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مركز مدى

كمبادرة2010عامتأسست،عامةمنفعةذاتخاصةمؤسسةهومدىمركز

يلبياالتكنولوجيعلىقائممجتمعوبناءالرقميةالشموليةتعزيزإلىتهدف

.قطرفيالسنفيوالمتقدميناإلعاقةذوياألشخاصاحتياجات



دور مدى
ن استراتيجي ُممكِّ

تمكين يعتبر مركز مدى رائًدا في مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

.األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن محلًيا ودولًيا

ي العالم يعمل المركز وفق رؤية واضحة كمركز امتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية ف

اإلعاقة لتحسين النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدمج األشخاص ذوي

.والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي



قطاعات مدى االستراتيجية
التعليم

نظاملخالمنالمستمروالتعلمالمستوياتجميععلىشاملتعليمينظاموضمانالفرصتكافؤتمكين
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىقائمتعليم

والمجتمعالثقافة
علوماتالمتكنولوجياعبرالثقافيةالحياةفيللمشاركةاإلعاقةذويلألشخاصمتساويةقاعدةتمكين

.واالتصاالت

.والفكريةوالفنيةاإلبداعيةإمكاناتهملتوظيفاإلعاقةذويلألشخاصفرصةتوفير

.محددةولغويةثقافيةلهويةالمتساوياالستحقاقدعم



ن ممكِّ "لرفع دوره إلى " المستهدفة"يقدم مدى عدًدا من الخدمات واألنشطة 
في مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" استراتيجي

األنشطة

دعم 
السياسا

ت

زيادة 
الوعي

البحوث 
والنشر

الخدماتاالبتكار

التدريب وبناء القدرات

االعتماد
مراجعة واستشارات 

حول النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت



برنامج االبتكار والتعريب
نتجاتومالصلةذاتالمبتكرةالمساعدةالتكنولوجيالتقديمآليةتوفيرإلىمدىيهدف

.العربيةوالمنطقةقطرفيالمحليةالسوقإلىالنفاذإمكانيةوخدمات

منجموعةمخاللمنبالدعمبتزويدهالالبتكارمدىبرنامجعبرالتاليةالحلولجميعتطويرتم

ستخدمالماختبارومالحظاتالموضوعفيالخبرةتقديمتشملالتياألعمالريادةمنحبرامج

.والتمويل



37
ابتكار

5,098,313
ريال قطري استثمر 

في االبتكار

933
ساعة 

استشارات



رموز تواصل
ثرة في هو قاموس ثنائي اللغة باللغتين العربية واإلنجليزية للرموز المستخدمة بكتواصل•

.ممثلة بالرموز) تواصل باللغة العربية(التواصل المنطوق والمكتوب 
ة العربية يتم توفير الرموز مع النصوص المقابلة لها باللغة العربية الفصحى الحديثة والعامي•

.باإلضافة إلى الترجمة اإلنجليزية-عند االقتضاء -القطرية 

http://www.tawasolsymbols.org

http://www.tawasolsymbols.org/


مصدر مفتوح
.رموز تواصل مجانية لالستخدام ويمكن توزيعها ودمجها في كل من المنتجات المجانية والتجارية

رموز تواصل



يلتفعتم.تواصلرموزباستخداموالبديلالمعززللتواصلمحمولحلهووالبديلالمعززللتواصلتواصلتطبيق
Royability"إنكرويابيليتي"شركةوطورتهمدىمركزقبلمنتواصلتطبيق Inc

ديلللتواصل المعزز والب" تواصل"تطبيق 



مساعدةلمصمموالقراءةللكتابةمبتكربرنامجهوالعربيةالنسخة-7كليكر

القراءةوالكتابةمهاراتالكتسابالتعلمصعوباتمنيعانونالذينالطالب

.وتطويرها

لتكنولوجيا BETTبجائزة أفضل الحلول التعليمية في معرض 7كليكرفاز 

2018التعليم والتدريب في المملكة المتحدة في عام 

النسخة العربية -7Clickerكليكر



المواصفات
:النسخة العربية هو أداة شاملة لمحو األمية تتضمن-7كليكر

مكتبة صور 
للمناهج 
الدراسية

أنشطة 
القراءة 

والكتابة 
باللغة العربية

أصوات عربية معالج 
الكلمات

TTS

ميزة إنشاء 
أنشطة 

تدريبية حسب 
الطلب

النسخة العربية -7Clickerكليكر



المستفيدون
7كليكررنامجبيقدموالكتابة،القراءةفيصعوباتمنيعانونالذينللمتعلمينالمكثفالدعمإلىباإلضافة

:الخاصةاالحتياجاتمنواسعةمجموعةلديهمالذينللمتعلمينفريدةمزايا

إعاقات جسدية•
دعم الرمز•
متالزمة داون•

عسر القراءة•
التوحد•
ضعف النطق•
ضعف الرؤية•

النسخة العربية -7Clickerكليكر



مستخدمترخیص30.000ساعات استشارة من مدى105
مدرسةلكلترخیص200-مدرسة150

التعريب
اإلحباطعلىوالتغلبأفكارهمفهمعلىصعوباتمنيعانونالذينلمتعلمينا7كليكربرنامجيساعد

القراءة،يفصعوباتمنيعانونالذينللمتعلمينسهولةأكثرالدراسيالمنهجمحتوىيجعلأنهكمااإلمالئي،
.دقائقفيبأكملهللفصلمختلفةتعليميةمواردبإنشاءللمعلمينويسمح

النسخة العربية -7Clickerكليكر



Arabic Big Keysلوحة مفاتيح عربية كبيرة 
حيث.التعلميةعملفيالمستخدمينلمساعدةباأللوانترميزمعأكبروضوًحاالكبيرةالمفاتيحلوحةتوفر

بأحرفالكبيرةيحالمفاتلوحةتتوفركما.الوظائفمفاتيحإلىالوصولوتوفركبيًرامفتاًحا60علىتحتوي
.األمريكيبالتنسيقQWERTYمفاتيحلوحةبتخطيطبيضاءأوملونةومفاتيحكبيرة

قبلمنالمستخدمةالكبيرةالمفاتيحلوحةمنعربيةنسخةوتصميمتعريبفيمدىساعد
إلعاقاتاأو/والتعليمفيمحددةحاالتفيتستخدموالتيالعربيةوالمنطقةقطرفيالمستخدمين

.موالتعلالتواصلعمليةوتسهيلالمعلوماتإلىأفضلبشكلالنفاذلهميتيحمماالبصرية،



Perkins SMART Braillerسمارت برايلر بيركنز
يسمح . فينسمارت برايلر هو تكنولوجيا مساعدة يمكن استخدامه لتعليم طريقة برايل لألشخاص المكفو

.الجهاز للمعلمين المبصرين بالعمل بشكل تعاوني مع الطالب المكفوفين
رايلر العربي النسخة المترجمة بالعربية من بيركنز سمارت برايلر تلبي المتطلبات الالزمة لجهاز سمارت ب

.للمكفوفين وضعاف البصر
ية الالزمة كان دور مدى في تعريب جهاز سمارت برايلر بالتعاون مع الشركة المصنعة لتطوير الترجمة العرب

ات لجميع النصوص مثل ترجمة عناوين القائمة والمحتويات المعروضة في الشاشات وجميع اإلرشاد
.لكتابة الرسائل من اليمين إلى اليسار



BONOCLEبونوكل 
يوفر بونوكل نفاًذا واسع النطاق إلى المحتوى 

.الرقمي الذي طالما انتظره مجتمع ضعاف البصر

نفاذ لغة برايل للسماح للمستخدم بإمكانيةيستخدم بونوكل
غير مسبوقة إلى مجموعة واسعة من األجهزة اإللكترونية

.مع الحفاظ على تجربة قراءة سهلة االستخدام وطبيعية



 Claro Readريد كالرو
صوت وهو يدعم قراءة أي نص على الشاشة ب. كالرو ريد هو برنامج يساعد على القراءة والكتابة والدراسة

الرو ريد بلس يستطيع ك. عاٍل ويساعد في تحسين مهارات الكتابة لدى المستخدم في مايكروسوفت وورد
ءة المحتوى من ويمكن للبرنامج قرا. وبرو قراءة الكتب والمستندات الورقية الممسوحة ضوئًيا بصوت عاٍل 

Microsoft Word وAdobe ReaderوLibreOfficeوOpenOfficeوInternet Explorer  مع الكالم
د اإللكتروني كما يمكنه أيًضا قراءة النص في البري. وتحديد النص ليتتبع المستخدم النص أثناء قراءته

ن وصفحات الويب وأي برنامج آخر عن طريق التحديد بالماوس أو اإلشارة إليه بالماوس أو االلتقاط م
.الشاشة

.ساعد مدى في تعريب واختبار كالرو ريد العربي



2Gridغريد 
الذي يسمح لهم باستخدام صعوبات التواصل هو برنامج مصمم لألشخاص ذوي ) Grid 2(2غريد 

سمح ي. باستخدام الرموز أو النصوص لبناء الجملالتواصل الشفهي الكمبيوتر كوسيلة مساعدة في 
نة في البرنامج للمستخدم بالوصول إلى سطح مكتب ويندوز والبرامج األخرى مع ميزات التحكم المضم

روني والرسائل باإلضافة إلى ذلك، يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال رسائل البريد اإللكت. الكمبيوتر
 Eyeرنامج كما يدعم الب. النصية القصيرة وتصفح الويب واالستماع إلى الموسيقى والقيام بأمور أخرى

Gazeوالمفاتيح ومؤشر الرأس وشاشة اللمس والماوس وخيارات أخرى.

.من خالل تقديم المالحظات الخاصة بالترجمة والخبرة في الموضوع2ساعد مدى في تعريب برنامج غريد 



https://mip.qa/supported-solutions/?lang=ar

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmip.qa%2Fsupported-solutions%2F%3Flang%3Dar&data=02%7C01%7Cssandros%40mada.org.qa%7Ce92d08a4950a4602d05808d82e2ca9f0%7C4aeb9755a6b143a48af2b0bd8b926cfe%7C0%7C0%7C637310116656762209&sdata=SYPXlrOlfAD8acHCR5MmjzetZE5jHBeL5CDqhF8Qoqo%3D&reserved=0
https://mip.qa/?lang=ar
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