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مقدمة
المكفوفين  لدى  االستقاللية  تحقيق  منطلق  من 

والكفيفات (الطلبة الجامعيين)، وتسهيًال لهم بتحصيل الكتب 
الثقافية المختلفة التي تخدمهم في إشباع احتياجاتهم الدراسية وتثري 

للمكفوفين  الثريا  جمعية  نفذت  فقد  المتنوعة،  التخصصات  في  ثقافتهم 
بمنطقة جازان دورة تدريبية بعنوان (اقرأ لي) منتهية بتسليم جهاز فيكتور ريدر ستريم 

الثقافية  للكتب  الوصول  على  لمساعدتهم  الجامعيين  الطلبة  من  ومتدربة  متدرب  إلى٣٠ 
في  والتفوق  للتعلم  التعليمية  الصوتية  البودكاست  قنوات  وعرض   ،  txt و   DOCX بصيغ 

حياتهم األكاديمية بكل يسر وسهولة.



هو عبارة عن جهاز محمول سهل الحمل وخفيف الوزن يشبه الهاتف 
المحمول كالنوكيا ومثيالتها، الجهاز مزود بقارئ صوتي مما يجعله صديق كل 

كفيف يحب القراءة وتدوين المالحظات الصوتية؛ إذ يقوم بقراءة الكتب 
اإللكترونية واالستماع للبودكاست وتسجيل المالحظات الصوتية 

واالستماع إلذاعات الراديو عن طريق اإلنترنت والوصول 
لبعض خدمات الكتب مثل البوك شير وغيرها.

تعريف بجهاز فيكتور ريدر ستريم 
(Victor Reader Stream)



مميزات الجهاز
وللجهاز مزايا وخصائص عديدة، أبرزها:

تحويل النص الموجود بالكتاب االلكتروني إلى صوت عن طريق قارئ صوتي.

يضم لوحة مفاتيح رقمية وأشكال مفاتيح محددة لوظائف مختلفة.

ال يحتاج إلى بطاقة SIM للبيانات الستخدام الجهاز أو االتصال باإلنترنت.

التنقل عبر الملفات النصية حسب الفقرة أو الجملة أو الكلمة.

بّث راديو اإلنترنت أو نقل المحتوى لالستماع في وضع عدم االتصال.

.docxو txt قراءة الكتب بصيغة المفكرة

تسجيل المحاضرات أو التسجيالت التي يرغب المستخدم بتسجيلها في مالحظات صوتية.



أهداف الدورة 

تمكين الطلبة الجامعيين من 
المكفوفين من الجنسين من 
الوصول إلى الكتب التعليمية 
والثقافية المختلفة من خالل 
 victor reader  استخدام جهاز

.stream

تسهيل عملية الدراسة 
الجامعية للطلبة المكفوفين 

من خالل استخدام جهاز يدعم 
الوصول للكتب اإللكترونية 
المتنوعة وقراءتها صوتياً 
والرجوع إليها في أي وقت.

تحقيق االستقاللية 
واالعتماد على النفس لدى 

الطلبة الجامعيين 
المكفوفين في دراستهم 

الجامعية والوصول بهم نحو 
النجاح والتفوق األكاديمي.

تنمية العملية المعرفية 
واألكاديمية للطلبة 

المكفوفين من خالل 
تدريبهم على استخدام 

 victor reader جهاز
stream في دراستهم.



مؤشرات الدورة

عدد الحضور

 ٣٠ جهاز  ٣٠ متدرب ومتدربة
victor reader stream

عدد األجهزة

مخرجات الدورة

مكفوفون متمكنون من االعتماد على أنفسهم في قراءة •
الكتب اإللكترونية المتنوعة التي تخدم دراستهم صوتياً.

مكفوفون متفوقون دراسياً نتيجة تسجيلهم للمحاضرات •
وتدوين المالحظات بواسطة الجهاز.

• victor reader  مكفوفون قادرون على استخدام جهاز
stream بكل يسر وسهولة في متابعة دراستهم 

الجامعية.



أثر الدورة

مدة الدورة

زمن الدورة

بداية الدورة

مكان الدورة

عدد المستفيدين

المستهدفون نهاية الدورة

victor reader stream تزويد ٣٠ متدرب ومتدربة بمهارات استخدام جهاز

يومان

١٠ ساعات تدريبية

٣٠ متدرب ومتدربة
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بناء المشروع وحصر الطلبة 
المكفوفين المسجلين في 

الجامعة وتحديد ميزانية 
المشروع وآلية تنفيذه.

اإلغالقالتنفيذالتخطيط
إقامة دورة لعدد ٣٠ طالب 

وطالبة من المكفوفين 
لتدريبهم على الجهاز وآلية 

استخدامه.

اختتام الدورة وتكريم 
المتدربين والداعمين وتسليم 

الطلبة أجهزتهم.

آلية التنفيذ



الداعمون

أوقاف علي بن عبد العزيز الضويان



أ. حمد الخالديالمدربون

أ. فيصل الزهراني

المنظمون

تغطية الصحف اإلخبارية

فريق اإلدارة التنفيذية بالجمعية

فريق الثريا التطوعي

اإلعالميون
فريق عضد التطوعي


