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  :يباجةد

تعترب التقنيات احلديثة من أهم الوسائل اليت ظهرت لدعم الربامج التعليمية والعلمية، لكو�ا وسيلة متنوعة 

احلاسوب عنصرا فعاال يف مجيع جماالت احلياة، وىف كل املؤسسات، إذ أمكن تطويعه للقيام  أصبح األغراض، فقد

   .مبختلف األدوار والوظائف ملختلف الفئات ومن أمهها فئة ذوى االحتياجات اخلاصة

 لفئةسيما يستخدم احلاسوب إضافة للعديد من التقنيات احلديثة عدة برجميات ناطقة تربوية تعليمية و 

وعليه فإن هذه الربجميات حتفزهم وتساعدهم ، عندهماملكفوفني، إذ تعترب حاسيت السمع واللمس أهم احلواس 

استثارة واملسامهة يف التذكر واالسرتجاع، إضافة لتنمية امليول االجيابية   حلسي وعلىا على سرعة اإلدراك والفهم

على احلدود للتغلب  التجديد والتنويع يف األنشطةفرص من خالل الدافعية لديهم وإشباع حاجا�م للتعلم، 

  .مبعلميهم بأنفسهم و املكانية والزمنية، مما يقوى ثقتهم 

باإلضافة لربامج " برامج ديزي" ىمن أهم الربامج التعليمية احلديثة تقنية الكتب الرقمية الصوتية باالعتماد علو 

   .تعليمية أخرى كثرية أخرى سيجرى احلديث عنها

  :الملتقى ةإشكالي 

  :تدور إشكالية امللتقى حول التساؤالت التالية 



التقنيات لدعم الربامج هلذه ماهي تقنيات التعليم احلديثة لذوي اإلحتياجات اخلاصة ؟ ماهو الدور اإلجيايب 

 التعليمية لذوى االحتياجات اخلاصة؟ كيف يتم توظيف الربجميات الناطقة كنموذج متواجدة كتقنية حديثة؟ ما هي

  التقنيات احلديثة هلذه الربامج يف خدمة فئة ذوى االحتياجات اخلاصة؟  أهم آفاق، حتديات

   :أهداف الملتقى

   .على التقنيات احلديثة يف جمال الربامج التعليمية لذوى االحتياجات اخلاصة يفالتعر  -

   .اخلاصة ذوى االحتياجاتوحلول ملشاكل االهتمام بالتقنيات احلديثة وكل ما تقدمه من وسائل  -

  .دعم فئة ذوى االحتياجات اخلاصة -

 : محاور الملتقى

 دور التقنيات احلديثة يف ختصص علم املكتبات واملعلومات يف دعم فئات ذوى االحتياجات اخلاصة.  

 استخدام اهلواتف الذكية باالعتماد على برجميات ذوى االحتياجات اخلاصة.   

 أمهية ختصص علم النفس وعلوم الرتبية يف جمال الربامج التعليمة لذوى االحتياجات اخلاصة. 

 التدريب والتكوين املستمر لذوي االحتياجات اخلاصة يف استعمال الربجميات الناطقة. 

 تكنولوجيا التعليم لذوى االحتياجات اخلاصة. 

 ات اخلاصةدور وسائل اإلعالم واالتصال يف دعم برامج ذوى االحتياج.  

 مناذج من الربامج التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة،بالبلدان العربية، والبلدان األجنبية.  

  مشاكل تطبيقات التقنيات احلديثة لذوى االحتياجات اخلاصة وأهم احللول. 

  :لجان الملتقى

  :الرئيس الشرفي للملتقى

  )1مدير جامعة باتنة( د عبد السالم ضيف.أ

  



  )1جامعة باتنة(خالدة هناء سيدهم . د: الملتقىرئيسة 

  :ترسل الملخصات حصريا على البريد التالي

sidhoumkhalida@yahoo.fr  

 

  .د عبد المالك بن السبتى.أ: رئيس اللجنة العلمية

  :أعضاء اللجنة العلمية

  1جامعة باتنة     د مزوز بركو.أ

  1جامعة باتنة    بن فليس خديجةد .أ

  2جامعة قسنطينة       كريم مراد.د

  جامعة االمير عبد القادر قسنطينة    حافظى زهير.د

  02جامعة قسنطينة     ريحان عبد الحميد.د

  جامعة وهران  ميلود العربي بن حجار.د

  جامعة تبسة    منير الحمزة  .د

  01جامعة باتنة    شينار سامية.د

  تيزى وزوجامعة     إيكوفان شفيق.د

  01جامعة باتنة     مجانى باديس.د

  01جامعة باتنة    سمير رحمانى .د

  جامعة سكيكدة    سهيلة مهرى.د

  جامعة بسكرة    بوعافية السعيد.د

  :اللجنة التنظيمية



   الجمعى العياش. االستاذ:ئيس اللجنة التنظيميةر 

  رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الجزائرية

  عاشور هناء.أ        -  قوجيل نورعابدين .أ

  وردة سوكحال  .أ          عماد الوناس. ا

  حسين فروج.أ            حسن فروج.أ

  صالح عطالوى. أ        عبد الباسط بن زاوى.ا

  موفق عبد المالك.أ          فريطاس نذير.ا

    سيف الدين هجيرة .أ          نجاة بن حريرة.ا

  :معايير قبول البحوث وأوراق العمل

   .يف امللتقىأن يكون البحث أو ورقة العمل ضمن احملاور املعلن عنها  .1 

االلتزام باملنهج العلمي ومراعاة اختيار املنهج املالئم، وإيضاح   مع واألصالة واالبتكار اجلدية مراعاة  .2

   .فروضه بوضوح/ موضوع البحث  وتساؤالته 

   .املرجعية مكتملة البيانات يف آخر العمل توثيق البحث بدقة، وترد االستشهادات .4

   .مراعاة سالمة اللغة ودقة الصياغة، والتعبري بوضوح عن اجلوانب األساسية ملوضوع الورقة .5

   :معايير كتابة البحوث وأوراق العمل وتقديمها 

 Traditionalوخـط  14تقدم البحوث وأوراق العمل منسوخة على احلاسب اآليل باستخدام بنط  .1 

Arabic  للعناوين 16للمنت وبنط.   

  . صفحة 20أالّ يتجاوز البحث  .2

   .من إمجايل ورقة البحث% 10أال تتجاوز املقدمة املنهجية  .3

   .كلمة  500تبدأ األعمال مبلخص باللغة العربية يف حدود  .4



   .أن يعد الباحث عرض تقدميي لبحثه ليتم تقدميه ضمن فعاليات امللتقى .5

  -ماعدا ىف حالة طالب مشرف -تقبل املداخالت الثنائيةال . 6

   مواصفات وضوابط المشاركة

شروط املشاركة يف امللتقى بضرورة أن يكون البحث ذا عالقة مبحاور امللتقى مع التزام مواعيد إرسال  حتدد      

استمارة املشاركة و نص البحث كامال عرب الربيد االلكرتوين للملتقى وأال يكون البحث قد سبق تقدميه أو 

   .نشره وأخريا بقبول اللجنة العلمية للبحث

  

 

 


