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مقدمة 

إهداء لكل أم وأب رزقهم هللا بطفل من ذوي اإلعاقة البرصية 

البدايــات قــد ال تبــدو ســهلة وقــد تشــعر أنــك يف حرية شــديدة يف كيفيــة التعامل 
ــاك جهــات  مــع طفلــك الجديــد، ونــود أن نطمئنكــم بأنكــم لســم وحدكــم فهن

تخــدم وتدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة. 

فهــذا الدليــل اإلرشــادي لخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية مبثابــة البوصلــة ملســاعدتكم يف رحلتكــم يف دعــم طفلكــم 

 يف املجمتــع بــإذن هللا.
ً
 فعــاال

ً
ومتكينــه ليكــون فــردا

إن هــذا العمــل بالرشاكــة بــن هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومستشــفى 
امللــك خالــد التخصــي للعيــون.

الدليل اإلرشادي ألرس األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
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ماذا نقصد باإلعاقة البرصية؟
أن يواجــه الطفــل تحديــات برصيــة مثــل ضعــف شــديد للبــرص كالرؤيــة الضبابيــة أو فقــدان الرؤيــة 
املركزيــة أو الجانبيــة أو الفقــدان الــكيل للبــرص، ممــا يؤثــر عنــد بعــض األطفــال عــى املهــارات المنائيــة 

ــارات. ــل التأخــر يف النطــق والتأخــر يف املــي وغريهــا مــن امله ــة مث واملهاري

كيف ميكن للوالدين دعم طفلهم من ذوي اإلعاقة البرصية ؟ 
ميكــن دعــم الطفــل ذو اإلعاقــة البرصيــة يف مهاراتــه املختلفــة مــن خــال إلحاقــه يف برامــج التدخــل املبكــر 

الــي متكنــه مــن اإلندمــاج مــع املجمتــع. 

ماهي خدمات التدخل املبكر ؟ 
هي الخدمات الي تقدم للمواليد و الرضع من عرم )0-6( سنوات و أرسهم 

حيــث يــم التعــاون بــن مقدمــي الخدمــات واألرسة ليــم تطبيقهــا يف مختلــف البيئــات الــي يكــون فيهــا 
الطفل.

برنامج التدخل املبكر الفعال يلبي احتياجات الطفل من خالل خمسة مجاالت رئيسة وهي: 

تطوير األفكار واملفاهمي واملعارف لدى الطفل .. 1

المنو املهاري.. 2

مهارات التواصل. . 	

المنو العاطفي والنفيس.. 4

مهارات التكيف مع اإلعتال البرصي.. 	

أسباب اإلعاقة البرصية

تقمس أسباب اإلعاقة البرصية إىل ثالثة مجموعات رئيسية هي:

ما قبل الوالدة

العوامل الوراثية والبيئية الي تؤثر عى منو الجهاز العصبي املركزي والحواس بشكل 	 
عام، منها عى سبيل املثال العوامل الجينية 

سوء التغذية لألم الحامل	 
تعرض األم الحامل لألشعة السينية 	 
العقاقري واألدوية 	 
األمراض املعدية والحصبة األملانية والزهري، وتعترب هذه العوامل من العوامل 	 

املشرتكة يف إحداث أشكال مختلفة من اإلعاقة ومنها اإلعاقة البرصية

أثناء الوالدة

نقص األكسجن	 
الوالدة العرسة	 
الوالدة املبكرة 	 
استعمال األجهزة واآلالت يف العمليات الجراحية	 
عدم إجراء عملية الوالدة تحت إرشاف طبي مناسب	 

ما بعد الوالدة

زيادة نسبة األكسجن املعطى لألطفال الخدج )األطفال املولودين قبل إكمتال مرحلة 	 
الحمل الطبيعية(

إصابة الطفل ببعض األمراض الي تؤثر عى العن	 
اإلصابة الناتجة عن الحوادث	 

أنواع اإلعاقة البرصية 
لإلعاقة البرصية فئتن: 

فئــة األشــخاص املكفوفــن: وهــم أولئــك األشــخاص الذيــن يســتخدمون أناملهــم للقــراءة ويطلــق 
عليهــم قــاريئ بريــل )Braille(، وهــو نظــام الكتابــة البــارزة املســتخدمة للمكفوفــن وبعــض ضعاف البرص 
عــن طريــق اللمــس. تتمضــن أحــرف بريــل الكاملــة ســت نقــاط وهــي مرتبــة يف صفــن. الخليــة الواحــدة 

ميكــن أن تســتخدم لمتثيــل األحــرف األبجديــة مــع العــدد أو عامــة الرتقــمي أو حــى كلمــة بأكملهــا.

فئــة األشــخاص ضعــاف البــرص: وهــم األشــخاص الذيــن ميكنهــم القــراءة والكتابــة عــن طريــق املكربات 
واملعينــات البرصيــة املختلفــة واســتخدام التبايــن الــذي يســاعدهم عــى القــراءة بشــكل مريح.

األنظمة والترشيعات

تهــم اململكــة بمضــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعزيــز مكانتهــم يف املجمتــع. وقــد 
وقعــت وصادقــت اململكــة عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

يف عــام 2008، لمضــان مســاواتهم مــع بقيــة أفــراد املجمتــع وتحســن جــودة حياتهــم.
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ومــن الترشيعــات األساســية يف تعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى املســتوى املحــي األنظمة 
اآلتية:

نظــام رعايــة »املعوقــن« األشــخاص ذوي 	 
اإلعاقــة

النظام الصحي	 
نظام العمل	 
نظام الرعاية الصحية النفسية	 

نظام الحماية من اإليذاء	 
نظام المضان االجمتاعي	 
نظام حماية الطفل 	 

ماهو املصطلح العلمي املعمتد لألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية؟
ــز آل ســعود -حفظــه هللا– جميــع الجهــات  ــن عبدالعزي وجــه خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان ب
الرمسيــة،  املخاطبــات  باعمتــاد اســتخدام مصطلــح »األشــخاص ذوي اإلعاقــة« يف جميــع  الحكوميــة 

اإلعاميــة. والترصيحــات 

االلــزام مبصطلــح »األشــخاص ذوي اإلعاقــة« هــو جــزء ال يتجــزأ مــن الــزام اململكــة العربيــة الســعودية 
باالتفاقيــات الدوليــة الــي وقعــت عليهــا، فاملصطلــح املتفــق عليــه عامليــا هــو »األشــخاص ذوي اإلعاقة«.

ماهي الجهات اليت ميكنها أن تدعمين؟ 

وزارة الصحة
ــة  ــة يف املؤسســات الصحي ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة املجاني ــة الصحي ــج الرعاي ــة برام ــر وزارة الصح توف
الحكوميــة بحســب مــا تمضنتــه الفقــرة )	( مــن املــادة )4( يف النظــام الصحــي. وتشــارك الجامعــات بتقــدمي 
نشــئت فيهــا تابعــة لكليــات الطــب، تجــاوزت 

ُ
خدمــات صحيــة ممتــزة مــن خــال مستشــفيات تعلمييــة أ

ســعة املستشــفى الواحــد يف بعــض الجامعــات )800( رسيــر. كمــا تقــوم الجامعــات بإنشــاء كــرايس 
بحثيــة إلجــراء أبحــاث اإلعاقــة والدراســات االجمتاعيــة، وتقــوم وزارة الصحــة بالتــايل:

مســؤولية اكتشــاف اإلعاقــة وتشــخيصها تبــدأ مــن مرحلــة الــوالدة أو مــا يطلــق عليهــا مبرحلــة 	 
التدخــل املبكــر.

وإجــراء 	  الوقــايئ،  الــورايث  اإلرشــاد  فيهــا  مبــا  والتأهيليــة،  والعاجيــة  الوقائيــة  الخدمــات  تقــدمي 
الفحوصــات والتحليــات املخربيــة املختلفــة للكشــف املبكــر عــن األمــراض، واتخــاذ التحصينــات 

الازمــة.

تســجيل األطفــال الذيــن يولــدون وهــم أكــر عرضــة لإلصابــة باإلعاقــة، ومتابعــة حاالتهــم، وإبــاغ 	 
ذلــك للجهــات املختصــة.

العمل من أجل االرتقاء بالرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.	 

تدريب أرس األشخاص ذوي اإلعاقة عى كيفية العناية بهم ورعايتهم.	 

بطاقة )أولوية(نوع الخدمة

بطاقة أولويـــة: هي بطاقة متنحها وزارة الصحة لفئات مـحـددة مـن مراجعي املنشأة الصحية وصف الخدمة 
لتيسري حصول املستفيدين منها عى الخدمات الصحية.

طريقة الحصول 
عى الخدمة

تستخرج يف املنشآت وتقدم خدماتها عن طريق مكاتب أولوية.	 
ا إقــرار الشــروط والضوابــط مـــع 	  ـً أن يوقـــع املســـتفيد علـــى منـــوذج طلـــب البطاقــة متمضنـ

إرفـــاق صـــورة الهويـــة والتقريـــر الطبـــي

رابط الخدمة

خدمة مبادرة المتكن املجمتعي يف الصحةنوع الخدمة

وصف الخدمة 
متكن أفر اد املجمتع يف عملية تعزيز الصحة وذلك من خال منحهم دورا قياديا لصياغة 	 

املشاكل الصحية الي يواجهونها داخل الحي وتحديد األولويات واتخاذ القرارات والعمل عى 
ىل جنب مع املركز الصحي داخل الحي.

ً
تنفيذه جنبا إ

طريقة الحصول 
عى الخدمة

استعرض يف املوقع ادناه فرق المتكن املجمتعي األقرب إليك عن طريق الضغط عى ا مس 	 
املنطقة/ املحافظة الي تسكنها وستظهر لك قامئة بأمساء مراكز الرعاية األولية الصحية املفعلة 

لفر يق المتكن املجمتعي و طرق التواصل معه، ما عليك سوى التواصل أو التوجه للرمكز الصحي 
املفعل يف الحي أو األقرب له, والتسجيل يف الفريق كعضو او متطوع 

رابط الخدمة

مبادرة اإلرشاد الصحي الشامل )برنامج الرعاية النفسية األولية(نوع الخدمة 

وصف الخدمة 

يهدف برنامج الرعاية النفسية األولية يف وزارة الصحة إىل االكتشاف املبكر لحاالت 	 
االكتئاب والقلق بن مراجعي املراكز الصحية األولية؛ لتخفيف معاناة املرىض عن طريق 
تقدمي خدمات نفسية أولية شاملة للتحكم يف األمراض العضوية املزمنة، ورفع مستوى 

الرىض لدى متلقي ومقدم الخدمة الصحية.

طريقة الحصول 
عى الخدمة

استعرض يف املوقع أدناه املركز الصحي األقرب إليك عن طريق الضغط عى امس املنطقة/ 	 
املحافظة الي تسكنها وستظهر لك قامئة بأمساء مراكز الرعاية األولية الصحية وبرنامج الرعاية 

النفسية األولية وطرق التواصل معه، ما عليك سوى التواصل أو التوجه للرمكز الصحي املفعل 
يف الحي أو األقرب له, وتسجيل أقرب موعد.

رابط الخدمة

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Community-Empowerment/Pages/default.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Comprehensive-Health-Guidance/Pages/default.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Documents/awlawia-2019.pdf
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مبادرة الفحص االستكشايفنوع الخدمة

وصف الخدمة 

هو برنامج فحص طبي لطلبة املدارس، يهدف إىل الكشف املبكر عن جملة من املشكات 
الصحية، ويتمضن التقي عن تاريخ الطالب املريض، والتقي عن استكمال التطعميات، 

واإلجراءات الوقائية املعمتدة، والكشف املبكر عن المسنة وزيادة الوزن، والنحافة، وتسوس 
األسنان، وحدة النظر، واالكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت االنتباه، واعوجاج 

السلسلة الفقرية، وفحص المسع، وصعوبات التعلم، والكشف عن التدخن.

طريقة الحصول 
عى الخدمة

شكل يف مراكز الرعاية الصحية األولية؛ 	 
ُ
يم تنفيذ الربنامج يف املدارس من خال فرق صحية ت

بحيث يتكون كل فريق من ستة أعضاء )طبيب / طبيبة - مرمض/مرمضة - طبيب/ طبيبة 
أسنان(، وذلك بعد تدريبهم عى الربنامج.

رابط الخدمة

خدمة موعدنوع الخدمة

وصف الخدمة 
موعد هي خدمة إلكرتونية تقدمها وزارة الصحة السعودية؛ لمتكن املستفيد من حجز مواعيده 

يف مراكز الرعاية الصحية األولية وإدارة هذه املواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة 
مواعيده األخرى يف أي مستشفى يم إحالته إليه.

طريقة الحصول 
عى الخدمة

يم الحصول عى الخدمة من خال:
تحميل التطبيق عى أجهزة الهاتف الذكية. . 1
استخدام املوقع اإللكرتوين. . 2
االتصال عى مركز خدمة )7	9(. . 	
التوجه إىل املركز مبارشة وحجز موعد عن طريقه.. 4

رابط الخدمة

خدمات 937نوع الخدمة

وصف الخدمة 

تقدم الخدمة 
استقبال جميع االتصاالت من املرىض فميا يخص الجانب الصحي الذي تعىن به وزارة الصحة.	 
استقبال ورصد باغات املرىض والعمل عى إنجازها بأرسع وقت يف أي زمان ومكان يف 	 

 للمعايري الدولية.
ً
أنحاء الوطن الغايل ومتابعتها وفقا

تقدمي االستشارات الطبية من خال أطباء يعملون عى مدار الساعة.	 
تقدمي النصائح واإلرشادات الهامة لحاالت التمسم.	 
استقبال جميع الشكاوي واملاحظات.	 

طريقة الحصول 
عى الخدمة

ما عليك سوى االتصال بالرقم 7	9 وطلب االستشارة 	 

رابط الخدمة

تطبيق صحةنوع الخدمة

لجميع االستشارات الطبية وصف الخدمة 

طريقة الحصول 
عى الخدمة

ما عليك سوى تحميل التطبيق وطلب االستشارة

رابط الخدمة

تطبيق وصفيتنوع الخدمة

وصف الخدمة 
هي خدمة إلكرتونية متطورة تهدف إىل رفع مستوى الخدمات الصحية ومضان توفر 	 

األدوية عرب ربط املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية بالصيدليات املجمتعية ليتيرس 
للرميض استام الدواء من أقرب صيدلية مجمتعية.

طريقة الحصول 
عى الخدمة

ما عليك سوى الدخول عى املوقع اإللكرتوين أو تحميل التطبيق وطلب الوصفة الطبية او 	 
إعادة رصف الدواء

رابط الخدمة

حساب »أوصفها« عرب تطبيق تويرت نوع الخدمة

وصف الخدمة 
هي خدمة إلكرتونية متوفرة يف مستشفى امللك خالد التخصي للعيون وتهدف إىل توفري 	 

إمكانية الوصول للمحتوى التوعوي والبيانات للمكفوفن وضعاف البرص من خال وصف 
الصور واألفام.

طريقة الحصول 
عى الخدمة

ما عليك سوى متابعة حساب أوصفها وإرسال الصور أو الفيديو لحساب أوصفها حى 	 
يمتكنون من وصفها للكفيف أو ضعيف البرص من قبل متطوعن 

رابط الخدمة

خدمة مبادرة مس التطوعية نوع الخدمة

وصف الخدمة 
هي خدمة مقدمة من متطوعن متدربن لخدمة ضعاف البرص واملكفوفن وكبار السن	 

واملراجعن الذين يحتاجون إىل مساعدة وإرشادهم يف املرمات، ومنطقة االستقبال والتنقل
إضافة إىل طريقة تناولهم للغذاء واألدوية، متوفرة يف مستشفى امللك خالد التخصي للعيون.

طريقة الحصول 
عى الخدمة

عند قدوم املرىض والزوار إىل املستشفى يم خدمتهم من قبل متطوعن مبادرة »مس« 	 

املوقع

https://apps.apple.com/sa/app/mawid-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF/id1295059205
https://play.google.com/store/apps/details?id=moh.gov.sa.mawid
https://www.moh.gov.sa/937/Pages/default.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/HEC/Pages/default.aspx
https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/sehha-app.aspx
https://wasfaty.sa/about/
https://twitter.com/awsefha
https://www.kkesh.med.sa/ar-sa/
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ماذا نعين بعيادات ضعف اإلبصار؟
عيــادات ضعــف اإلبصــار هــي لألشــخاص الذيــن لديهــم ضعــف يف البــرص. يعمــل فيهــا مختصــن لضعــف 
البــرص دورهــم وصــف املعينــات البرصيــة مثــل املكــربات والنظــارات الطبيــة وغريهــا مــن التقنيــات 

املســاندة الــذي يحتاجهــا ضعــاف البــرص.

ما هي األجهزة اليت ينبغي أن أستخدمها؟ 
يقــوم األخصــايئ بــرصف الجهــاز املناســب للشــخص ذو اإلعاقــة البرصيــة إذا كان بحاجــة الســتخدام 
برايــل أم املكــرب، واألخصــايئ هــو الشــخص املخــول يف اختيــار الطريقــة املناســبة لضعــاف البــرص فهنــاك 

ــاك مــن ال يســتفيد منهــا. مــن يســتفيد مــن املكــربات وهن

أين أجد عيادات ضعف اإلبصار ؟
منطقة القصمي منطقة الرياض

عيادات قمس البرصيات – جامعة القصميمستشفى امللك خالد التخصي للعيون

مركز فيجن التخصي )خاص(عيادات قمس البرصيات )جامعة امللك سعود(

املنطقة الرشقيةمدينة األمري سلطان الطبية العسكرية

مستشفى العيون التخصي - الظهران مدينة امللك فهد الطبية – مستشفى التأهيل 

مستشفى املغربي) خاص( – الدمام مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات اإلنسانية

املنطقة الغربيةمستشفى امللك خالد الجامعي 

مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز - جدة مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي 

مستشفى الحرس الوطين - جدةمركز الحكماء التخصي للعيون )خاص(

مستشفى العيون - جدةاملركز التخصي الطبي )خاص(

جمعية إبصار الخريية – جدة اإلستشاريون لطب العيون )خاص(

مجمع السقاف لطب العيون )خاص( - جدةمركز ابن رشد التخصي )خاص(

وزارة املوارد البرشية والتمنية االجمتاعية
قامت وزارة املوارد البرشية والتمنية االجمتاعية بتنظمي عملية تقيمي اإلعاقة بشكل يساعد عى 
التوصل للتشخيص املناسب وتحديد نوع اإلعاقة وشدتها ومدى تأثريها عى حياة الشخص ذو 

اإلعاقة بعد بلوغة سن السنتن، وبالتايل تحديد استحقاقه للخدمات.

ويوضح الجدول أدناه قامئة نوع اإلعاقة البرصية املعمتدة يف الوزارة واملمشولة بالخدمات:

مالحظاتوصف اإلعاقة 
إعادة التحديث 

بالسنوات

كف اإلبصار بالعينن 
)العمى القانوين(

درجة املجال البرصي أقل من 20 درجة أو حدة اإلبصار أقل 	 
بدون تحديث طبيمن 200/20 )بعد إجراء التصحيح يف العينن(

فقدان المسع العميق، 
بكم، كف إبصار

بدون تحديث طبياعاقات متعددة	 

ضعف اإلبصار الشديد
درجة املجال البرصي أقل من 20 درجة أو حدة اإلبصار أقل 	 

من 200/20 )بعد إجراء التصحيح يف عن( واألخرى بن 
200/20 إىل 70/20 )بعد إجراء التصحيح(

	 سنوات

كما تقدم الخدمات كالتايل:
خدمة تقيمي اإلعاقة نوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

هي خدمة إلكرتونية متكن األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلن لدى الوزارة من تقدمي طلب 	 
لتحديث بيانات اإلعاقة الخاصة بهم، أو األشخاص ذوي اإلعاقة الغري مسجلن لدى الوزارة 

من تقدمي طلب لتسجيل بيانات إعاقتهم وإدراجهم من مضن مستفيدي الوزارة لاستفادة من 
الخدمات الي تقدمها الوزارة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

تسجيل الدخول بنجاح عى البوابة اإللكرتونية.	 
تعبئة البيانات املطلوبة و إرفاق التقارير الطبية واملوافقة عى اإلقرار والتعهد.	 

رابط الخدمة

خدمة اإلعانة املالية لألشخاص ذوي اإلعاقةنوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

خدمة إلكرتونية متكن األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلن لدى الوزارة والذين مت تقيمي إعاقتهم 	 
من تقدمي طلب للحصول عى اإلعانة املالية الشهرية لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب الرشوط 

والضوابط.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

تقدمي طلب الخدمة يم من خال البوابة اإللكرتونية
يختار املستخدم خدمة اإلعانة املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة من قامئة الخدمات يف بوابة . 1

الخدمات اإللكرتونية يف موقع الوزارة.
تعبئة البيانات املطلوبة )اإلفصاح عن بيانات املستفيد وبيانات الدخل والحساب البنيك . 2

واملوافقة عى اإلقرار والتعهد( مث تقدمي الطلب.
سيم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عرب رسالة نصية . 	

ميكن متابعة حالة طلب اإلعانة املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خال أيقونة »طلبايت«.

رابط الخدمة

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-02032020.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%20%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
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خدمة تقيمي اإلعاقة نوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

خدمة إلكرتونية متكن األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلن لدى الوزارة والذين مت تقيمي إعاقتهم 	 
من تقدمي طلب للحصول عى اإلعانة املالية لألجهزة الطبية الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

حسب الرشوط والضوابط.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

يختار املستخدم خدمة اإلعانة املالية لألجهزة الطبية الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة من . 1
قامئة الخدمات يف بوابة الخدمات اإللكرتونية يف موقع الوزارة.

تعبئة البيانات املطلوبة )اإلفصاح عن بيانات املستفيد واملوافقة عى اإلقرار والتعهد( مث . 2
تقدمي الطلب.

ميكن متابعة حالة طلب اإلعانة املالية لألجهزة الطبية من خال أيقونة »طلبايت«.

رابط الخدمة

خدمة إعفاء رسوم التأشريات لذوي اإلعاقةنوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

خدمة إلكرتونية متكن األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلن لدى الوزارة والذين مت تقيمي إعاقتهم 	 
من تقدمي طلب للحصول عى خطاب تأييد إلعفاء رسوم التأشريات لألشخاص ذوي اإلعاقة 

حسب الرشوط والضوابط.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

يختار املستخدم خدمة إعفاء رسوم التأشريات لألشخاص ذوي اإلعاقة من قامئة الخدمات . 1
اإللكرتونية يف موقع الوزارة.

تعبئة البيانات املطلوبة، مث تقدمي الطلب. ويم عرض خطاب التأييد للطباعة أو اإلرسال عرب . 2
الربيد اإللكرتوين للمستفيد بشكل لحظي.

صدر من خال أيقونة »طلبايت«.
ُ
ميكن إعادة طباعة خطاب التأييد امل

رابط الخدمة

خدمة إصدار مشهد اإلعاقةنوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

خدمة إصدار مشهد اإلعاقة هي خدمة إلكرتونية متكن األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلن لدى 	 
الوزارة والذين لديهم تقيمي إعاقة من تقدمي طلب للحصول عى مشهد مبعلومات الشخص 

 ويكون معمتد وموثق من وزارة املوارد البرشية والتمنية 
ً
واإلعاقات املسجلة له الكرتونيا

االجمتاعية بحسب الرشوط والضوابط.
كما متكن الخدمة من طباعة املشهد بشكل فوري من البوابة أو إرسال املشهد إىل الربيد 	 

اإللكرتوين الخاص به بصيغة ملف )PDF(، كما ميكن للمستفيد طلب مشهد اإلعاقة عن طريق 
الفرع يف حال رغب بذلك.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

يختار املستخدم خدمة إصدار مشهد إعاقة من قامئة الخدمات يف بوابة الخدمات اإللكرتونية يف موقع . 1
الوزارة.

تعبئة البيانات املطلوبة )اإلفصاح عن بيانات املستفيد واملوافقة عى اإلقرار والتعهد( مث تقدمي الطلب.. 2

رابط الخدمة

خدمة الشهادات الرقمية للتسهيالت املروريةنوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

تقدم الخدمة إمكانية اصدار الشهادة الرقمية للتسهيات املرورية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 	 
البوابة اإللكرتونية وذلك عن طريق توفري شهادة إلكرتونية متكنهم من استخدام املواقف 

.
ً
 الخاصة بهم بكل سهوله يف أنحاء اململكة إلكرتونيا

كما أن الخدمة تسهل عى املستفيد من إصدار شهادة التسهيات املرورية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة عن طريق البوابة اإللكرتونية وطباعتها أو إرسالها له عرب الربيد اإللكرتوين الخاص 

به بصيغة ملف )PDF( وبالتايل ال حاجة له لزيارة الفرع إال يف حال أن املستفيد يرغب التقدمي 
واستام بطاقة باستيكية عن طريق الفرع.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

يقوم املستفيد بالدخول عى بوابة الخدمات اإللكرتونية . 1
يقوم املستفيد بتسجيل الدخول باختيار الخدمة من قامئة الخدمات اإللكرتونية.. 2
يقوم النظام بالتحقق من وجود بطاقة إلكرتونية صالحة للمستفيد )بايق عى تاريخ انتهاء . 	

البطاقة أكر من 	 أشهر(.
يف حال عدم وجود بطاقة أو أن البطاقة غري صالحة يم التوجه لإلجراء الفرعي )طلب إصدار . 4

بطاقة جديدة أو طلب تجديد بطاقة(
 للمستفيد مع إمكانية:. 	

ً
يف حال وجود بطاقة صالحة يم عرض شهادة رقمية املصدرة سابقا

a ..طباعة الشهادة
إرسال الشهادة الرقمية بصيغة PDF للربيد اإللكرتوين للمستفيد بعد التحقق من وجود بريد 

إلكرتوين مسجل يف امللف الشخي.

رابط الخدمة

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/User%20Guide_6.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7....pdf
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خدمـة الشهادة الرقمية لتخفيض أجور اإلركـاب للشخص ذو اإلعاقة ومرافقهنوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

تقدم الخدمة إمكانية إصدار بطاقة تخفيض أجور اإلركـاب للشخص ذو اإلعاقة ومرافقه يف 	 
البوابة اإللكرتونية وذلك عن طريق توفري شهادة إلكرتونية متكنهم من الحصول عى تخفيض 

رسوم تذاكر الطريان بقمية 0	 %.
إمكانية طباعتها أو إرسالها له عرب الربيد اإللكرتوين الخاص به بصيغة ملف )PDF( وبالتايل 	 

ال حاجة له لزيارة الفرع اال يف حال أن املستفيد يرغب التقدمي واستام بطاقة باستيكية عن 
طريق الفرع.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

يقوم املستفيد بالدخول عى بوابة الخدمات اإللكرتونية . 1
يقوم املستفيد بتسجيل الدخول باختيار الخدمة من قامئة الخدمات اإللكرتونية.. 2
يقوم النظام بالتحقق من وجود بطاقة إلكرتونية صالحة للمستفيد )بايق عى تاريخ انتهاء . 	

البطاقة أكر من 	 أشهر(.
يف حال عدم وجود بطاقة أو أن البطاقة غري صالحة يم التوجه لإلجراء الفرعي )طلب إصدار . 4

بطاقة جديدة أو طلب تجديد بطاقة(
 للمستفيد مع إمكانية:. 	

ً
يف حال وجود بطاقة صالحة يم عرض شهادة رقمية املصدرة سابقا

a ..طباعة الشهادة
إرسال الشهادة الرقمية بصيغة PDF للربيد اإللكرتوين للمستفيد بعد التحقق من وجود بريد 

إلكرتوين مسجل يف امللف الشخي.

رابط الخدمة

نوع الخدمة
خدمة الربط اإللكرتوين مع الخطوط الجوية السعودية لتخفيض أجور اإلركاب للشخص ذو 

اإلعاقة ومرافقه

وصف 
الخدمة 

هي خدمة تكاملية مع الخطوط الجوية السعودية بحيث توفر الجهد والوقت عى األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة، وذلك باالستفادة من تخفيض أجور اإلركاب بشكل مبارش من خال منصة 

الحجز التابعة للخطوط السعودية بحسب الرشوط والضوابط.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

يقوم املستفيد بالدخول عى منصة الحجز للخطوط السعودية.. 1
يقوم املستفيد بإدخال رقم الهوية الوطنية / اإلقامة الخاصة باملستفيد وتاريخ املياد . 2

للسعودي / تاريخ انتهاء اإلقامة لغري السعودي.
 املعلومات التالية:. 	

ً
تظهر تلقائيا

امس املسافر باللغة العربية / اإلنجلزية.. 4
تاريخ مياد املسافر بامليادي.. 	
رقم الهوية الوطنية/ اإلقامة.. 6
تاريخ انتهاء الهوية الوطنية / تاريخ انتهاء اإلقامة بامليادي.. 7
جنسية املسافر. 8

استحقاق املسافر اذا كان مسجا يف وزارة املوارد البرشية والتمنية االجمتاعية يف نظام الرعاية 
كشخص ذو إعاقة مستحقة.

رابط الخدمة

برنامج توافقنوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

يهدف إىل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة من املواطنن، وتوفري بيئة العمل املناسبة لهم، وتشجيع 	 
منشآت القطاع الخاص عى تشغيلهم من خال منح تلك املنشآت مزات نسبية يف احتساب ذوي 

اإلعاقة العاملن يف برنامج »نطاقات« الذي يهدف إىل توطن الوظائف يف القطاع الخاص.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

التسجيل يف البوابة الوطنية للعمل،واالستفادة من جميع برامج الدعم وقنوات التوظيف 	 
لهدف )مراكز طاقات – فروع هدف- مكاتب التوظيف- البوابة الوطنية للعمل/ طاقات- 

معارض التوظيف(.

رابط الخدمة

مبادرة مواءمةنوع الخدمة

وصف 
الخدمة 

هي أداة قياس إلكرتونية مت تطويرها لوضع األسس الصحيحة ملساعدة املنشآت لتصبح بيئاتها 	 
مساندة لعمل األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك من خال الرتكز عى فهم نوعية اإلعاقة والقيام 

بالتحسينات الازمة بناء عى مثان معايري متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج يف العمل 
بكل يرس وسهولة.

طريقة 
التسجيل يف 

الخدمة

يشرتط برنامج »مواءمة« مثان معايري يجب عى املنشآت االلزام بها للحصول عى شهادة . 1
»مواءمة« الي تفيد بأن بيئة العمل يف املنشأة مساندة لعمل األشخاص ذوي اإلعاقة 

وتوظيفهم، 
وال ينظر فقط إىل حالة املبىن وماءمة الوصول إليه، وإمنا ينظر إىل بيئة العمل بشكل أكر مشولية . 2

لقياس مدى تفاعل املنشأة وتقدمها يف عمل التحسينات الازمة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف بيئة العمل وذلك من خال املعايري المثان التالية:االلزام، واملعرفة، والتوظيف، وإدارة املوارد 

البرشية، واملنتجات والخدمات، والتواصل، واملرافق، وتقنية املعلومات واالتصاالت.
تحصل املنشآت العماقة والكبرية واملتوسطة عى شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من . 	

خال زيارة املوقع اإللكرتوين للربنامج من أجل اسمترار احتساب معادلة )4:1( يف نطاقات.

رابط الخدمة

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%20%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7..._0.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20005.pdf
https://www.hrdf.org.sa/Home
http://www.mowaamah.sa
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وزارة التعلمي
قامــت وزارة التعلــمي بعــدد مــن األنظمــة الترشيعيــة وتقــدمي عــدد مــن الخدمــات الــي تســاهم يف 
النهــوض بعمليــة تعلــمي األشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة وضعــاف البــرص، ومنهــا: خدمــات )تعلمييــة 

ماليــة – مســاندة( مفصلــة يف التــايل:

تعلمييةنوع الخدمة

دمج الطاب ذوي اإلعاقة البرصية يف مدارس التعلمي العام.	 وصف الخدمة

آلية الحصول 
عى الخدمة

زيارة مكتب اإلرشاف الرتبوي التابع للحي.	 
طلب قامئة مبدارس الدمج القريبة من املزنل.	 
 التسجيل يف املدرسة.	 

رابط الخدمة

ماليةنوع الخدمة

منح تخفيض 0	 % من قمية تذاكر السفر باإلضافة إىل توفري مرافق عند استخدام وسائل 	 وصف الخدمة
النقل الحكومية.

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال موقع الخطوط السعودية.	 
الوصول إىل صفحة خصم خاص.	 
إدخال معلومات الهوية وتاريخ املياد وانتهائها. 	 
 إكمال إلجراءات الحجز ورشاء وإصدار التذكرة املخفضة.	 

رابط الخدمة

ماليةنوع الخدمة

رصف مكافآت مالية لكل طالب من ذوي اإلعاقة البرصية يف معاهد وبرامج الرتبية 	 وصف الخدمة
الخاصة مع مشول الطاب غري السعودين من أمهات سعوديات بها.

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال التواصل مع اإلدارة العامة لخدمات الطاب.	 
 رقم الهاتف: 19			01147	 
تحويلة املكافآت واإلعانات: )8860	/1426	(.	 

ماليةنوع الخدمة

رصف الرسوم الدراسية ممن مل تتوفر لهم برامج تعلميية مناسبة عن طريق نظام القسامئ 	 وصف الخدمة
التعلميية بالتعاون مع التعلمي األهيل.

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال التسجيل يف مرشوع معن للقسامئ التعلميية.	 

رابط الخدمة

مساندةنوع الخدمة

تأمن الوسائل التعلميية املوامئة للطلبة ذوي اإلعاقة البرصية وضعاف البرص .	 وصف الخدمة

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال تعبئة منوذج طلب وسيلة تعلميية.	 

رابط الخدمة

مساندةنوع الخدمة

تأمن املعينات البرصية مثل آالت برايل وبريكزن.	 وصف الخدمة

آلية الحصول 
عى الخدمة

 	 
ً
تقوم إدارات الرتبية والتعلمي مبناطق ومحافظات اململكة بالطلب وتسلم للطاب مجانا

من قبل مدارسهم ببيانات يوضح بها رقم آلة كل طالب.

مساندةنوع الخدمة

الدراسة يف معاهد وبرامج الرتبية الخاصة مجانا للمقمين مبا يف ذلك اإلقامة يف السكن الداخيل وصف الخدمة
وجميع متطلباته.

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال التواصل مع إدارة الخدمات املساندة - وزارة التعلمي.	 
سنرتال الوزارة / 000		01147.	 
تحويات اإلدارة/ 1284	 /	128	/1286	/1281	.	 

مساندةنوع الخدمة

وصف 
توفري النقل املدريس للطلبة من أماكن سكنهم إىل املعاهد والربامج ذهابا وإيابا يوميا.	 الخدمة

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال التواصل مع اإلدارة العامة لخدمات الطاب رقم الهاتف: 19			01147.	 
 تحويله إدارة النقل 861	.	 

https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx
https://www.saudia.com
https://voucher.tatweer.sa
https://voucher.tatweer.sa
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خدمات برامج الرتبية الخاصة

هل ميكن للطفل ذو اإلعاقة البرصية أن يلتحق باملدرسة ؟

نعم توفر وزارة التعلمي مضن خدمات الرتبية الخاصة الربامج التالية:

برامــج الدمــج: حيــث يــدرس الطفــل الكفيــف أو ضعيــف البــرص مــع الطلبــة املبرصيــن يف مــدارس التعلمي 
العام. 

برامج املعاهد الخاصة مثل معاهد النور : تكون مخصصة للطاب املكفوفن وضعاف البرص فقط. 

ماهي برامج الرتبية الخاصة؟

هــي برامــج توفــر خدمــات خاصــة للطــاب مــن ذوي اإلعاقــة وتمشــل طــرق تدريــس خاصــة متكنهــم يف 
اإلندمــاج يف املدرســة ملســاعدتهم يف التكيــف والقــدرة عــى التعلــم يف املدرســة أو املراكــز الخاصــة.

ماهي خطوات التسجيل يف الربنامج؟

تقيمي وتشخيص الطفل. 1
تحديد أهلية الحصول عى الخدمات يف الرتبية الخاصة . 2
تحديد البيئة التعلميية املناسبة للطفل )برنامج دمج – أو مراكز خاصة بنوع اإلعاقة(. 	

تحتــوي برامــج الرتبيــة الخاصــة عــى معلمــن مختصــن يف الرتبيــة الخاصــة ممتكنــن مــن تقــدمي خدمــات 
لــذوي اإلعاقــة.

ماذا تعين الخطة التعلميية الفردية؟

هــي خطــة تمصــم بشــكل فــردي لــكل طفــل مــن ذوي اإلعاقــة لتحقيــق أهــداف تربويــة ومهاريــة ، مــن 
خــال أهــداف محــددة ميكــن قياســها وفــق معايــري معينــة لفــرتة زمنيــة محــددة يشــرتك فيهــا فريــق 

متعــدد التخصصــات مثــل:

األرسة . 1
طبيب العيون. 2
أخصايئ البرصيات املتخصص بضعاف البرص. . 	
معلم ذوي اإلعاقة البرصية. . 4
أخصايئ العاج الطبيعي. . 	
أخصايئ العاج الوظيفي. . 6
أخصايئ نفيس.. 7
أخصايئ الخدمة االجمتاعية. . 8
أخصايئ التوجه والحركة. . 9

وتمسي باللغة اإلنجلزية )IEP( مبنية عى التقيمي والتشخيص 
الذي يجريه فريق متعدد التخصصات كما أن األرسة تشرتك يف إعداد هذه الخطة.

ماهــي الخدمــات واملهــارات الــيت تقدمهــا برامــج الرتبيــة الخاصــة للطــالب ذوي اإلعاقــة 
البرصيــة يف املــدارس؟

مهــارات التدريــب عــى التقنيــات املســاعدة - مثــل )جهــاز لغــة بريــل أو املكــربات وغريهــا مــن . 1
التقنيــات املســاندة(

ــل للمناهــج وطــرق التدريــس ومــع التكييــف البيــي . 2 خدمــات تكييــف املنهــج )التكييــف والتعدي
ــب(  ــة احتياجــات الطال لتلبي

مهارات الرتفيه )دمج الطالب يف الربامج )الاصفية( مع طاب التعلمي العام(. 3

مهــارات التوجيــه والحركــة ) التنقــل اآلمــن يف البيئــة باســتخدام العصــا البيضــاء لحمايتــه مــن . 4
باســتقالية( والتنقــل  االصطــدام 

مهــارات تفعيــل الحــواس التعويضيــة )تفعيــل املهــارات التعويضيــة والحــواس األخــرى مثــل: . 5
المســع واللمــس والــم( 

املهــارات االجمتاعيــة )تســاعد الطفــل عــى التعــرف عــى لغــة الجســد واســتخدامها بشــكل صحيــح . 6
وأيضــا متكــن الطفــل مــن بنــاء عاقــات اجمتاعيــة إيجابيــة(

مهــارات الثقــة بالنفــس )تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس والحديــث عــن اإلعاقــة البرصيــة دون . 7
الشــعور بالحــرج(

النفــس . 8 عــى  االعمتــاد  مــن  الطالــب  متكــن  الــي  )املهــارات  والحياتيــة  االســتقاللية  املهــارات 
واالســتقالية( 

هل ميكن للشخص ذو اإلعاقة البرصية أن يلتحق بالجامعة؟

صــدرت التعلميــات مــن وزارة التعلــمي بقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة وضعــاف البــرص املؤهلــن 
يف مؤسســات التعلــمي الجامعــي مــع رضورة أن تقــوم هــذه املؤسســات بإيجــاد برامــج التهيئــة وبرامــج 

املتابعــة الــي تمضــن نجاحهــم يف تلــك املؤسســات.
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تعلمييةنوع الخدمة

تخصيص منح للطلبة من ذوي اإلعاقة البرصية وضعاف البرص يف الجامعات والكليات 	 وصف الخدمة
األهلية وبرامج االبتعاث حيث تتحمل وزارة التعلمي الرسوم الدراسية الخاصة بها.

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال التسجيل يف برنامج املنح الداخلية للجامعات والكليات األهلية.	 

رابط الخدمة

تعلمييةنوع الخدمة

تعلمييةنوع الخدمة

تخصيص منح دراسية لألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية وضعاف البرص من الدول العربية 	 وصف الخدمة
وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال التسجيل يف نظام املنح الدراسية الحكومية لغري السعودين يف الجامعات 	 
الحكومية.

رابط الخدمة

تعلمييةنوع الخدمة

ماليةنوع الخدمة

يخصص لكل طالب كفيف يلتحق بإحدى الجامعات داخل اململكة أو خارجها إعانة مالية.	 وصف الخدمة

آلية الحصول 
عى الخدمة

من خال التواصل مع اإلدارة العامة لخدمات الطاب.	 
 رقم الهاتف: 19			01147.	 
تحويلة املكافآت واإلعانات: )8860	 / 1426	(.	 

تعلمييةنوع الخدمة

مساندةنوع الخدمة

وصف الخدمة
تخصيص تذاكر سنوية للمبتعث )ميكن للمبتعث الذي صدر قرار ابتعاثه التقدم بطلب 	 

ا، وال حاجة  إصدار تذكرة السفر له، وللرمافقن معه. إصدار تذكرة السفر تطلب إلكرتونيًّ
للحضور ملقر الربنامج(.

آلية الحصول 
عى الخدمة

ميكن التواصل مع وكالة الوزارة لشؤون االبتعاث واإلدارات التابعة لها من خال الخطوات 
التالية:

طلب جديد. 1
اختيار تعلمي جامعي. 2
اختيار قطاعات الوزارة . 	
تسجيل الدخول بالنفاذ املوحد أو ببيانات املتقدم . 4
اختيار الجهة: وكالة شؤون االبتعاث . 	
تحديد الخدمة املراد التقدم بالطلب عليها.. 6

رابط الخدمة

كما أصدرت وزارة التعلمي عددا من األدلة لألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية

الرابط التحميل امس الدليل

دليل مهارات التعرف عى البيئة والتحرك اآلمن لطالب 
معاهد وبرامج العوق البرصي )بنن - بنات(

دليل الوسائل التعلميية للعوق البرصي

آلية العمل يف برامج دمج العوق البرصي يف مدارس التعلمي 
العام

https://www.moe.gov.sa/ar/education/highereducation/Pages/PeopleWithSpecialNeeds.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/education/highereducation/Pages/PeopleWithSpecialNeeds.aspx
https://tawasul.moe.gov.sa
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Documents/Er%20skills%20and%20safe%20mt.pdf
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducation/Products/Pages/default.aspx
https://departments.moe.gov.sa/SPED/products/Documents/blind.pdf
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التطبيقــات املســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة يف الهواتــف واألجهــزة اللوحيــة 
الذكيــة

ســاعد وجــود التقنيــة الحديثــة عــى إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة إىل خدمــات 
االتصــاالت مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا املتنقلــة يف كــرس الحواجــز أمــام اندماجهــم مضــن املجمتــع 
والحصــول عــى فــرص املشــاركة يف كافــة مناحــي الحيــاة واملســاهمة فيهــا عــى قــدم املســاواة مــع 

ــة اســتخدامها:  ــة وكيفي ــيل بعــض التســهيات املقدمــة يف الهواتــف الذكي ــا ي ــن؛ وفمي اآلخري

نظام تشغيل األجهزة 
الذكية )آبل(

لتفعيله عى جهازك:
افتح تطبيق »اإلعدادات« عى جهازك.	 
 	»Voice over“ تسهيات االستخدام مث 

َ
اخرت

اتقر فتح ملرّبع حوار التأكيد، انقر عى موافق.	 

نظام تشغيل األجهزة 
الذكية )أندرويد(

لتفعيله عى جهازك:
افتح تطبيق »اإلعدادات« عى جهازك.	 
 	.Talkback سهولة إمكانية الوصول مث 

َ
اخرت

 	.Talkback استخدام 
َ

اخرت
يف مرّبع حوار التأكيد، انقر عى حسًنا.	 

أمثلة التطبيقات املتوفرة يف الهواتف واألجهزة اللوحية الذكية:

نظام تشغيل األجهزة الذكية )iOS( )آبل(

Voice dream readerامس التطبيق

نبذة عن 
يتيح للشخص تحويل النص إىل كام عرب الهاتف املحمول، حيث يقدم 	 التطبيق

تجربة اسمتاع عالية الجودة

عربي – إنجلزي + 22 لغة أخرىاللغة

64.99 لاير سعوديالقمية

AIPOLYامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

يساعد هذا التطبيق ذوي اإلعاقة البرصية عى التعرف إىل األشياء الي 	 
تحيط بهم بشكل سهل وفوري، وكل ما يحتاجه املستخدم هو مترير  

كامريا   الهاتف الذيك  أمام اليء الذي يريد معرفة ماهيته.

عربي - إنجلزي - سويدياللغة

مجاناالقمية

Blind Squareامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

 	 »GPS« يمسح هذا التطبيق للمكفوف بحرية التحّرك، إذ يستخدم تقنية
لجمع املعلومات حول املكان وإخبار املكفوف مبواصفاته، ويساعد عى 

الوصول إىل مكان معن من خال إخباره بكيفية الوصول والوقت 
الازم واملسافة.

عربي – إنجلزي + 	2 لغة أخرىاللغة

174.99 لاير سعوديالقمية

Loadstone GPSامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

يتيح هذا التطبيق للمشاة املكفوفن االنتقال دون الحاجة لرؤية 	 
الطريق.

عربي – إنجلزي - 9 لغات أخرىاللغة

4.99	 لاير سعوديالقمية

Tap Tap seeامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

مت تمصمي هذا التطبيق ملساعدة املكفوفن وضعاف البرص التعرف عى 	 
األجسام الي يواجهونها يف حياتهم اليومية. ما عليك سوى النقر 

املزدوج عى الشاشة اللتقاط صورة من أي يشء، يف أي زاوية، ويقوم 
التطبيق بنطق التعريف مرة أخرى إليك.

عربي – إنجلزي + 11 لغة أخرىاللغة

مجاناالقمية

Light detectorامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

يساعد هذا التطبيق يف معرفة توقيت اليوم، إذ مت تطويره ليتيح 	 
للشخص استخدام الكامريا والتقاط صورة للضوء املحيط به، وعى الفور 

سيعمل الربنامج عى تحديد نسبة الضوء املحيطة، وقراءتها بصوت 
عايل، ليتعرف املستخدم عى نسبة اإلضاءة أهي قوية أم ضعيفة، نهار 

.
ً
أم ليا

إنجلزي – فرنيس + 6 لغات أخرىاللغة

مجاناالقمية
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نظام تشغيل األجهزة الذكية )أندرويد(

Eye-D Proامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

يساعد هذا التطبيق ضعاف البرص واملكفوفن عى التعرف عى األشياء 	 
املحيطة بهم، عن طريق استخدام الكامريا، حيث يلتقط التطبيق 

صورة لليء الذى أمامه، وبعد ذلك يختار بن مجموعة من الخيارات 
مثل أين أنا ليقوم التطبيق بتحديد موقع املستخدم، أو اقرأ الكلمات 
ليقرأ التطبيق الكلمات الي أمام املستخدم بصوت عايل، حيث يقوم 

التطبيق بتحليل الصورة مع ذكر العنارص املوجودة بها.

لغات إنجلزية + أوروبية اللغة

29.99 لاير سعوديالقمية

Talking Calculatorامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

مت تمصمي هذه اآللة الحاسبة ملجموعة كبرية من املستخدمن، وتحتوي 	 
عى أزرار ملونة كبرية، تباين عايل إختياري.

إنجلزياللغة

7.99 لاير سعوديالقمية

Lookout by Googleامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

هذا تطبيق مت تطويره مبارشة بواسطة Google ويستخدم الكامريا 	 
وأجهزة االستشعار املوجودة عى الجهاز للتعرف عى األشياء والنصوص، 

ويقدم تعليقات صوتية إلعام املستخدم مبا متت مشاهدته 

إنجلزي - فرنيس - إسباين - أملايناللغة

مجاناالقمية

نظام تشغيل األجهزة الذكية )iOS( )آبل( )أندرويد(

Be my eyesامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

تتلخص فكرته يف تصوير مقطع ليء ما، مث إرساله إىل متطوعن حول 	 
العامل يتولون هم التعريف به والحديث عن تفاصيل حوله، عن طريق  

 ميكن أن يرسل املكفوف صورة لزجاجة 
ً
فيديو  مسجل أو مبارش. مثا

مربى، مث يجيبه أحد املتطوعن بالفيديو عن تاريخ صاحيتها.

جميع اللغاتاللغة

مجاناالقمية

نظام تشغيل األجهزة الذكية )iOS( )آبل( )أندرويد(

Envisionامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

مت تطوير Envision من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية وضعاف 	 
البرص وبالتعاون معهم. التطبيق بسيط، ينجز األمور. ما عليك سوى 

استخدام كامريا هاتفك ملسح أي جزء من نص مكتوب، أو ما يحيط 
بك، أو األشياء، أو األشخاص أو املنتجات، وسيقرأ لك كل يشء بفضل 

الذكاء االصطناعي وتقنية OCR املطّورين من قبل فريقنا. 

عربي – إنجلزي + 19 لغة أخرىاللغة

مجاناالقمية

نظام تشغيل األجهزة الذكية )iOS( )آبل( )أندرويد(

Cash readerامس التطبيق

نبذة عن 
التطبيق

تطبيق قارئ العمات للمكفوفن وضعاف البرص	 

جميع اللغاتاللغة

مجاناالقمية
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مناذج ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية يف الحياة العامة

يحوي الجدول أدناه قامئة لبعض المناذج الناجحة لألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية:

نبدة االمس #

الشيخ عبدهللا بن 1
محمد الغامن

 نرش طريقة برايل يف اململكة	 
أسس معهد النور بالرياض. وأيضا ساهم يف افتتاح 	 

العديد من معاهد النور للمكفوفن باململكة وخارجها
قام بتأسيس املكتب اإلقلميي للجنة الرشق األوسط	 
أول كفيف عربي يقف عى منصة األمم املتحدة	 
 أول من يطالب بقبول املكفوفن للدراسة يف الجامعات 	 

يف اململكة

د. نارص بن عي 2
املوىس

 من 	/	/4	14 هـ.	 
ً
عضو مجلس الشورى اعتبارا

مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية املكفوفن الخريية 	 
 من عام 1428هـ 

ً
مبنطقة الرياض اعتبارا

محمد سعد 3

ناشط اجمتاعي يف حقوق املكفوفن	 
 مدرب تقين األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية 	 
تقدمي دورات يف مجال هندسة الصوت واستخدام 	 

األجهزة الذكية وفن التوجه والحركة واستخدام العصاء 
البيضاء

لولوه العبدهللا 4
مذيعة سعودية	 
حاصله عى ماجستري إعام، مدرب معمتد، حاصلة عى 	 

الرخصة الدولية للمسؤولية املجمتعية

محمد بن سلميان 5
الشوميان

عضو املجلس البلدي بالرياض 	 
رئيس لجنة ذوي اإلعاقة وكبار السن يف املجلس البلدي 	 

بالرياض
مستشار لعدد من الجهات، باحث يف الرشيعة والقانون	 

قامئة الجمعيات اليت تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
1

الفئة املستهدفة: ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: جمعية لتأهيل ذوي اإلعاقة البرصية وتوفري 

الدعم التقين لهم
https://ebsar.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية إبصار الخريية
مقّرها: محافظة جدة

تخصصها: خدمات برصية

2

الفئة املستهدفة: ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: جمعية خدمات شاملة لذوي اإلعاقة البرصية 

بربيدة
 https://blindnow.com : موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية العوق البرصي
مقّرها: مدينة بريدة

تخصصها: رعاية وتأهيل

	

الفئة املستهدفة: األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: جمعية تسعى لتحقيق كافة الخدمات لجميع 

املكفوفن واملكفوفات بمتز وابداع، وتوعية املجمتع 
بإمكانيات وطاقات املكفوفن

 https://roya.org.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية املكفوفن الخريية – رؤية
مقّرها: املدينة املنورة

تخصصها: تدريب وتأهيل

4

الفئة املستهدفة: األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: تقدم خدمات الرعاية والدعم لذوي اإلعاقة 
البرصية للمكفوفن من الجنسن عى املستوين املادي 

واملعريف
 http://thurya.org.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية الريا للمكفوفن بجازان
مقرها: مدينة جزان

تخصصها: رعاية وتأهيل

	

الفئة املستهدفة: األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: تطوير مهارات ذوي اإلعاقات البرصية من 
خال الربامج التدريبية والدورات التدريبية واألنشطة 

املجمتعية ليصبحوا عنارص فاعلة يف املجمتع
https://twitter.com/astep1264 :تويرت

االمس: جمعية املكفوفن بينبع – خطوة
مقرها: محافظة ينبع

تخصصها: تدريب ومتكن

6

الفئة املستهدفة: األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: جمعية خريية تسعى إىل توفري الرعاية الشاملة 

لذوي اإلعاقة البرصية
https://dhya-aseer.org :املوقع اإللكرتوين

االمس: جمعية ضياء لرعاية املكفوفن
املقر: مدينة أبها

تخصصها: تأهيل ورعاية
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7

الفئة املستهدفة: األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: جمعية تقدم عدًدا من الخدمات والربامج 

لألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية.
 https://kafeef.org :املوقع اإللكرتوين

االمس: جمعية املكفوفن األهلية -كفيف
املقر: مدينة الرياض

تخصصها: دعم وتدريب وتأهيل

8

الفئة املستهدفة: جميع فئات ذوي اإلعاقة
عىن بتأهيل ورعاية ودمج ذوي 

ُ
نبذة عنها: جمعية ت

اإلعاقة وإعداد الكوادر املتخصصة يف خدمتهم
cdb.org.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية عزم
مقّرها: مدينة بريدة

تخصصها: رعاية وتأهيل وتدريب

9

الفئة املستهدفة : جميع فئات ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية لتمنية وصقل مهارات وقدرات ذوي 

اإلعاقة عرب التدخل املبكر
Jatha.sa : موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية ذوي اإلعاقة )جذا(
مقّرها: محافظة الخرج

تخصصها: رعاية وتأهيل وتدريب

10

رس ذوي اإلعاقة
ُ
الفئة املستهدفة: أ

نبذة عنها: الجمعية األوىل يف املنطقة الرشقية الي تهم 
رس ذوي اإلعاقة

ُ
بدعم ومتكن أ

 hemamm.org : موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية همم ألرس ذوي اإلعاقة
مقّرها: مدينة الدمام

تخصصها: دعم ومتكن

11

الفئة املستهدفة: جميع فئات ذوي اإلعاقة
عىن برعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة 

ُ
نبذة عنها: جمعية ت

ومؤازرة أرسهم.
onaizah.org.sa : موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية عنزة للخدمات اإلنسانية. 
مقّرها: محافظة عنزة.

تخصصها: رعاية وتأهيل وتدريب.

12

الفئة املستهدفة: جميع فئات ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية لتحسن بيئة ذوي اإلعاقة 

واالحتياجات الخاصة وفق املعايري العاملية
 shraka.s :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية رشاكة
مقّرها: مدينة الرياض

تخصصها: شامل

1	

الفئة املستهدفة: جميع فئات ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية خدمات عاجية وتأهيلية واجمتاعية 

للشخص ذي اإلعاقة وأرسته
hdisabled.org.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية ذوي اإلعاقة باألحساء
مقّرها: محافظة االحساء
تخصصها: رعاية وتأهيل

14

الفئة املستهدفة: جميع فئات ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية رعاية شاملة لذوي اإلعاقة مبحافظة 

الرس
dcr.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية قدرة
مقّرها: محافظة الرس.

تخصصها: شامل

1	

الفئة املستهدفة: جميع فئات ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية تهم بمتكن ذوي اإلعاقة من التواصل 

باستخدام التقنية
https://tawasal.org : موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية تواَصل
مقّرها: مدينة الرياض

تخصصها: تطوير برمجيات

16

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم
نبذة عنها: جمعية خريية تهدف إىل التصدي لقضية 
اإلعاقة ومساندة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم 

مبنطقة حائل
 https://hdca.org.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: الجمعية الخريية لرعاية املعاقن مبدينة 
حائل – هدكا

مقّرها: مدينة حائل
تخصصها: رعاية ومتكن

17

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: تهدف إىل اإلسهام يف تأهيل ذوي اإلعاقة 

ساهم يف خدمتهم
ُ
وتقدمي الخدمات الي ت

http://iradati.com :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية رعاية املعاقن مبحايل عسري
مقرها: محافظة محايل عسري

تخصصها: تأهيل ورعاية
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18

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية خريية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة 

مبحافظة املذنب بجميع تصنيفاتهم ويف جميع الجوانب
http://shmokh-almthnb.com :موقعها اإللكرتوين

االمس: الجمعية الخريية لرعاية ذوي اإلعاقة 
مبحافظة املذنب

مقرها: محافظة املذنب
تخصصها: رعاية وتوعية

19

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: مؤسسة خريية غري ربحية تقوم بتخطيط 
وتقدمي الربامج والخدمات اإلنسانية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة لمتكينهم من االندماج واملشاركة الكاملة يف 

املجمتع
http://shaabeeb.org :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية شآبيب رحمة لذوي االحتياجات 
الخاصة

مقرها: مدينة نجران
تخصصها: رعاية وتأهيل

20

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية خريية لرعاية وخدمة األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف منطقة مدينة الرياض
https://liajlehum.org :موقعها اإللكرتوين

االمس:جمعية ألجلهم لخدمة ذوي اإلعاقة
مقرها: مدينة الرياض

تخصصها: تأهيل ورعاية

21

الفئة املستهدفة: الفتيات ذوات اإلعاقة
نبذة عنها: متكن الفتيات ذوات اإلعاقة من ممارسة 

الحياة الطبيعية قدر اإلمكان
https://www.janaa.org.sa :موقعها اإللكرتوين

االمس: جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوات اإلعاقة
مقرها: املدينة املنورة

تخصصها: رعاية ومتكن

22

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية تقدم خدماتها املتنوعة لكل ذوي 

اإلعاقة بفئاتهم العرمية املختلفة
 https://twitter.com/sndhom :تويرت

االمس: جمعية سندهم األهلية لرعاية املعاقن
مقرها: محافظة بلقرن

تخصصها: تأهيل ورعاية

2	

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية خريية تهم بتوعية وتدريب األشخاص 

ذوي اإلعاقة وأرسهم يف محافظة العا
https://twitter.com/olaspecial2019 :تويرت

االمس: جمعية عا لذوي االحتياجات الخاصة
مقرها: محافظة الُعا

تخصصها: توعية وتدريب

24

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية خريية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

مدينة عرعر
 https://twitter.com/IsrarOrg :تويرت

االمس: جمعية إرصار لرعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة

مقرها: مدينة عرعر
تخصصها: رعاية وتأهيل وتدريب

2	

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية أهلية تعىن بذوي اإلعاقة وقضاياهم 

وشؤونهم يف محافظة طريف
https://twitter.com/tarifcaso20	0 : تويرت

االمس: جمعية رعاية املعاقن بطريف
مقرها: محافظة طريف

تخصصها: متكن وتوعية

26

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة 
عىن برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة 

ُ
نبذة عنها: جمعية ت

من الجنسن مبختلف تصنيفاتهم مبحافظة يدمة
https://twitter.com/rahmhjk :تويرت

االمس: جمعية رحمه لرعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة

مقرها: محافظة يدمة
تخصصها: رعاية وتأهيل

27

الفئة املستهدفة: جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: جمعية خريية تقدم خدمات نوعية متكاملة 

من خال رشاكة فاعلة مع مؤسسات املجمتع، مع تطبيق 
املنهجية العلمية يف التأهيل والرعاية

http://www.taifsn.com :املوقع اإللكرتوين

االمس: جمعية الطائف لذوي االحتياجات الخاصة
املقر: مدينة الطائف

تخصصها: رعاية وتأهيل.

28

الفئة املستهدفة: جميع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة.
نبذة عنها: جمعية خريية تقدم الدعم لألشخاص ذوي 

اإلعاقة والتوعية للمجمتع
 http://takamuliah.com :املوقع اإللكرتوين

االمس: الجمعية التكاملية لذوي اإلعاقة
مقرها: مدينة الرياض

تخصصها: دعم وتوعية

29

الفئة املستهدفة: جميع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة.
نبذة عنها: جمعية خريية متخصصة يف دعم وتأهيل ذوي 

االحتياجات الخاصة بالقنفذة.
املوقع اإللكرتوين: ال يوجد.

االمس: جمعية أميل
مقرها: محافظة القنفذة

تخصصها: الدعم والتأهيل
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	0

الفئة املستهدفة: جميع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة.
نبذة عنها: املساهمة يف توعية املجمتع بأسباب اإلعاقة 

وطرق الوقاية منها وتأهيل وتدريب األرس عى كيفية 
التعامل مع أبنائها ذوي اإلعاقة. 

 https://twitter.com/KefahJazan :تويرت

االمس: جمعية كفاح لرعاية املعاقن.
املقر: منطقة جازان

تخصصها: دعم وتأهيل

	1

الفئة املستهدفة: جميع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: تقدم خدمات متخصصة رفيعة املستوى 

لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة وتقدم الدعم الرتبوي 
واملعنوي

http://hcumalqura.net :املوقع اإللكرتوين

االمس: جمعية األمل املنشود لألشخاص ذوي 
اإلعاقة

املقر: مكة املكرمة
تخصصها: إستشارة ودعم وتأهيل

	2

الفئة املستهدفة: جميع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة.
نبذة عنها: جمعية خريية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة 

مبحافظة رشورة.
 https://twitter.com/esnad_sh :تويرت

االمس: جمعية إسناد لرعاية األشخاص ذوي 
اإلعاقة.

املقر: محافظة رشورة.
تخصصها: دعم وتأهيل

		

الفئة املستهدفة: كل فئات األشخاص ذوي اإلعاقة
نبذة عنها: تقدمي الرعاية الطبية والتأهيلية.

 http://www.psrc.org.sa :املوقع اإللكرتوين

االمس: جمعية إيفاء )مجمع األمري سلطان 
للتأهيل( 

املقر: مدينة الدمام
تخصصها: رعاية طبية وتأهيلية

	4

الفئة املستهدفة: األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية
نبذة عنها: تطوير مهارات ذوي اإلعاقات البرصية من 
خال الربامج التدريبية والدورات التدريبية واألنشطة 

املجمتعية ليصبحوا عنارص فاعلة يف املجمتع
https://twitter.com/sight4all_ksa :تويرت

االمس: جمعية برص للجميع
مقرها: محافظة الرياض

تخصصها: تدريب ومتكن

روابط مفيدة 

اللغةالرابطالجهة

عربي - إنجلزييhttps://www.moh.gov.saوزارة الصحة

عربي - إنجلزييhttps://www.moe.govوزارة التعلمي

عربي - إنجلزييhttps://hrsd.gov.saوزارة املوارد البرشية و التمنية االجمتاعية

عربي - إنجلزيي/https://apd.gov.saهيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

عربي - إنجلزييwww.sos.org.saالجمعية السعودية لطب العيون

عربي - إنجلزييwww.kafeef.orgجمعية املكفوفن الخريية )كفيف(

عربي - إنجلزيي/https://www.iapb.orgالوكالة الدولية ملكافحة العمى

عربي - إنجلزيي /www.pbunion.orgاتحاد الوقاية من العمى

عربي - إنجلزييhttps://www.afb.orgاملؤسسة األمريكية للمكفوفن

مجلس الرشق األوسط وأفريقيا لطب 
العيون

www.meaco.orgعربي - إنجلزيي

عربي - إنجلزييhttp://sso.org.saجمعية البرصيات السعودية 

عربي - إنجلزيي/https://www.kscdr.org.saمركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة

Human Ware
لرؤية األشياء بشكل أفضل

http://www.humanware.com/en-international/homeعربي - إنجلزيي

عربي - إنجلزيي/https://www.rnib.org.ukاملعهد الوطين املليك للمكفوفن

Job Accommodation Networkhttps://askjan.org/عربي - إنجلزيي

عربي - إنجلزييhttp://www.npbc.org.sa/about.htmاللجنة الوطنية ملكافحة فقد البرص 

Zoom texthttps://www.zoomtext.com/عربي - إنجلزيي

عربي - إنجلزييwww.rpbusa.org/index.htmموقع أبحاث الوقاية من العمى

freedom scientifichttps://www.freedomscientific.com/عربي - إنجلزيي

عربي - إنجلزييwww.preventblindness.orgالوقاية من العمى يف أمريكا

عربي - إنجلزيي/www.qaderoon.saقادرون

Wonder Babyhttps://www.wonderbaby.org/عربي - إنجلزيي

عربي - إنجلزيي/https://www.perkins.orgمدرسة يربكزن للمكفوفن
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