
ت الدًملساطُت الشعبُت  ت الجصائٍس الجمهوٍز
د   واملواصالث السلكُتوالالسلكُتوشازة البًر

 

 الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية 

 "الاحتياجات الخاصةشخاص ذوي فائدة ألا املحمول لوثطبيقات الهاثف البرمجيات لتطويس" 

 

س  د واملواصالث السلكُت والالسلكُت عىئطالكالطبعت الثاهُت مً املسابلت الوطىُت لخطٍو حعلً وشازة البًر

 جحذ 2022 لسىت الاحخُاجاث الخاصتذوي بسمجُاث وجطبُلاث الهاجف املحمول لفائدة ألاشخاص 

 ."ثطويس بسمجيات وثطبيقات الهاثف املحمول للتعامل بلغة إلاشازة لروي إلاعاقة السمعية"عىوان 
 

ً، ممثلين في الشسكاث الصغيرة واملخوسطت،  ً واملطوٍز املشازكت في املسابلت مفخوحت لكافت املبخكٍس

فسيل أ 28وحتى ًومالخمِس  2021 ديسمبر 03املؤسساث الىاشئت، الجمعُاث والافساد،ابخداء مً ًوم

 :وذلك في املحاوز الخالُت د،30سا 16على الساعت 2022

ل الىص الى لغت إشازة  - لها الى هص وجحٍو ت للغت إلاشازة وجحٍو جطبُلاث للترجمت والترجمت الفوٍز

 .ًفهمها ذوي إلاعاكت السمعُت

ل لغت إلاشازة الى صوث مىطوق والصوث املىطوق الى لغت إلاشازة -  .جحٍو

 .مخخلف الخطبُلاث الخعلُمُت التي حساهم في حعلُم لغت إلاشازة -

ت  و حعلمحسهُل حعلُمتهدف طبعت املسابلت لهره السىت الىاملساهمت في  ت اللغٍو ص الهٍو  لغت إلاشازة وحعٍص

هره اللغت  باليسبت لفئت ألاشخاص الرًً ٌعاهون مً إلاعاكت  بأهمُت ، و  في إذكاء الوعيللصم

 .دماجهم في مجخمع املعلوماثٳالسمعُت،فضال عً جدعُم

كما تهدف املسابلت، أًضا، الى دعم الابخكازاث في مجال جكىولوجُاث الاعالم و الاجصال، وحشجُع حاملي 

ع في مُدان البرمجُاث الخاصت بلغت إلاشازة  بوصفها  جواصل لفائدة ألاشخاص أداة اجصال ووسُلت املشاَز

 .ذوي إلاعاكت السمعُت

م كُام  ع امللدمت للخسوج بحلول لجنة متخصصةًخم اخخُاز أفضلمشسوع عً طٍس  بخلُُم املشاَز

 .جطبُلُت هاجعت كادزة على جلبُت مخطلباث ألاشخاص ذوي الاحخُاجاث الخاصت



باليوم العالمي لالثصاالت ومجتمع  املعلومات "ًخم إلاعالن عً الفائص باملسابلت، بمىاسبت الاحخفال 

 ."2022 ماي 17املصادف ليوم "

د  ع ،وفلا للاهون املسابلت املخاح على املوكع السسمي لوشازة البًر جخم املشازكت في املسابلت وكرا جلُُم املشاَز

 .www.mpt.gov.dzواملواصالث السلكُت والالسلكُت

د واملواصالث السلكُت والالسلكُت للمترشحين إمكاهُت الاسخفساز وطلب جوضُحاث عبر  جدُح وشازة البًر

 :أو الاجصال مباشسة على زكم الهاجفmoussabaqua@mpt.gov.dzالعىوان الالكترووي للمسابلت

21748059(0 )213+  

 :للتحميل

 اسخمازة املشازكت

  كاهون املسابلت

 

http://www.mpt.gov.dz/
http://www.mpt.gov.dz/

