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حين يلتقي القادة والخبراء على مسار واحد من جديد

"إنه لشعور رائع ونحن نرحب بكم مجددا في النسخة الثانية من المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة
 لمنطقة الخليج (GREAT 2018) وهو الحدث الفريد من نوعه الذي بات أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في
منطقتنا في مناقشة التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدمج وتمكين االشخاص 

ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن !   

 

مركز مدى – نحو مجتمع شامل للجميع
نحن – في مركز مدى – نعمل على دعم النفاذ وبناء مجتمع شامل لمستقبل

أفضل للجميع . ويأتي تنظيم المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج   
كترجمة عملية لهذا الهدف النبيل من أجل رفع الوعي وتوفير المعارف وتمكين

استخدام التكنولوجيا الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة على نحو أكثر عمقا وتأثيرا
بما ينعكس إيجابا على تحسين حياة الكثيرين من حولنا، وخاصة ذوي

اإلعاقة.  

ثالثة أيامٍ ثرية بورش عمل وندوات رئيسية ملهمة وحوارات ونقاشات مفتوحة ستجعل من هذا الحدث
منصة فريدة لمناقشة كافة  األمور المهمة في مجال التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت لدمج وتمكين األشخاص من ذوي اإلعاقة.  وهنا نود أن نتقدم بالشكر والتقدير للمتحدثين
الكرام، والضيوف األعزاء، والحضور الرائع، ولجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الداعمة، ولفريق
مركز مدى الذي يثبت مرة أخرى تفانيه وإخالصه في العمل لينعقد هذا المؤتمر الرائع مرة أخرى." 
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نتطلع آلفاق عالية في 2018
بعد النسخة األولى من المؤتمر في2017، سوف يعقد المؤتمر التعليمي 
للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج (GREAT 2018) بنسخته الثانية في

العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من23 وحتى 25 من أبريل الجاري. وتغطي
نسخة هذا العام محاور التعليم والعيش المستقل والنفاذ الرقمي واالبتكار؛ 
وجميعها موضوعات ترتبط ارتباطا وثيقا بدعم االشخاص من ذوي االعاقة   

والمتقدمين في السن من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا
المساعدة. كما سيتضمن المؤتمر محور اخاصا حول التوحد بالتعاون مع جمعية قطر للتوحد.  

حول المؤتمر في نسخته األولى2017  
تحت رعاية وزارة المواصالت واالتصاالت، نظم مركز 

التكنولوجيا المساعدة (مدى) النسخة األولى من 
المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج 

(GREAT 2017) بالتعاون مع وزارة التعليم وجمعية صناعة
 (ATIA) التكنولوجيا المساعدة في الواليات المتحدة

وكان الهدف منه توفير منصة تعليمية مميزة جمعت تحت 
سقف واحد كوكبة من الخبراء والمدربين  

واألكاديميين واألخصائيين ومطوري التكنولوجيا 
ومنتجاتها لمشاركة خبراتهم،وإطالق حوارٍ بناءٍ حول 

أحدث االختراعات وأفضل الممارسات واالستراتيجيات 
وجهود البحث والتطوير. وخالل هذه النسخة األولى، 

شارك أكثر من:


