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 الرابعالدولي السنوي  والمعرض المؤتمر افتتاح

 مشاركة ،تمكين ،دمجذوى اإلعاقة: التصاالت وتكنولوجيا المعلومات لل
 2015إبريل  20اليوم االول: 

 

 التسجيل 9:30 -10:30

10:30-11:30 

 فيلم وثائقي عن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لذوى االعاقة 

 الجلسة االفتتاحية:

 جيا المعلومات للخدمات المجتمعيةمستشار وزير االتصاالت وتكنولو -د. عبير شقوير -

 افوندشركة فو -المدير التنفيذي  – احمد عصامم.  -

 المجلس القومي لشئون ذوى اإلعاقة –األمين العام  -هشام قنديلد.  -

 االتحاد الدولي لالتصاالترئيس  – ا. هولين زاو  -

 لمصر األوروبيسفير االتحاد  -جايمس موران -السفير -

 االجتماعيوزير التضامن  –معالى د. غادة والى  -

 وتكنولوجيا المعلوماتوزير االتصاالت   -خالد نجممعالى م.  -

 رئيس مجلس الوزراء –معالى م. ابراهيم محلب  -

11:30- 11:45 

 

 المركز اإلقليمي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لذوى االحتياجات الخاصةطالق إ

 

 القاموس اإللكتروني للغة االشارة التعليمية الموحدةطالق إ
 

 تربية والتعليممع وزارة ال الدمج والتربية الخاصةتوقيع اتفاقية تدريب المعلمين بمدارس 

11:45-12:00 
تكريم الفائزين في مسابقة تمكيين للبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة لذوى  -

  صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية. -بالتعاون مع وزارة البحث العلمى -اإلعاقة

12:00- 12:45 
 لحاسب اآللي تسليم شهادات خريجي منحة الرخصة الدولية لقيادة ا -

 ات المختلفةتكريم خريجي برنامج التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل لذوي اإلعاق -

12:45-14:00 
 :افتتاح معرض التكنولوجيات المساعدة لذوى االعاقة

 رئيس مجلس الوزراء –م. ابراهيم محلب معالى  -

14:00-14:30 
 

 استراحة
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14:30-16:00 

 : تقييم االحتياجات كنولوجيا المعلومات لذوى اإلعاقةلالتصاالت وت المركز اإلقليمي

  مدير المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت -أ. إبراهيم الحداد المتحدث الرئيسى:

عرض - المجتمعية تللمسئولية والخدماوتكنولوجيا المعلومات  مستشار وزير االتصاالت –د. عبير شقوير  -

 تقديمي عن المركز اإلقليمي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لذوى االحتياجات الخاصة

 فلسطين  -خبير إعاقة وتأهيل مهني –ا. ماهر ريشة إدارة الجلسة:                                  جلسة نقاش: -

 اإلعاقةناشطة واستشاري دولي في مجال  –. هبه هجرسد -

 االردن  –االمين العام للمجلس القومي لشئون االعاقة  –مال النحاس ا. آ -

 تونس –مدير عام بوزارة الشئون االجتماعية  –ا. لطفى الهذلي  -

 السودان –االمين العام للمجلس القومي لإلعاقة  –ا. أبو أسامة عبدهللا  -

 األمارات -خبير تكنولوجيات المساعدة بمركز العين للخدمات –ا. حفصة رشيد  -

 لبنان -اإلقليم الدولى للمشاركة -رئيس التأهيل الدولى -. خالد المختارا -

 استراحة 16:00-16:30

16:30-18:00 

    مشروعات تمكين لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة لذوى االعاقة
 

 لمتحرك باستخدام  الهاتف المحمولمحمد بكرى : تطبيق للتحكم فى الكرسى ا م. -

 رية البص اإلعاقةلذوى  تعليمية وترفيهية تفاعليةبرامج حسنى محمد ابراهيم :  م. -

وصعوبات التعلم من خالل االتصاالت  القصور اإلدراكي لذوى اإلعاقة الذهنية معالجةسليمان:  عمروم.  -

 وتكنولوجيا المعلومات 

 عبر شبكات التواصل االجتماعي التواصل عال االتاحة لذوى االعاقة البصريةعالء الدين حمودة:  م. -

 الغداء 19:00 -18:00
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 اليوم  الثاني: 21 إبريل 2015

 التسجيل 10:00 -9:00

10:00- 11:30 

 فى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات سياسات االتاحةجلسة نقاش : 

 المتحدث الرئيسى:  

 اليونيسكو المدير اإلقليمى لمنظمة-د. جيث فاريز

 جلسة نقاش: 

 لمجلس القومي لشئون اإلعاقةلاألمين العام  -قنديل م. هشام -

 سبانياا -خبير فى مجال سياسات اإلتاحة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -جارشيا ريكاردو  -

 اعاقة سمعية خبير  –م. تامر انيس  -

 مؤسسة دايزين لإلعاقة البصرية  -د. شريفة مسعود -

 لالتصاالت الدولياالتحاد  -خبير فى مجال سياسات اإلتاحة-عبد الفتاح ابو قياس ا. -

11:30 – 12:15 

 المركز االقليمى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لذوى االعاقة : رؤية مستقبلية 

  عرض تقديمي عن تقييم االحتياجات في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لذوى االعاقة.

 فلسطين  -خبير إعاقة وتأهيل مهني –ا. ماهر ريشة إدارة الجلسة:                                  جلسة نقاش: -

  ماراتاأل - اليونسكو لشئون االعاقة واستشاريالجامعة البريطانية دبي  –عميد كلية تربية  –د. أيمان جاد  أ. -

 عمان -وزارة التنمية االجتماعية -مدير عام المديرية العامة لألشخاص ذوى اإلعاقة -ا. هالل العبرى -

 متحدث من دولة البحرين -

 متحدث من دولة الكويت -

 متحدث من االتحاد األوروبي -

 السعودية متحدث من حكومة  -

12:15- 12:45 

 

 استراحة

 

 

 

12:45- 13:45 

 

 

 جلسة توليد أفكار عن التكنولوجيات المساعدة

 االمارات -مستشارة التعليم واالدوات المساعدة لذوى االعاقة  – د. جيل إنجلد -

االتاحة التكنولوجية لذوى اإلعاقة   -شيكاغوبالجامعة األمريكية وزميل جامعة باحث  –عبد الغنى بركات  -

 البصرية

  يةالسمع التكنولوجيات المساعدة لإلعاقة-الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليفة للبرمجيات -خليفة لد. عاد -

 إتاحة برمجيات الهواتف المحمولة لإلعاقات المختلفة-متحدث من شركة سامسونج -

جمعية المصرية لتنمية قدرات األطفال ذوى ال -(ETCمدير المركز المتميز للتدريب ) –محمد الحناوى . أ -

 اإلتاحة وصعوبات التعلم-االحتياجات الخاصة
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13:45- 14:15 

 

 استراحة

14:15- 15:15 

 تكنولوجيا المعلومات فى دمج ذوى االعاقةاالتصاالت و دور

جهود وزارة التربية والتعليم في دمج ذوى  -وزارة التربية والتعليم –مستشار التربية الخاصة  -د. أحمد أدم -

 .العامبمدارس التعليم االعاقة 

 تجربة فودافون فى تشغيل ذوى اإلعاقة-األمين العام لمؤسسة فودافون مصر –ا. ماهيرا حسن  -

 شركة إكسيد -أحد العاملين من ذوى اإلعاقة  -

 ت األطفال ذوى االحتياجات الخاصةرئيسة الجمعية المصرية لتنمية قدرا -مها الهاللىا. -

والتوصيات تاالستنتاجا 15:15-15:45  

15:45- 17:00 
 

 الغذاء
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