٠٠٠فبرايرفبرايربريدةمن ٢٠ إلى 3٥ذكور٢

حامد الحامد1٥٢.٠٠٠فبرايرفبرايربريدةمن ٢٠ إلى 3٥ذكور٧تقديم دورات على  األسطر اإللكترونية٨

 التدريب على خدمة العمالء9
( الكول سنتر )

املدير التنفيذي1٥٠.٠٠٠نوفمبرمايوبريدةمن ٢٠ إلى 4٥ذكور1٠



٧

األنشطة والفعاليات رابعًا

 عدداســم البرنامــجم
املستفيدين

 التكلفةإلىبداية منمكان التنفيذالفئة العمريةالجنس
املتوقعة

املشرف

بريدةمن 1٥ إلى 4٠ذكور4٥ إقامــة املخيــم الشــتوي للعميــان1
يناير

ملدة 4 أيام
خالد املشيقح٦٠.٠٠٠

 طباعــة 1٠٠٠ نســخة مــن كتــاب٢
التوحيــد بطريقــة برايــل

ماجد الحربي4٠.٠٠٠مارسينايربريدةمفتوحذكور وإناث1٠٠٠

 تجهيــز مركــز حبيبتــاه للوســائل3
 التعليميــة والتقنيــة

هند العليان111.٠٠٠ديسمبرينايربريدةمن 3 إلى 1٢ذكور وإناث٥٠

محمد الفوزان1٢٠.٠٠٠ديسمبرينايربريدةمفتوحذكور وإناثمجتمعيبرامــج توعويــة تثقيفيــة4

بريدةمن ٢٠ إلى 4٠ذكور9مبــادرة دلنــي علــى الطيــب للذكــور٥

األحساء

الدمام

محمد البليهددعمأبريلمارس

 التواصل مع الداعمين وتقديم هدايا٦
عينية قبل رمضان 144٢

خالد املشيقح٢٠.٠٠٠أبريلمارسبريدة---ذكور وإناث3٠

 تحويل ترجمة معاني القرآن الكريم٧
 لطريقة برايل باللغة اإلنجليزية

 املرحلة األولىمفتوحأبريلبريدةمفتوحذكور وإناثتعليمي

٥٠.٠٠٠

خالد املشيقح

 طباعة 1٢٠٠ نسخة من القرآن٨
الكريم بطريقة برايل

خالد املشيقحدعمديسمبرمايوبريدةمفتوحذكور وإناث1٢٠٠

ماجد الحربي1٨.٠٠٠ديسمبريونيوبريدة---ذكور٥٠تفعيل ديوانية مبصرون9



٨

 عدداســم البرنامــجم
املستفيدين

 التكلفةإلىبداية منمكان التنفيذالفئة العمريةالجنس
املتوقعة

املشرف

خالد املشيقح٢٠٠.٠٠٠يوليويونيومكةمن ٢٠ إلى ٥٠ذكور وإناث٢٥برنامــج الحــج لعــام 1٠144٢

بريدة - الدماممن ٢٠ إلى 4٠إناث٧ مبــادرة دلنــي علــى الطيــب لألنــاث11
األحساء

محمد البليهددعمديسمبريونيو

خالد املشيقح٦٠.٠٠٠(يوليو (أسبوعينأبهامن ٢٠ إلى 4٠ذكور٢٠امللتقــى الصيفــي1٢

ماجد الحربي1٢.٠٠٠سبتمبر (يوم واحد)بريدةمن ٨ إلى ٥٠ذكور وإناث1٠٠اليــوم الوطنــي13

ماجد الحربي٨٥٠٠٠ أكتوبربريدةمفتوحذكور وإناثتوعوياليــوم العالمــي للبصــر14

1٥
العصا البيضاء

1٠٠
ذكور وإناث

بريدةمن ٨ إلى ٥٠
1٥ أكتوبر

1٥.٠٠٠
ماجد الحربي

 يعتمد رئيس مجلس اإلدارة

د. فهد بن عبد العزيز األحمد

األنشطة والفعاليات رابعًا





1٠


