


رضا المستفيد
نماذج" 6" بلغ عدد االستطالعات •

"%85" بلغ نسبة رضا العمالء •

"%75" بلغ نسبة رضا المستفيدين •

"5" بلغ عدد وسائل تلقي الشكوى •



حمالت إعالمية و إعالنية
حمالت " 3" بلغت عدد الحمالت األساسية •

حملة التوعية لجائحة كورونا

حملة نحو مجتمع مدرك و واعي

حملة الطبية األولى



مشاركات المعارض

معرض بمستشفى الشميسي

في الشارقة" ميسايت"معرض بـ 

معرض بمستشفى الشفاء

معرض بالحياة مول

حفالت عامة

حفل المعايدةحفل اليوم الوطني

معرض بمستشفى الملك خالد للعيون



زوار الجمعية

زائر "  50" يقدر بما ال يقـل عن •

زوار نوعيين" 5" باإلضافة إلى 



زيارات الجمعية للمدارس و الجهات

زيارات" 8" بلغ عددها إلى  •

تم زيارة

بالمدينة المنورة( رؤية )جمعية المكفوفين 

سعيجمعيةإنسانجمعيةألجلهمجمعية

اإلعاقةذوياألشخاصهيئةالبشريةالمواردوزارة

السليبلديةالعثيمأسواق



إعالم كفيف
عيبلغ عدد المشاركين من مشاهير وسائل التواصل االجتما•

.عبر وسائل التواصل" 10" إلى 

تقارير" 3" بلغت عدد التقارير اإلعالمية  •

مختلفة بلغ عدد المتابعين على وسائل التواصل االجتماعي  ال•

على النحو التالي

240002200 300



الرحالت و البرامج الترفيهية
: و هي " 13" بلغ عدد الرحالت و البرامج الترفيهية إلى  •

الشتويالمخيملبرايلالعالمياليوم
الشعريةالمسابقةالرمضانيةالمسابقة
نسائيةترفيهيةفعاليةللرجالاألضحىعيدفعاليات

التشكيليةالفنونمعرضالنسائيةوالرجاليةاللقاءات
للطفولةالعالمياليومالتنميةجمعيةمشاركة

مستفيد"400" بلغ عدد المستفيدين من البرامج والرحالت إلى •



البرامج الثقافية
: برنامج منها " 28" بلغ عدد البرامج الثقافية إلى  •

محاضرات و برامج و مسابقات

الرمضانيةالمسابقات-الشعريةالمسابقة-ستاركفيف

البطوالت الرياضية

أقيمت ألول مرة بطولة لكرة التنس•

الجمعيةمقرفيللمكفوفين



الدورات التدريبية
دورة " 13" عدد الدورات التدريبية •

التكراراسم الدورةم

2للرجال10ويندوزالتشغيلنظاماستخدامفياألساسيةالمهاراتدورة1

2للنساء10ويندوزالتشغيلنظاماستخدامفياألساسيةالمهاراتدورة2

2للرجال 2019دورة المهارات األساسية لبرامج األعمال المكتبية أوفيس 3

2للنساء2019دورة المهارات األساسية لبرامج األعمال المكتبية أوفيس 4

4دورة المهارات األساسية في استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني 5

4دورة مهارات تعلم طريقة برايل 6

1دورة المسعف الكفيف 7

1دورة تحفيظ القرآن الكريم 8

1دورة فردية للحاسب اآللي 9

1"  الحقوق والمعاناة وطرق التعامل"والكورونادورة الكفيف 10

1دورة استثمار الوقت في زمن وباء كورونا 11

1دورة فن إدارة الوقت 12

1دورة فن اإللقاء 13

عدد المستفيدين

متدرب150

عدد الساعات 

التدريبية

ساعة743



المبادرات التطوعية و البرامج النوعية الجديدة

مبادرة " 5" بلغ عدد المبادرات التطوعية •
الجمعيةمبنىتعقيممبادرة
للمسنينالعالمياليوممبادرة
التشكيليللفن"كفو"مبادرة
للطفلالعالمياليوممبادرة
اإلعاقةذوياألشخاصصحةمبادرة

برامج " 4" بلغ عدد البرامج النوعية الجديدة •

التنسبطولة
االفتراضيةالمعارض
المستفيدينمعيتناسببماوتوفيقهاالعالميةباألياماالحتفاء
بعدعنالسنويةاللقاءاتوالحفالتوالتدريبيةالدورات



الخدمات المقدمة للمستفيدين

0 المستفيدين من خدمة زواج وسعادة

95 (جلسات ارشادية)خدمة مشورة 

0 الحج

0 العمرة

465 المستفيدين من الدعم العيني

11 المستفيدين من خدمة اإليجار

1 شراء المساكن



تنمية إيرادات الجمعية
3.300 m زيادة اإليرادات

4 زيادة مصادر الدخل

6
و االتفاقياتالشراكات

البيت الوطني الصحي                                           معهد اإلدارة العامة

جمعية سعي              جمعية حياتنا           حكاية نغم                جمعية أعمال

80.000 التبرعات العينية

10 عدد العضويات المنتسبين

30 عدد العضويات العاملين

170.000 زيادة عدد إيراد المطبوعات

200 عدد المتطوعين

1917 عدد ساعات التطوع



رفع كفاءة األنظمة التقنية

تطبيقاتتحديثتماإللكترونيةالبرامجتحـديثتم•

Microsoft (Windows - Office)األجهزةجميععلى

"%90"بنسبةالتدريبمعاملو



اعداد استراتيجية كفيف 
و تحديث لوائح و أنظمة العمل

ـماداعتتمكماالمجلـسقبـلمنالسياساتتحـديثتم•

.الوزارةلدىالسابقةاألساسيةالالئحة

نلجاترشيحبانتظارمعلقاللوائحتحديثيزالال•

.للتحديثمتخصصة



رفع كفاءة العاملين

12 دورات تدريب الموظفين

3 الزيارات للجهات المتميزة

0 بتطوير نظام التقييم الوظيفي وسلم الروات

2 األفكار اإلبداعية الجديدة

للموظفينتدريبيةدورة"12"التدريبيةالدوراتعددبلغ•

العامةاإلدارةمعهدلدى


