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أيام قليلة ويبدأ المؤتمر!

الجميع يترقب بدء فعاليات المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليجGREAT 2018؛  
الحدث األهم في تناول موضوعات التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الداعمة لدمج 

األشخاص ذوي اإلعاقة! لقد عملنا جاهدين على اإلعداد لهذا المؤتمر لتقديمه كأحد أهم المنصات التي 
تستقطب نخبة رائعة من الخبراء و المهنيين المحترفين، وممارسي لتربية الخاصة، والباحثين، والمخترعين،

وكذلك األفراد والشركات، حيث يجتمعون تحت سقف واحد للحوار والنقاش، وتبادل آلراء والخبرات، 
ومشاركة أحدث المعارف والممارسات حول التكنولوجيا المساعدة! يزخر المؤتمر على مدار أيامه الثالثة 

بورش عمل وندوات ونقاشات مفتوحة وفقرات على مسرح االبتكار يقدمها نخبة من كبار المتخصصين 
والمبتكرين من جميع انحاء العالم!

كن مستعدا لتتعلم من أفضل المتحدثين
كلنا مفتون بالتلفزيون، أليس كذلك؟ قد تكون اإلجابة نعم، لكن هناك ما هو أكثر من مجرد شاشة يقف

خلفها البعض لمشاركة الخبرات . 

 الدكتور سمير سمرين - قناة الجزيرة، قطر، يأتي في مقدمة كوكبة من  المتحدثين في اليوم الثاني 
من المؤتمر 24 أبريل. أما نادين زينون - مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى"، قطر، فسوف تتحدث عن

 أفضل الممارسات في دعم الطالب لذين يعانون من صعوبات التعلم،
فيما يأخذنا البروفيسور باناجويتيس باميديس - جامعة أرسطو في سالونيك، اليونان، في رحلة في

عالم األدوات والتقنيات المتخصصة في تدريب مقدمي الرعاية الصحية للمتقدمين في السن. 
أما رانجانا رانجاناثان  فسيشارك لجمهور قصة حول النجاح مع حاالت طيف التوحّد في قطر. 

2018 GREAT كوكبة من المتحدثين استعدوا بالفعل إلثراء مؤتمر 
 كن هذا ليس كل شيء، ألننا سنكشف عن مزيد من األسماء الالمعة بالمؤتمر 

GREAT2018#في نشراتنا القادمة!  
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عن مناطق العرض بالمؤتمر

يشمل المؤتمر أربع مناطق عرض تهدف إلى تعريف الجمهور بأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا
المساعدة والبرمجيات ومختلف المنتجات واالبتكارات المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

سوف تعرض منطقة االبتكار مجموعة من الحلول القادمة باللغة العربية للتكنولوجيا المساعدة والتي تم
تطويرها بالتعاون مع مركز مدى. وتعد هذه المنطقة مساحة فريدة تتيح الفرصة للزوار التعرف على اإلنجازات

العلمية الكبيرة التي تحققت في مجال لتكنولوجيات المساعدة والتي ستطرح في األسواق في المستقبل
القريب. 

كافة الحلول المعروضة في هذه المنطقة تم تطويرها في طار برنامج االبتكار من مركز مدى والذي
يهدف إلى تنمية سوق التكنولوجيات المساعدة باللغة العربية وتوسيع نطاق الحلول العربية المتاحة

لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

اما مسرح االبتكار سيعرض مجموعة مختارة من حلول وأفكار التكنولوجيا المساعدة المبتكرة. وسيكون هذا 
المسرح بمثابة منصة مخصصة لعرض االبتكارات وشرح الميزات واالستخدامات الرئيسية لحلول التكنولوجيا
المساعدة، كما يتضمن نقاشات مفتوحة يديرها مبتكرون ورواد أعمال ملهمون لتطوير حلول تلبي احتياجات

األشخاص ذوي اإلعاقة في قطر والمنطقة. 

نراكم في مؤتمــــر 
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