
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البريد والمواصالت السلكية� والالسلكية�

الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية 
  البرمجيات و تطبيقات الهاتف المحمول" لتطوير

"لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 تعلن وزارة البريد و المواصالت السلكية والالسلكية� عن إطالق الطبع��ة
 الثاني��ة من المس��ابقة الوطني��ة لتط��وير برمجي��ات وتطبيق��ات اله��اتف

  تحت2022 لس��نة ذوي االحتياجات الخاصةالمحمول لفائدة األشخاص 
 تط//وير برمجي//ات و تطبيق//ات اله//اتف المحم//ول"عن���وان 

."للتعامل بلغة اإلشارة لذوي اإلعاقة السمعية

 المشاركة في المسابقة مفتوحة لكافة المبتكرين و المطورين، ممثلين
 في الشركات الصغيرة و المتوسطة، المؤسسات الناشئة، الجمعي��ات و

 28وح��تى ي��وم الخميس  2021 ديسمبر 03 االفراد، ابتداء من يوم
وذلك في المحاور التالية: د، 30سا 16 على الساعة 2022فريل أ

 تطبيقات للترجمة و الترجمة الفورية للغ��ة اإلش��ارة وتحويله��ا الى-
نص وتحويل النص الى لغة إشارة يفهمها ذوي اإلعاقة السمعية. 

 تحويل لغة اإلش�ارة الى ص�وت منط�وق و الص�وت المنط�وق الى-
لغة اإلشارة.

مختلف التطبيقات التعليمية التي تساهم في تعليم لغة اإلشارة.-

 تهدف  طبعة المسابقة لهذه السنة الى المس��اهمة في تس��هيل تعليم و
 تعلم لغة اإلش�ارة و تعزي�ز الهوي�ة اللغوي�ة للص�م، و  في إذك�اء ال�وعي
 بأهمية هذه اللغ�ة  بالنس�بة لفئ�ة األش�خاص� ال�ذين يع�انون من اإلعاق�ة

دماجهم في مجتمع المعلومات. ٳالسمعية، فضال عن تدعيم 

 كما تهدف المسابقة، أيضا، الى دعم االبتكارات في مج�ال تكنولوجي�ات
 االعالم و االتص�ال، و تش��جيع ح�املي المش�اريع في مي��دان البرمجي��ات
 الخاص��ة بلغ��ة اإلش��ارة  بوص��فها أداة اتص��ال و وس��يلة تواص��ل لفائ��دة

األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية. 



  بتق��ييملجنة متخصصةيتم اختي��ار أفض��ل مش��روع عن طري��ق قي��ام 
 المش��اريع المقدم��ة للخ��روج بحل��ول تطبيقي��ة ناجع��ة ق��ادرة على تلبي��ة

متطلبات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

 باليوم العالمي"يتم اإلعالن عن الفائز بالمسابقة، بمناسبة االحتفال 
  م//اي17المص//ادف لي//وم "لالتص//االت ومجتم//ع  المعلوم//ات 

2022".

 تتم المش��اركة في المس��ابقة وك��ذا تق��ييم المش��اريع ،وفق��ا لق��انون
 المس��ابقة المت��اح على الموق��ع الرس��مي ل��وزارة البري��د والمواص��الت

.www.mpt.gov.dzالسلكية والالسلكية� 

 ت��تيح وزارة البري��د و المواص��الت الس��لكية و الالس��لكية للمترش��حين
 إمكانية االستفسار و طلب توضيحات عبر العنوان االلكتروني للمسابقة

moussabaqua@mpt.gov.dzأو االتص������ال مباش������رة على رقم  
 + 213( 0)21748059 :الهاتف

للتحميل:/

استمارة المشاركة

 قانون المسابقة


