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 القاهرة معرض فً «السمعً الدرع» بـ ٌشارك الشعراوي إسالمالدكتىر  

 المعلىماث وتكنىلىجٍا لإلتصاالث الدولى

 
 

فعاليات معرض القاىرة  عبد الفتاح السيسي/ الرئيس افتتح 
« Cairo ICT»تصاالت وتكنولوجيا المعمومات الدولي لإل
بمركز معارض مصر بالقاىرة الجديدة والذي  32في دورتو 

شركة عالمية ومحمية، ويشارك الدكتور/  611ينعقد تحت رعايتو وبمشاركة أكثر من 
لمعرفية بجامعة بنيا في المعرض حدة الخدمات اإللكترونية وامدير و  -إسالم الشعراوي 

حتياجات السمعية والذي يستيدف ذوي اإل« Acoustic Shieldالدرع السمعي »بتكاره إب
 الخاصة.

وحصل « 4تمكين »قة كان الدكتور / إسالم الشعراوي قد تقدم بفكرة ىذا االبتكار في مساب
والتي تسمميا من الميندس/ ياسر  3127الثانية في نوفمبر « بتكارجائزة اإل»عمى 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ضمن فعاليات الحفل الختامي  -القاضي 
/ إسالم الشعراوي عمى تنفيذ ىذه الفكرة عمل الدكتورلممسابقة، وخالل العام الماضي؛ 

« جائزة التطبيق»لمحصول عمى  3128حتى نجح في تقديم المنتج النيائي في نوفمبر 
 جتيازه الفحص الفني.إترشيحو لممشاركة في المعرض بعد  وتم

ير بتكار ييدف إلى تطوير وسيمة سمع غكتور/ إسالم الشعراوي بأن ىذا اإلوقد صرح الد
ت اليواتف النقالة صطناعي والنظم المدمجة وتطبيقانيات الذكاء اإلستخدام تقإتقميدية ب

حتياجات السمعية الخاصة من المخاطر التي يتعرضون ليا بسبب عدم لحماية ذوي اإل
قدرتيم عمى تحديد مصادر األصوات من حوليم حتى مع استخدام وسائل العون السمعي 

 التقميدية.
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تصاالت وتكنولوجيا تحت رعاية وزارة اإل تعقد سنوياً « تمكين»أن مسابقة  كرالجدير بالذ
المعمومات وتيدف بشكل عام إلى دمج ذوى اإلعاقة داخل المجتمع عن طريق استخدام 
لغة العصر )تكنولوجيا المعمومات( بعقول وأيدي المبتكرين والمطورين من المصريين، وقد 

 ماليين جنيو مصري. 7جائزة بإجمالي  61تم مؤخرًا رفع عدد الجوائز إلى 
  ، يرجى اتباع ىذا الرابط:«6تمكين »لمتعرف عمى شروط وجوائز المسابقة واالشتراك في 

http://www.tamkeen.gov.eg/Tamkeen.aspx  

عن ابتكاره « جائزة التطبيق»تينئ جامعة بنيا الدكتور/ إسالم الشعراوي لحصولو عمى 
تو بو في ونجاحو في تنفيذه خالل الفترة المحددة ومشارك« 4تمكين »ة الذي تقدم بو بمسابق

تصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وتتمنى الجامعة لو ولجميع معرض القاىرة الدولي لإل
  .أبنائيا من أعضاء ىيئة تدريس وطالب وموظفين المزيد من التقدم والنجاح

 


