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افتتاحية

خاللتهأنجزومابصيرة،مؤسسةعنيديكبينالتىالمطبوعههذهلمضموننلجانقبل..العزيزالقارئ

...ناةالمعارحممنأمليولدأنرائعهوكمتجسدحكايةفيهالكأسردلبرهة،معكأتوقفأنلىاسمحعام،

.بصيرةحكايةإنها..المسيرلناليضيئالطريقعتمةوسطفجرنوريبزغأنجميلهووكم

أبحثرحتاألمهاتكلمثلومثليبصرية،إعاقةمنيعانىبطفلهللارزقنىتقريباعقودثالثةقبل

صغيرىقحيتجاهلمريرواقعأمامتتبخرأحالمىوراحتأقرانه،مثلمثلهيتعلم،لكىفرصعنلصغيري

أبحثماجدأعلييالخارجإلىالصغيرةباسرتىرحلتالواقعهذاوأمامإعاقته،علىويعاقبهجيدتعليمفى

فىلةالكامفرصتهعلىيحصلحتىيحتاجهماكللصغيرىيوفرمنالمؤسساتمنوجدتوهناك..عنه

األفاقفتحوتقدراتهخاللهامنتنمىإلبنىفرصوجدتذلكمناألكثربلأقرانه،كلمثلمثلهجيد،تعليم

.حياتهطريقفىإلبنىوالعونالسندأكونلكىكأمبيدىيأخذمنوجدتأناوعنىإلبداعاته،

فىعليهاحصلويبهايعاملالتىالحريةبنفسوطنهفىإبنىيعيشأنفىورغبتىلألهلاشتياقىشدةومع

احلمرفىإبنىنجاحومعلمصر،العودةعنددعمةمنأتمكنلكىالتأهيلعلومدراسةالىلجأتالخارج،

أنقلأنعلياالالزممنأنهوجدتإلعاقته،االكتراثدونيريدمايدرسأنفىلحلمهتحقيقهومعتعليمه

.إعاقةذوىطفللهايولدأملكلتجربتى

فقديرى،المسسوسنالدكتورةاالستاذةاالجتماععالمةوالدتىدوربصيرةمسيرةفياالهمالدوريأتىوهنا

الطفليةعليحصلماوبينمصرفىوحفيدهاابنتهاوجودفىرغبتهابينصراعفىلسنواتأمىعاشت

علىكنولالطفلعلىفقطليساإلعاقةبتاثيرأمنتاجتماععالمةلكونهاولكن.الخارجفىدعممنواألم

اغترابمناإلعاقةذوىمنلطفلجدةأوأماىتعانىالحتىبصيرةتأسيسفكرتهافكانتوالمجتمعاالسرة

.أبنائها

اإلعاقاتذوىأبناءنالخدمةاالهلىالعملبأهميةالمؤمنينمنومجموعةأسرتىأفرادمنكاملوبدعم

المهمشةتمعاتالمجتنميةفىالعلميةسوسنالدكتورةخبرةنقلواضحهدفناوكانبصيرةتأسستالبصرية

وأنية،بصرإعاقةذوطفللهايولدأمكلإلىالبصريةاإلعاقةذوىعلوممجالفىودراستىكأموخبرتى

كماحياتهميعيشوالكىفرصالبصروضعافالبصريةاإلعاقاتذوىمنأبناءنايجدأنعلىأحرص

مهاراتقلنثأنعلىنعملرحناوبحماسبالقضيةمؤمنعملفريقبتجميعالخطواتاولىلتبدءيريدون،

فىصيرةبفتنجزالعملمرحلةوتأتىلألبناء،ممكنةخدمةأفضليقدمألنيؤهلهبماوخبراتهالعملفريق

خاللبصيرةهأنجزتماعلىالعزيزقارئنانطلعالتاليةالسطوروفىألبنائنا،جميعابهنفخرماقليلةأعوام

.2018-2017عام

مبروكدعاء 

مؤسس والمدير التنفيذى
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مجلس االمناء

رئيس مجلس األمناء:سوسن المسيري.د

مريكيية بالجامعيه االاآلداب فيي عليم االجتمياعسوسن المسيرى على بكالوريوس.حصلت د

ميين الجامعيية  AnthropologyUrbanواتبعتييه بدرجيية الماجسييتير فييي علييم اإلنسييان

مين جامعية Anthropologyبالقاهرة، ثم حصلت على درجية اليدكتوراه فيي عليم اإلنسيان

اوز لييدى الييدكتورة سوسيين خبييرة عملييية فييي مجييال االستشييارات تجيي.فييي بريطانيييا" هييال"

ة، الثالثييين عامييا، وميين أهييم المشيياريع التييي أشييرفت عليهييا مشييروع دور المييرأة فييي التنمييي

وى وبييرامج التنمييية المجتمعييية، والمشييروع الشييامل المتكامييل لخييدمات العيييون لألطفييال ذ

ية مين أجيل كما شاركت الدكتورة سوسن في عدد من البعثات العلمية الدول. االعاقة البصرية

.صياغة المشاريع وتقييم أثرها والعمل في عدد من األبحاث العلمية

عضو مجلس األمناء:الدكتور احمد طاهر

كأسييتاذ فييي التسييويق بعييدد ميين الجامعييات ميين 1991يعمييل الييدكتور أحمييد طيياهر منييذ عييام 

ضيييمنها الجامعييية األمريكيييية بالقييياهرة، جامعييية جورجييييا بالوالييييات المتحيييدة األمريكيييية، 

ورجييا عيم أوفنبورج بألمانيا، وفاز بجائزة التميز في التدريس مرتين من جامعية جوجامعة

30أشرف الدكتور أحمد على أكثر من . 2006ومن الجامعة األمريكية بالقاهرة عام 1995

ك تنميية رسالة دكتوراه وماجستير وهو ايضا فى العديد من مجالس اإلدارات بما فى ذليك بني

.ومؤسسة أهل مصر57357الصادرات ومجالس أمناء المنظمات الخيرية مثل مستشفى 

عضو مجلس األمناء:الدكتور مصطفي الشربيني

1982الطي  مين جامعية القياهرة عيام حصل الدكتور مصطفى الشربيني على بكالوريوس

، ثيم  الزمالية االكلينيكيية مين جامعية جيون 1990الزمالة الفرنسية في طي  العييون عيام ثم

بيرو  تم تعيينه كخبير ط  عيون األطفال بالمركز القيومي للعييون. 1993هوبكينس عام 

م طي  الفرج، كما شيغل العدييد مين المناصي  محلييا وعربييا حييث شيغل منصي  رئييس قسي

إلييى عييام 1993عيييون األطفييال بمستشييفى مغربييي للعيييون بمدينيية جييدة بالسييعودية ميين عييام 

إليى عيام 2000، وشغل نفس المنص  في مستشفى مغربي للعيون بالقاهرة مين عيام 2000

2004.
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عضو مجلس األمناء :السيدة دينا جامع

رة فيي علي درجة البكالوريوس في االقتصاد مين جامعية القياهدينا جامع / حصلت األستاذة

تنوعة وبدأت مباشرة في العمل في مجال التمويل  مكونة خبرة عملية مميزة وم2004عام 

مباشر في المجال مع أقدم شركات إدارة األصول في مصر وأحد أكبر شركات االستثمار ال

ا منص  رئيس وتشغل حالي. والتي شغلت فيها رئاسة قطاعات االستثمار والشئون القانونية

م ميين الجيدير باليذكر أنيه تيي.قطياع التموييل فيي أحيد مجموعييات التطيوير العقياري المرموقية

مييين قبيييل وزارة الخارجيييية األمريكيييية للمشييياركة فيييي البرنيييامج 2015اختيارهيييا فيييي عيييام 

Global"المرموق التي تنظمه الخارجية األمريكية Women Mentorship" برنيامج

فيييذي الييرئيس التن" ديانييا موليجييان"اإلرشيياد النسييائي العييالمي حيييث عملييت تحييت إشييراف 

. لشركة جارديان للتأمين على الحياة

عضو مجلس األمناء:      المهندس محمد فريد 

فييي الواليييات المتحييدة األمريكييية وكييان Googleيعمييل محمييد كمييدير مبيعييات فييي شييركة 

باإلضيافة .يبيدب"مياكينزى وكيامبنى"فيى شيركة يعمل قبلهيا كأستشياري لألسيتراتيجيات

يكييية إليى ذلييك فقييد عمييل كمطييور برمجيييات بالعدييد ميين الشييركات بالواليييات المتحييدة األمر

امعية العليوم فيي هندسية تصيميم الينظم مين جبكالوريوسمحمد على/ حصل األستاذ. وكندا

كمييا حصييل علييى درجيية الماجسييتير فييي إدارة األعمييال ميين جامعيية هارفييارد . واترلييو بكنييدا

جمهوريية رئييس ال/لديه إعاقية بصيرية، وقيد قيام السييدمحمد. بالواليات المتحدة األمريكية

.نظييرا إلنجازاتييه وكونييه نموذجييا مشييرفا يحتييذى بييه2015بتكريمييه فييي ديسييمبر عييام 

المدير التنفيذي:        السيدة دعاء مبروك 

.األستاذة دعاء مبروك هي عضو إدارة بالمجلس القومى لشئون االعاقة

فييف عيام تبنى قضيية اإلعاقية البصيرية منيذ رزقيت بطفيل كدعاء مبروك/ بدأت األستاذة 

ة بدراسييات عليييا فييى تأهيييل المعيياقين بصييريا  تخصيي  حركيي1994قامييت سيينه .1987

بصير وتيدافع إشتركت فى العديد من الجمعيات العالمية  التى تخدم معاقى ال.  وتوجية بكندا

ا عمليت ومنها تعرفت على القوانين والحقوق الخاصة باإلعاقية فيى العيالم كميعن حقوقهم، 

فى العدييد مين وشاركتفى مجال اإلعاقة البصرية فى المؤسسة القومية الكندية للمكفوفين 

لمجلس المؤتمرات الدولية عن اإلعاقة البصرية وكانت عضو متحدث فى بعض منها مثل ا

.فى السويد ونيويورك  "ICEVI"العالمى لتعليم األشخاص المعاقين بصريا 

ى العدييد كما شاركت فى اصدار العدد من الكت  لرفع الوعى وكيفية التعامل ميع المعياق في

رية وضيع اإلعاقية البصي" كما قامت بالعديد من البحيوث اإلجتماعيية منهيا . من المؤسسات

مع مركز البحوث اإلجتماعية بالجامعة االمريكية،" فى مصر

هييل العدييد كما قامت بتأ. قامت بكتابة وتنفيذ العديد من المشروعات العديد من الوزارات•

.من األطفال ودمجهم فى المدارس وتدري  المدرسين بهذه المدارس
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لذويالشاملالدمجنحونوعيةنقلةتحقيق•

.  البصريةاإلحتياجات
الرؤية

فىمستدامةمؤسسةالمؤسسةتصبحأنرسالتنا•

يةالبصراالحتياجاتلذويالكاملالدمجتحقيق

فىينومنتجوفاعلينمستقلينأفرادا  ليصبحوا

.بهميرحبمجتمع

الرسالة



جاه إحداث نقلة نوعية وتغيير نظرة المجتمع ت

تمع ذوى االعاقات البصرية حتى يصبح المج

.متقبل لهم

الدمج الشامل

نقلة نوعية

مجتمع متقبل

تطويربرامج موجهة إلى المؤسسات 

المختلفة والمجتمع ككل لخلق نماذج

ناحجة لدعم مجهودات الدعم الشامل 

.لألشخاص المعاقين بصريا

أشخاص مستقلين، 

فعاليين ومنتجين

دة تطويربرامج وتقديم الدعم الالزم لمساع

أشخاصذوى االعاقات البصرية ليصبحوا 

.تمعمستقلين، فعالين، ومنتجين في المج

مؤسسة 

مستدامة

يرة تطويروتحسين المواردالبشرية لمؤسسة بص

ليكون لديها فريق عمل فعال والعمل على 

.تطوير الخدمات التي تزيد من مواردنا المالية

االتجاهات 

االستراتيجية 

لمؤسسة بـصيـرة

5



كامل لتحقيق هذة االستراتيجية وضعنا منهج شامل مت

ذا لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية و يتمثل ه

:المنهج في البرامج التالية

الوقاية والدعم 
الطبي

التدخل الطبى 
المبكر

مركز التأهيل 

و اعادة التأهيل

التعليم

التدريب

البحث العلمي

الدفاع عن حقوق 
ذوي االعاقة 

البصرية

رفع الوعي
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تأهيل ذوي اإلعاقة البصرية وأسرهم
أهممنريا،بصالمعاقالطفللدىالمتبقيالنظرواستخداموالسمع،اللمس،حاسةتعتبر

التدري دوجوعلىبصيرةفىنحرصلذلك،.والنموالتعلمفيتساعدهالتيالعوامل

البصريةاإلعاقةمجالفيالمتخصصونيقدمهالذيالالزم

خاصةلهااستغالمنالطفليتمكنحتيتحفيزهاوالطفلحواستنميةعلينعملحيث

للطفلالحركيةالمهاراتبتطويرالمتخصصونيقومو.األولينموهمراحلفي

علىعتمادواالالشخصيةالنظافةواللبسوالشربوكاألكلاليوميةالحياتيةوالمهارات

فىذهابوالالمجتمعمعالتفاعلطريقعنواالجتماعيةاللغويةالمهاراتوكذلكالنفس

علىدينالوالبتدري المتخصصونيقومكمابهمالمحيطالعالمعلىللتعرفرحالت

.الحياةمجاالتجميعفىأطفالهمنمودعمكيفية

منهجية بصيرة فى العمل
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دمج األطفال ذوي اإلعاقة البصرية فى التعليم
نعمييل فييي مؤسسيية بصيييرة علييى دمييج الطييالب ميين ذوي اإلعاقيية البصييرية فييي المييدارس

وى العاميية بمسيياعدة فريقنييا المتخصيي  الييذي يضييمن أن هييؤالء الطييالب علييى نفييس مسييت

أقرانهم وأنهم يحصلون على تعليم جيد يتيح لهم الوصول الى أقصى قدراتهم

-:ويتكون برنامجنا التعليمي من

تنمية المهارات االجتماعية و المهارات اللغوية للتعامل فى المدرسة مع الزمالء•

مدرسة عادية االعتماد على النفس فى الحركة والرعاية الذاتية التى يتطلبها التواجد فى•

.بدون مرافق

اصية تكييف المنياهج الدراسيية وطيرق التيدريس لتيتالءم ميع احتياجيات كيل شيخ ، خ•

.رياضياتالمواد الدراسية التي تعتمد على النظر لتعلمها مثل الجغرافيا، العلوم، وال

سسية بصييرة تحويل الكت  المدرسة لبريل  أولبرنامج الكمبيوتر الناطق  حيث تقيوم مؤ•

.ورقة أسبوعيا1000بطبع حوالى 

ؤسسية توفير المواد والمعيينات الالزمة مثل الخيرائط المجسيمة حييث تيم التعياون ميع م•

Giza Systems راسيى مين لعمل شنطة الوسائط التعليمية للطال  الكفيف للصيف الد

.االول للخامس االبتدائى 

.توفير المعينات  الالزمة حس  احتياج كل طال •

.... ( يلاالموب, البرنامج الناطق , الكمبيوتر ) تدريبهم على استخدام التكنولوجيا •

عين تقديم دعم فردي لكل طال  عليى حيدا فيي كيل ميادة مين الميواد الدراسيية حييث تسيت•

.بصيرة بمدرسين متخصصين فى كافة المواد
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برامج التدريب

حين نعميل بيل ن, في بصيرة نحن  ال نهيتم بالطفيل و تأهيليه فقيط : تدريب األباء و األمهات•

مين اوليياء االميور عليي كيفيية 150أيضا علي تأهيل االمهات و االباء   حيث قمنا بتدري  

كيفيية دعيم التعامل مع اطفالهم و التغل  علي الصعوبات التي تواجههم في الحياة اليومية و

.لمجتمعليصبحوا افرد منتجين فى ا, هؤالء االطفل ليتمكنوا من االعتماد علي أنفسهم 

وألن دمج االطفيال ذوى االعاقية فيي الميدارس ميع اقيرانهم: تدريب المدارس والمعلمين•

ي  و التأهييل يسهم بشكل كبير في تطيوير و تنميية مهياراتهم  فينحن فيي بصييرة نقيدم التيدر

مؤسسية حييث قاميت.الكامل لكافة المدارس و المعلمين لتوفير الدعم الالزم لهؤالء لألطفيال

حضيانة  15معلمية حضيانة  فيى 150مدرسية دامجية و 17معلم فيى 250بصيرة بتدري  

ألدوات و علي كيفية التعامل مع الطفل ذوي األعاقة البصرية و تدريبهم و اميدادهم بكافية ا,

دم كافية حواسيه المستلزمات التي تساعدهم في توصيل و تبسيط المعلومه للطفل الذي يسيتخ

عاقيية وذلييك ميين خييالل نخبيية ميين افضييل المتخصصييين لتأهيييل الطفييل ذوي األ.  فييى الييتعلم

فقيط فيى كما تم  تدري  عشرات المدارس  الدامجة  البناء بصيرة  ليس.البصرية في مصر

الغربيية نطاق  القاهرة  الكبرى ولكن أمتد نشاط المؤسسة ليصل الى االسيكندرية و طنطيا و

.والسويس وبورسعيد 
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الدفاع عن حقوق ذوي اإلعاقة البصرية

بيق تتعاون مؤسسة بصيرة مع عدد من الوزارات المعنية من أجل تشريع وتعديل وتط

. السياسات المتعلقة باإلعاقة بشكل عام وباإلعاقة البصرية بشكل خاص

المشاركة مع وزارة التضامن االجتماعى فى برنامج حياة كريمة.

 التعاون مع المعاهد القومية لدمج ذوى االحتياجات البصرية

المشاركة فى اللجنه المشكلة لوضع الالئحة التنفيذية لقانون اإلعاقة.

حتياجات المشاركة  مع البنك االهلى والبنك التجارى الدولى لحل مشكلة البنوك لذوى اال

.البصرية

ا لمشكالت التعمشاركة فى اجتماع المجلس االعلى للجامعات  لتقديم ا عام  ليم إطار 

.  الجامعي للطالب من ذوي اإلعاقة البصرية

.المشاركة كممثل لإلعاقة بالمجلس القومى لشئون اإلعاقة
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حمالت رفع الوعي
وعييي توقيييع برتوكييول تعيياون مييع وزارة التربييية و التعليييم بهييدف عمييل حمييالت لرفييع•

علييي ان المبكير لييذوي األعاقية واإلكتشيياف المدرسيين بمحافظية بنييي سيويف علييي كيفيية 

وسييط تكييون المرحليية الثانييية ميين الحمليية هييي كيفييية التعامييل مييع األطفييال و كيفييية دمجهييم

ة بنييي تييدري  الرائييدات الريفيييات و الزائييرات الصييحيات و المعلمييين بمحافظيي. زمالئهييم 

ميدرس و زائيرة صيحية فيي كيل مين 2500من خالل حمالت توعويه ألكثر من . سويف

ية بتنظيم سوهاج و السويس قامت مؤسسة بصيرة لذوي االحتياجات البصر, بني سويف 

د الفتياح عبي/المؤتمر االقليمي االول لضعف بصر تحيت رعايية السييد رئييس الجمهوريية 

بالشييييراكة مييييع المجلييييس االعلييييي للمستشييييفيات الجامعييييية  .2018ديسييييمبر –السيسييييي 

جمييع وبمشاركة لفيف من كبار استاذة و اطباء مصير مين كافية الجامعيات المصيرية فيي

زييييادة اليييوعي حيييول المعييياقين  بصيييريا واحتياجييياتهم و ذليييك بهيييدف .انحييياء الجمهوريييية 

مييع والخدمات التي يمكن تقديمها لهيم و التقيدم الحيادث  فيى مسيتوى هيذه الخيدمات فيي ج

معرفة كييف اهتمت ايضا مؤسسة بصيرة بتدري   طالب الكليات  المختلفة  ل.أنحاء العالم

طالي  مين كليية 250يعيش الطفل ضعيف البصر او الكفيف حيث قامت بصيرة بتدري  

رية ط  جامعة نييو جييزة عليى ميدار عيامين واصيبح التيدري   والتوعيية باالعاقية البصي

بيية خاصية جزء من منهج السنة الثانية بالكليية كميا قاميت ايضيا بتيدري  طالبيات كليية تر

صييرية جامعيية مصيير للعلييوم والتكنولوجيييا كجييزء ميين ميينهج التربييية العملييية قسييم إعاقيية ب

. وإعاقة سمعية
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المسوحات الطبية الشاملة
حالة في عدد من المحافظات  47,650قامت مؤسسة بصيرة باجراء الكشف الطبي على  

هى المحافظات األكثر". سوهاج والسويس والقاهرة الكبرى , بني سويف , اسوان " 

حيث ان الهدف من اجراء المسوحات الطبية الشاملة هو عمل كشف مبكر عن . احتياجا

مصر الحاالت المصابة بامرا  العيون  من االطفال في المحافظات و القري في صعيد

اعداد لعمل التدخالت الطبية السريعة من عالج و نظارات طبية و عمليات  نظرا لتزايد

.االمرا  الوراثية بسب  زواج االقارب خاصة في صعيد مصر
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:2018اهم االحداث خالل 

مشروع ممر النور

ممر 
النور

بحث لرصد السياسات 
واللوائح المنظمة 

للخدمات المقدمة لذوي 
اإلعاقة البصرية 

10000مسح طبى لـ 
تلميذ

عقد موائد مستديرة 
وورش عمل و 

القاءالمحاضرات وعقد 
لقاءات  مع االباء و 

المعلمين وكافة المعنين 
و متخذي القرار

القيام بحمالت توعية 
موجهه للمجتمعات 

المحيطة باألطفال من 
ذوي اإلحتياجات 

البصرية 

ل  تشكيل لجنة  تجمع ممث
من كل وزارة من 

متخذي القرار

تدريب على كيفية 
التعامل مع ذوى 

االحتياجات البصرية
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وي ويأتي مشروع ممر النور استكماال لبرامج مؤسسة بصيرة التي تقدمها لخدمة ذ

.مؤسسة فيزيو العالمية ومحافظة بني سويفمع بالتعاون اإلعاقة البصرية 



:تيفيما قامت مؤسسة بصيرة علي هامش المؤتمر االقليمي االول لضعاف البصر باال

لطيالب قامت الدكتورة ايرين مومني احد المتحيدثين الرسيمين خيالل الميؤتمر بعميل تيدري 

م بهيا العيالم كلية ط  القصر العينى جامعة القاهرة  قسم الرمد  على احدث التقنيات التي يهت

قيديم والتطورات العالميية التيي طيرأت كميا قاميت بالكشيف عليي عيدد كبيير مين الحياالت و ت

.االستشارات الطبية الالزمه لهم 
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المؤتمر االقليمي االول لضعف البصر

مععاونالتفيبصيرةمؤسسةثماركأحدالبصرلضعفاألولاالقليميالمؤتمرويأتي

رالمؤتميهدفحيثمصرفيالبصريةاألعاقةذويلخدمةالمعنيةالجهاتوالوزارت

ولهماتقديمهيمكنالتيوالخدماتواحتياجاتهمبصرياالمعاقينحولالوعيزيادة:الي

الوراثيةاالمرا العالمأنحاءجميعفيالخدماتهذهمستوىفىالحادثالتقدم

الحدواتاالمسببتلكمعالتعاملوكيفيةالبصريةاالعاقةتسب التىعموماواألمرا 

الدمجيقلتحقالبصريةاالعاقةذوىوخدمهلتقييمالحديثةالوسائلعلىالتعرفى.منها

ذوىدمةلخالعالميةالتطوراتمناقشة.المجتمعفىفاعلينافرادليصبحوالهمالشامل

صصاتالتخعلىتعرفللاالتأهيلإعادةوأخصائيالعيونأطباءبينالبصريةاالعاقة

.البصريةاالعاقةذويلخدمةالحديثةالعالمية

:فيما كانت توصيات المؤتمر 

ي تسب  المشاركة في عمل ابحاث جينيه مع الجامعات العالمية علي االمرا  الوراثية الت

امعات ادخال التخصصات الحديثة في الج,جزء كبير في االعاقة البصرية في مصر 

.المصرية الي تأهيل و تقييم ذوي األعاقة

 من المعاقين بصريا % 90التعاون مع وزارة االعالم  لعمل حمالت رفع وعي بان

لديهم نسبه من االبصار 

ه لمساندة تخصي  ميزانيات  عدد من الوزارات المعنية للبرامج و التقنيات الحديث

و CCTVو" باللغه العربيه" ذوي االعاقه البصريه في حياتهم كا برامج الصوت 

جتماعي ان يتم وضع سياسات في كل من وزارتي التربية و التعليم و التضامن اال

قنيات و الوسائل علي كيفية االكتشاف المبكر لالعاقة البصرية و العمل علي توفير الت

.الحديثة لصالح ذوي االعاقة

عاف انشاء اول مركز متخص  لضعاف البصر في مصر مع  رصد الحتياجات ض

.البصر في مصر و العمل علي توافرها



علىالكشفتم

47750

عملتم

5715
نظارة

عالجنا

4000
حالة

900حولنا
إلستشارىحالة
متخص و

رمد

باجراءقمنا

عملية211

بالعيونجراحية
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بصيرة فى أرقام 

الدعم الطبى: اوال



التدريب: ثانيا

تدريبات 

حصل عليها فريق 

بصيرة 

ToT

موظف 15لـ 

موظف 12

تم تدريبهم على عمل تقييم

بصرى لضعاف البصر

اخصائين4تدري  

تأهيل أخصائىليصبحوا 

اشخاص ليصبحوا 5تدري  

تأهيلاخصائىمساعد 

تدريبات 

قدمتها بصيرة 

مدرس2500

صحية وزائرة

طال  بكلية ط  250

جامعه نيو جيزة

مدرس على دمج 150

ذوى االحتياجات البصرية

طال  من  طالب 60

المدارس على التعامل مع 

ذوى االحتياجات البصرية

طال  على فهم من 40

هو ضعيف البصر
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التأهيل : ثالثا

125أهلنا

أماكن5دربنا

معللتعاملعامة
ذوىاالطفال

االحتياجات

البصرية

35دربنا
ومدرسةحضانة

وجامعة

ام250دربنا

واب
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الشراكات:رابعا

إمضاء

بروتوكوالت

التضامنوزارة

اإلجتماعى

الصحةوزارة

بنىمحافظة

سويف

ةالتربيمديرية

والتعليم

بنىبمحافظة

نهضةجمعيةسويف

سويفبنى

نيوجامعة

جيزة

جيزةمؤسسة

لألنظمة

التعليمية

مصرجامعة

للعلوم

وتكنولوجيا

18





حكايات بصيرة

:الحكاية األولي
ولكنهيا ليم   !!سينوات10و فقيدت كيل المتبقيي مين نظرهيا و هيي فيى سين ...ولدت مؤمنية ضيعفية بصير 

مجميوع وحصيلت عليى, وتفوقيت دراسيياحوليت االعاقية لتحيدى, تستسيلم ألعاقاتهيا رغيم صيغر سينها

ت ليييس هييذا فحسيي  بييل توجيي. فييى الصييف االول االعييدادي و كييان ترتيبهييا األولييي علييي مدرسييتها% 100

حياتهيا و اصبحت متأقلمية ميع اعاقتهيا و تميارس.. مؤمنة تفوقها بحفظها لعشرين جزء من القرأن الكريم 

.بشكل طبيبعي

 :الحكاية الثانية
مش عشيان "هذا بجان  تفوقها الدراسي... تغني و تكت  قص  لألطفال من وحي خيالها . بطلة سباحة 

ذات يبيةهكيذا تعبير بطلية الحكايية الثانيية ط" اتولدت ضعيفة بصر يبقيي ميش مين حقيى أميارس هواييات 

اشيهر منيذ كيان عمرهيا ثمانييةبأعاقة بصرية و بدأت تأهييللقد ولدت... الحادية عشر عاما عن نفسها 

طيبية تغنيي و تكتي  ... حواسيهاطيبية حرميت مين النظير كميا نعرفيه لكنهيا تيرى بكيلقيد تكيون. فقيط 

...قصصييييها باللغيييية الفرنسييييية وهييييى نمييييوذج لييييالرادة والتصييييميم والثقيييية بييييالنفس لكييييل ميييين يراهييييا
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حكايات بصيرة

 :الحكاية الثالثة
هل تصورت يوما ان تتغير حياتك كما تعرفها لمجرد االصابة بحرارة عالية ؟؟؟

بخليل فيي جهازهيا فقد فقدت ضيحى بصيرها نتيجية اصيابتها. ضحى وأهلها خاضوا هذه التجربة الصعبة

سنوات وبحس  ما قيل لهم فما 9المناعي و تسب  في حدوث ضمور في العص  البصري و كان عمرها 

 .بقى لها من بصر لن يسمح لها بإستخدامه فى القراءة والكتابة

ناسبة أصيبحت ولكن بالتأهيل والتدري  على إستخدام هذا الجزء البسيط من النظر وباستخدام المعينات الم

رفضيت ضحى... ..كما تستطيع القيام بالعديد من المهام اليدوية , ترسم أيضا تستطيع ان تكت  وتقراء و

 .االستسالم لوضعها الجديد فغيرته

كر بالتأهيل و االكتشاف المب"

نستطيع أن  نساعد اوالدنا 

ليعيشوا حياتهم و يمارسوا

"هوايتهم
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رئيسيينشركاء

شركاء النجاح



شركاء بالعلم والخبرة



داعمونشركاء 



ساهم فى دمج طفل فى المدرسة     

جنية                1800تاهيل مدرسة   •

جنية        1200تأهيل الطفل فى الشهر •

جنية      2500طباعة الكت  فى السنة •

جنية        42000ماكينة كتابة بريل •

جنية2000تعليم كميوتر •

حافظ على عين طفل عن طريق     

جنية           300العالج •

جنية         150النظارة •

10000-3000العمليات •

7500-2000معينات بصرية •
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Dokki Branch: 

47 Soliman Gohar st. Dokki

First floor.  

Tel: 37626081

Mobile: 01000160128 / 01000029525

Heliopolis Branch:

10 Hassan Moussa Al Akkad st. Dokki

First floor. 

Tel: 0226910294

Mobile: 01000220596

Website: info@baseerafoundation.org

Email: www.baseerafoundation.org 

Facebook: Baseera foundation


