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Great 2018 - الحدث

نلتقي في لؤلؤة قطر الساحرة

(Great 2018) تنطلق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج
بعد أقل من أسبوعين من اآلن. يستضيف المؤتمر كوكبة رائعة من الخبراء وأبرز المتحدثين، الذين, سيتحاورون 

ويتفاعلون مع الجمهور خالل برنامج المؤتمر المليء بورش العمل على مدار يومين اذ تتناول مختلف 
الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدمج وتمكين 

االشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن؛ ما يجعل Great 2018 حدثًا للمنطقة بأكملها.

سنلتقي في نسخة هذا العام من Great 2018 في فندق مرسى مالذ كمبينسكي
اللؤلؤة، تلك البقعة الساحرة في قطر وأحد أجمل معالمها المعمارية؛ حيث ترحب 

بضيوف المؤتمر من جميع أنحاء العالم، نرجو منكمزيارة موقعنا على اإلنترنت لمعرفة 
المزيد حول مكان انعقاد المؤتمر، وكيفية الوصول إلى هناك، وإمكانياتوسهولة 

الوصول، وغيرها من األمور اللوجستية المهمة.

يرجى مراجعة موقعنا لمزيد من التفاصيل حول المكان ،
كيفية الوصول إلى هناك ، وإمكانية الوصول وغيرها من األمور المهمة

تحديثات اللوجستية.

سجل اآلن! 
لكونه الحدث الوحيد والفريد من نوعه الذي يتناول موضوعات التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات   

واالتصاالت لدمج وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن بمثل هذا العمق واالتساع في 
منطقة  الخليج، بادر بالتسجيل لحضور المؤتمر هنا! نسعد لحضورك، ونتطلع إلى رؤيتك. وال تنس أن هذا 

 الحدث هو حقًا منصة تعليمية وأكاديمية مهمة للمهنيين والمعلمين والمتخصصين والباحثين ورجال األعمال
 على حد سواء؛ حيث غايتنا جميعًا هو بناء مجتمع شامل في كل دول المنطقة. 
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نخبة من أبرز المتحدثين
تبدأ فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر يوم 24 أبريل بورشتي عمل حول التربية الخاصة
 يقودهما، على التوالي،  كل من السيدة نورا الغرير والمهندسة ابتسام آل سالمة من

معهد الكويت لألبحاث العلمية (KISR)، والدكتور كريستوفر لي من مركز AMAC ألبحاث
وحلول الوصول بالواليات المتحدة األمريكية. ويختتم  ورشة العمل الصباحية كل من

السيدة لبنى صميدة الخبيرة العالمية في مجال التكنولوجيا وامكانية الوصول، والبروفيسور
جوناثان هاسيل من مركز النفاذ الرقمي بالمملكة المتحدة، وأدريان روبيك من مركز تنمية الطفل 

في قطـر؛ حيث سيقدمون ثالث جلسات حول العيش المستقل والنفاذ الرقمي والتوحد.  
  

هذه األسماء الالمعة منمتخصصين ومعلمين وباحثين ليسوا سوى بضع أسماء ضمن قائمةٍ رائعةٍ من 
الشخصيات البارزة الذين سيتحدثون إلى الجمهور خالل المؤتمر في نسخته هذا العام، والذين سنعلن 

عنهم تباعا في  نشراتنا اإللكترونية التالية. فترقبوا، لتتعرفوا عليهم.

نراكم في مؤتمــــر 
!2018 GREAT
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وأدريان روبيك


