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ارقام حساب جمعية الكفيف الخيرية
بنك االستثمار الفلسطيني – الخليل – دوار المنارة  تحت 

رقم )81808(

تفاصيل رقم االيبان للحساب كالتالي:

نوع
الحساب 

 عملة
الحساب

 رقم االيبان

جاري دينار PS30PINV041200818080010038000

جاري دوالر PS15PINV041200818080020038000

جاري شيكل PS97PINV041200818080030038000

رقم الفرع     412 
رقم البنك      76

مشروع كفالة الطالب الكفيف
يهدف هذا المشروع الى توفير الدعم الدائم من قبل ابناء 
مجتمعنا المحلي البنائنا المكفوفين المحتاجين لالستمرار 

في العطاء وذلك من خالل تعبئة االستبانة

 20 دينار* قيمة الكفالة الشهرية

أعضاء الهيئة اإلدارية 

االسم المنصب 

م. راتب عبد الرزاق البكريرئيس

م.أمجد رسمي عمر زاهدةنائب رئيس 

د.أمجد شهاب فياض أمين الصندوق 
مجاهد 

أ.هاني عزات حامد الخطيب أمين السر 

أ.عبد الرحمن الهشلمون مسؤول العالقات عامة 

أ.رشيد محمد حماد رشيدمسؤول اشراف تربوي 

د.سعيد خالد الزعتري عضو اللجنة الطبية

مسؤول تكنولوجيا 
م.محمد حمدي المحتسب المعلومات 

م.حازم حسن امام مسؤول المشتريات 

فلسطين – الخليل – ضاحية الرامه /بجانب شركة الطاهر
رقم البناء A26 / رقم الشارع 1268

Palestine, Hebron
Telfax. +970 2 2225278
Blind_hebron@yahoo.com
www.hebronbcs .o rg



نبذة موجزة عن جمعية الكفيف الخيرية

كلمة رئيس الجمعية م.راتب البكري

BCS founded in 1992 for the Blind & Visually Im-
paired students from kindergarten to seventh 
grade . BCS helps to restore hope through pro-
viding low vision and visually-impaired services. 
Such as  rehabilitation, education, mobility training 
, improving daily living activities,  computer inter-
action and vision aids. BCS is the only association 
in Hebron.
   The association depends on donations to fulfill 
its mission .Donations could  be paid   by people 
,organizations and businessmen . The number of 
beneficiaries  are seventy – three students BCS 
provides the suitable services for the students 
which help them to enroll in local schools , live full 
and independent life  by providing special  train-
ings and education. The total number of employ-
ees  in the association is thirty-two , five of them 
are blind teachers . They use the same curriculum 
of the  Ministry of Education in Palestine.

أهداف جمعية الكفيف الخيرية
روضــة  فــي  ســنة   4-13 عمــر  مــن  الطــالب  تعليــم   •  

بهــم.  خاصــة  أساســية  ومدرســة   نموذجيــة  
 • المســاهمة فــي تقديــم خدمــات التأهيــل النفســي و 
اليوميــة  الحياتيــة  المهــارات  علــى  والتدريــب  االجتماعــي 

للمكفوفيــن. 
والمعرفــة  التعليــم  فــرص  توفيــر  فــي  المســاهمة   •  

المجــاالت.  كافــة  فــي  للمكفوفيــن 
المجتمــع  فــي  المكفوفيــن  دمــج  فــي  المســاهمة   •  

بأنفســهم.  الثقــة  وإكســابهم 
وتنميتهــا  للمكفوفيــن  الكامنــة  الطاقــات  اســتثمار   •  

وتطويرهــا
 • المســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل لمــن أكمــل دراســته 
الجامعيــة مــن المكفوفيــن بتطبيــق قانــون التوظيــف لــذوي 

اإلعاقــة بنســبة %5 مــن المعاقيــن.

1( دورة تحفيــظ القــران الكريــم للطلبة المكفوفين بإشــراف 
دائــرة أوقــاف الخليل.

  Braille 2( دورة إتقــان مهــارات القــراءة و الطباعــة بطريقــة
ألوليــاء أمــور الطلبــة و المعلمــات الجــدد باســتمرار. 

3( دورة التدريــب علــى البرامــج الناطقــة إلتقــان الطباعــة 
علــى الحاســوب واســتخدام اإلنترنــت بــكل ســهوله.

4( العديــد مــن دورات التوعيــة  ألوليــاء أمــور الطلبــة حــول 
كيفيــة التعامــل مــع أبنائهــم المكفوفيــن وتدريبهــم علــى 

ــة. ــة اليومي ــارات الحياتي المه
5( دورات تدريبيــة للمهتميــن حــول حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقة.

ه ال يفقد البصيرة  إ نَّ الكفيَف يفقد البصَر أو شيئًا منُه ، و لكنِّ
ــي أْن يكــوَن عونــًا لهــذا الكفيــف لتأهيلــه  فعلــى المجتمــع المحلِّ
ُه  بمــا يجعلــه إنســانًا فاعــاًل فــي مجتمعه و يبعــد عنه الشــعوَر بأنَّ
عالــٌة عليــه. فلنعمــْل مجتمعيــن لنجعلــُه يــرى بأعيننا عــن طريق 

دعمــه و مســاندته بتوفير اإلمكانــات الالزمة
ــل الرحمــن  ــة خلي ــدة فــي مدين ــدة و الرائ ــة الفري ــذه الجمعي  له

الصابــرة المرابطــة التــي تحتضــُن أبناءهــا. 

تعتمد الجمعية في تأمين وتســيير أمورها على الدعم والتبرع من 
أهــل الخيــر واإلحســان وأمــوال الــزكاة، بحيــث ترعــى الجمعيــة اآلن 
طــالب مــن ذوي الكــف الكلــي والجزئــي  و يبلــغ عددهــم 74 طالب 

وطالبــة  )مــن الروضــة إلــى الصف الســابع(

ويمكن تصنيف هؤالء إلى قسمين:
     خارجــي: وهــم الطلبــة واألطفــال المكفوفــون  القاطنــون فــي 
مدينة الخليل حيث توفر لهم الجمعية خدمات النقل إلى الروضة 
و المدرســة فــي حافــالت الجمعيــة وعددهــا ثالثــة تغطــي ثالثــون 

منطقــة ســكنية داخــل المدينة. 
   داخلــي: ممــن وفــدوا إلينــا مــن تجمعــات ســكنية مــن المحافظــة 
مــن تســعة عشــر بلــدة. وتعتبــر روضــة ومدرســة الكفيف المدرســة 
الوحيــدة فــي محافظــة الخليــل )مــن الروضــة حتــى الصف الســابع( 
ليكون بعدها التلميذ قادرا على اإلعتماد على نفســه قبل انتقاله 
الــى المــدارس النظاميــة, مــع العلــم أن خدماتهــا لكافــة األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة البصريــة تقــدم مجانا.

َدْعِمُكــْم  مــن  َيــَرى  حتــى  َيــَرى    َقــْد ال  ِلَمــْن  جــودوا 
لُجـــْهــــِد ، باألمـــوال      ِمّمــا َقــْد َربــا ِمــْن َفْضِلُكــْم  بــا

جمعيــة إنســانية غيــر ربحيــة غير حكومية، تأسســت ســنة 1980  
وهــي مرخصــة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة تحــت رقــم 249 
ومرخصــة مــن وزارة الداخليــة تحت رقــم HB-431-C  ،وباشــرت 
نشــاطها الفعلــي فــي العــام 1992،فــي أعقــاب زيــادة عــدد 
المكفوفيــن و اتســاع احتياجاتهــم فقــد أخــذت الجمعيــة علــى 
عاتقها وضع برنامج رعاية شــاملة لهذه الشــريحة من المجتمع 
, بمــا يشــمل الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والتأهيــل بمختلــف 
أنواعــه  لذلــك حشــدت الطاقــات للبحث عن الكفيف واحتضانه 

ورعايته.


