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مؤتمر GREAT 2018 على وشك أن يبدأ،
مركز التكنولوجيا المساعدة مدى، الذي ينظم المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة    

الخليج GREAT 2018  يتطلع لتزويدكم بأحدث المعلومات والخبرات ؛ فمنذ انطالق نسخته األولى عام 2017،   
تم تضمين المؤتمر في برنامج التطوير المهني المستمر (CPD)؛ وهو المصطلح المستخدم لوصف االلتزام 

بالتعلم مدى الحياة. يجمع البرنامج منهجيات مختلفة للتعلم، تركز على األفراد لتحسين كفاءاتهم الشخصية.  
هذا ما نفعله تمامًا في مؤتمر GREAT 2018! خالل العام الماضي، اعتمد مركز مدى ومنح للمتدربين

2500 شهادة ضمن برنامج التطوير المهني المستمر، ما يثبت مرة أخرى مدى تأثير هذا المؤتمر المتخصص   
 في التكنولوجيا المساعدة والتكنولوجيا الداعمة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع دول المنطقة.  

ورش عمل  تضيف إلى خبراتك
قمنا في نشراتنا اإللكترونية السابقة بالتعريف بتفاصيل اليوم األول الذي يزخر بالجلسات والندوات 

المفتوحة التي تتناول المحاور األربعة للمؤتمر هذا العام وهي التعليم والعيش المستقل والنفاذ الرقمي
واالبتكار.أما الجزء الثاني فيتضمن ورش العمل ونقاشات وعروض تقديمية حول عديد الموضوعات المهمة   

مثل تطوير إطار عمل للتكنولوجيا المساعدة بالتعليم العالي، وأساليب التعايش مع اضطراب طيف التوحد:
منهج عملي، ودور الذكاء الصناعي في توفير العيش المستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوظيف األشخاص 

ذوي اإلعاقة. لقد تم اعداد كل شيء على نحو يجذب االنتباه، ويثير االهتمام. هنا تولد األفكار الجديدة، وتتألق!      

#GREAT2018

المعرض المصاحب يستحق الزيارة!   
بداية من اليوم األول للمؤتمر في 23 أبريل، سيكون المعرض منصة رائعة تسمح للعديد من     

المبتكرين والشركات بعرض منتجاتهم وخدماتهم وأحدث االنجازات واالختراعات    
 العلمية فيمجال التكنولوجيا المساعدة.
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منطقة معرض التكنولوجيا المساعدة

ستعرض هذه المنطقة أحدث حلول التكنولوجيا المساعدة التي توفرها مجموعة من الشركات 
العارضة المحلية والدولية، وتشمل على األقل 15 عارضًا بارزًا حيث يقدمون للزوار طائفة واسعة من أحدث

منتجات وخدمات التكنولوجيا المساعدة. وتنبع أهمية هذه المنطقة في أنها تشكل مساحة مهمة يتمكن 
من خاللها العارضون من اللقاء والتواصل بشكل مباشر ومكثف وتبادل الخبرات والمعارف مع مهنيون متخصصون 

يمثلون قطاعات متنوعة، بخلفياتٍ متنوعة. لدى زيارتك لتلك المنطقة ستتمكن من الحديث مع مستخدمي 
التكنولوجيا المساعدة، والمهنيين المتخصصين في المجال، والشركات الموردة، للوصول إلى فهم أفضل  

الحتياجات السوق. وقد حرصنا على تصميم هذه المنطقة على نحو يساهم في رفع الوعي باإلمكانات الكامنة
للتكنولوجيا المساعدة، وبالتالي زيادة أثرها اإليجابي على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.  

نراكم في مؤتمــــر 

!2018 GREAT

منطقة مركز مدى
البيئة المثالية لألشخاص ذوي اإلعاقة تحتاج للتكنولوجيا الصحيحة لتوفير العمل المالئم والظروف المعيشية 
المناسبة. وقد جعل مركز مدى من هذه الغاية مهمة مستمرة ال يحيد عنها. ولتحقيق هذه الغاية وترجمتها 

على أرض الواقع، عقد مركز مدى شراكات استراتيجية مع األطراف المعنية الرئيسية المشاركة في النظام البيئي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة. وستكون "منطقة مركز مدى" فرصة مهمة أخرى تتحدث عن جانب من عمل المركز 

ومساهماته في مجاالت التعليم والتوظيف والمجتمع. وسوف تشكل هذه المنطقة مساحة تفاعلية رائعة 
إلبراز األثر اإليجابي الملحوظ للمبادرات التي يتبناها وينفذها مركز مدى من خالل أفضل الممارسات العالمية، 

وغيرها من المشروعات. وسوف تسمح هذه المنطقة للقادة والمهنيين المتخصصين للقاء والحوار حول أفضل  
السبل لتعزيز الجهود لتحسين حياة االشخاص ذوي اإلعاقة. لم ال تلق نظرة على تفاصيل هذه المنطقة! 


