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 الدبلوم المتوسط في الترجمة بلغة اإلشارة

 
 مقدمة:

 من خالل: دبلوم الترجمة بلغة اإلشارةدعت الحاجة الملحة لتوفير برنامج 

مما ، عاني منها جميع القطاعات والمؤسساتتوالتي  قلة وندرة المترجمين في الميدان .1

لتوفير مترجمين  يستدعي وجود برنامج تحت مظلة جامعة رائدة مثل جامعة الملك سعود

 .في المرافق الحكومية العامة، الجامعات، المؤتمرات

عدم وجود مؤسسة أكاديمية تقدم دورات تخصصية تأهيلية للعاملين مع األشخاص الصم  .2

مات في لغة اإلشارة على مستوى الجامعات في المملكة العربية السعودية وتمنح دبلو

 والوطن العربي.

عدم وجود مرجعية علمية ومهنية تقدم رخص لمترجمي لغة اإلشارة ومقدمي الخدمات  .3

 ذات العالقة على المستوى المحلي.

قواعدها من التأثير اإليجابي الذي سيحققه البرنامج في تطوير لغة اإلشارة ودراسة  .4

 جانب اللغة العربية.

األعداد المتزايدة في األشخاص الصم وضعاف السمع بالمملكة والذين بلغوا في آخر  .5

% ويحتاجون 50، حيث يبلغ نسبة الشباب فيها أكثر من المليون أصم احصائية  قرابة 

 إلى تقديم خدمات لهم.

 . الخاص باالشخاص الصمالتعليم العام  بخدماتحاجة قطاع وزارة التعليم فيما يتعلق  .6
 

 الرؤية:

شارية ، وإعداد الكوادر البشرية للتواصل مع األشخاص الصم ست توفير مرجعية علمية وا
 .السعودية والعالم العربي للترجمة بلغة اإلشارة على مستوى المملكة العربية 

 

 الرسالة:

مجال تدريب الكوادر البشررررررررية أن يكون البرنامج بمثابة بيت خبرة ومرجعية علمية في 
ً  على الترجمة بلغة اإلشارة  .محلياً وإقليمياً ودوليا

 

 

 تعليمية:الهداف األ

 :القدرة على ما يليالخريجين يكون لدى ، البرنامج اكمالبعد 

 .بلغة اإلشارة الصم في التواصل مع األشخاص القدرة -1

 بلغة اإلشارة في مختلف البيئات. الترجمةالقدرة على  -2

بما يتوافق مع معايير الهيئات اإلشارة بشكل علمي  الكفايات المهنية للترجمة بلغة امتالك -3

 .والمنظمات العالمية الخاصة بالترجمة بلغة اإلشارة

 .التعرف على ثقافة الصم وخصائصهم وقدراتهم وإمكانياتهم  -4

المسؤولة عن منح  ذات العالقةمن الجهات القدرة على مزاولة مهنة الترجمة بلغة اإلشارة  -5

 .الترخيص لمزاولة المهنة
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 مخرجات البرنامج:

 يتوقع عند االنتهاء من هذا البرنامج أن يحقق الخريج ما يلي:
إيجاد كوادر بشرية متخصصة تعمل على تقديم الخدمات ذات العالقة لألشخاص الصم في  -1

 بيئة التعلم والعمل.

القطاع العام والخاص القدرة على استخدام لغة اإلشارة مع  سواء فيالعاملين  امتالك -2

، مما وفق ضوابط الترجمة المتفق عليها من الهيئات والمنظمات العالمية األشخاص الصم

 يسهم في دمج األشخاص الصم في المجتمع.

 لغة اإلشارة مع األشخاص الصم. ةامتالك الكفايات المهنية الالزمة لممارس -3

ترجمة لغة اإلشارة للعمل بها كأساس لدى العاملين في ميدان ترجمة لغة اكتساب اخالقيات  -4

 اإلشارة.

أكبر وفاعل في التواصل مع  رإيجاد كوادر متخصصة ) مترجمي لغة اإلشارة ( تقوم بدو -5

 األشخاص الصم بلغة اإلشارة  بشكل متقن .

والوطن  عوديةغة اإلشارة على مستوى الجامعات السلمرجعية علمية ل يصبح البرنامجأن  -6

 .العربي

 

 أهداف البرنامج :

 لألشرررخاص العالقة ذات الخدمات تقديم في المتخصرررصرررة البشررررية الكوادر وتأهيل إعداد -1
 .والعمل التعلم بيئة في السمع وضعاف الصم

 .اإلشارة لغة اكتساب على الخاص والقطاع  الحكومي القطاع سواء العاملين تأهيل -2
 منهج وفق علمي بشررررركل اإلشرررررارة للغة المهنية الكفايات تقديم فيها يتم اكاديمية بيئة توفير -3

 . دقيق
 العالمية والمنظمات الهيئات مع للتوافق اإلشارة لغة ترجمة اخالقيات على العاملين تدريب -4

 .بالترجمة الخاصة
 .السعودية الجامعات مستوى على اإلشارة للغة واستشارية علمية مرجعية توفير -5
 وتدريب إعداد لبرامج واسرررررررتشرررررررارية علمية مرجعية ليكون البرنامج تمكين على العمل -6

 .المجتمع في العالقة وذو السمع وضعاف الصم األشخاص مع العاملين
 الخدمة أثناء فيها للعاملين دورات لتقديم الصم باألشخاص العالقة ذات الجهات مع التنسيق -7

 .اإلشارة لغة على
 .العالقة ذات الخدمات ومقدمي اإلشارة لغة مترجمي ترخيص منح -8

 

 نظام الدراسة: 

  يتوجب على الخريج إكمال مقررات الخطة الدراسرررررية والتي يبل  عدد وحداتها الدراسرررررية
 يينمسرررررتوعلى  عامحتوى كل ي عامين دراسررررريينوحدة معتمدة( يمكن إنهاؤها خالل  60)

 . يندراسي
  العربية ولغة تكون لغة دراسررة المقررات التخصررصررية ومقررات العلوم األسرراسررية باللغة

 اإلشارة .

 .يتطلب البرنامج تدريب عملي في جهات معتمدة لربط الدراسة األكاديمية بالواقع العملي 
 يتبع أنظمة ولوائح الدراسرررة في الالئحة الموحدة للجامعات في  برنامجنظام الدراسرررة في ال

 جلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.نظام م
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 ضوابط القبول والتحويل:

 .اشتراط القدرات والتحصيلي دونعلى شهادة الثانوية العامة  أن يكون حاصل -1
 أن يكون لدى المرشح طالقة في اللغة العربية. -2

 أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية. -3
 

 لكل مقرر: األعمال الفصلية ودرجات االختبار النهائيتوزيع 

 %60الفصلية لكل مقرر  درجات األعمال

 %40لكل مقرر  درجات االختبار النهائي 

 
 

 الدرجة التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج:

 الترجمة بلغة اإلشارة( في مهني متوسط دبلوم)
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 الترجمة بلغة اإلشارة المتوسط في دبلومال
 

 :الخطة الدراسية المقترحة

 األولالمستوى 

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر
 المعتمدة

 س )مح،عم،تم(

متطلبات  
 سابقة

متطلبات 
 مرافقة

   (0+1+2)3 (1لغة اإلشارة  السعودية) تجم1111

   (0+0+3)3 مدخل إلى مجتمع األشخاص الصم تجم1112

   (0+0+3)3 ثقافة األشخاص الصم تجم 1103

   (0+1+2)3 واألرقاماألبجدية اإلشارية  تجم1114

   (0+0+3)3 وأسس لغة اإلشارة قواعد تجم1105

   (0+0+3)3 قراءات في لغة اإلشارة تجم 1116

   18 اجمالي عدد الساعات

 المستوى الثاني 

  تجم1111 (0+1+2)3 (2لغة اإلشارة السعودية ) تجم 1211

   (0+2+1)3 (1الترجمة بلغة اإلشارة ) تجم 1212

   (0+1+2)3 الترجمة في البيئات التعليمية تجم 1213

   (0+0+3)3 أخالقيات الترجمة بلغة اإلشارة تجم 1214

   (0+0+3)3 أسس الترجمة تجم 1215

تطبيقات  على لغة اإلشارة   تجم 1216
 السعودية )تدريبات(

3(0+3+0)   

   18 اجمالي عدد الساعات

 المستوى الثالث 

  تجم 1211 (0+1+2)3 (3السعودية )لغة اإلشارة  تجم 1311

  تجم 1212 (0+2+1)3 (2الترجمة بلغة اإلشارة ) تجم 1312

   (0+2+1)3 القصة بلغة اإلشارة تجم 1202

   (0+2+1)3 الترجمة المتزامنة )الفورية( تجم 1313

   (0+3+0)3 الترجمة التخصصية  تجم 1314

   (0+2+1)3 الترجمة العكسية تجم 1315

   18 اجمالي عدد الساعات

 المستوى الرابع 

 +  تجم 1312 6 الميدانيالتدريب  تجم  1411

 ةساع 52اكمال 

 معتمدة

 

   6 اجمالي عدد الساعات

    06     ساعات الخطة          عدداجمالي                

 

 : الحظةم

، ساعة 18، والثالث ساعة 18، والثاني ساعة 18ستويات ، فالمستوى األول ساعة مقسمة على أربع م( 60)ساعات الخطة 
عدد ساعات المستوى يكون مرتفع نظرًا لضغط المقررات في الثالث مستويات األولى حتى نصل علمًا بأن ، ساعات 6والرابع 

 وفقًا للتصنيف السعودي.مهني(  دبلوم متوسط  )ساعة ليكون  60إلى أكثر من 
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Intermediate Diploma in Sign Language Translation  

 

Study Plan: 

Level One 

Course Code Course Name Credit Hours Prerequisites 
Co-

requisites 

TSL 1111 Saudi Sign language (1) 3    

TSL 1112 Introduction to the Deaf Community 3    

TSL 1103 Culture of Deaf People 3    

TSL 1114 Alphabetic and numbers gestures 3    

TSL 1105 Sign Language basics & Rules 3    

TSL 1116 Readings in Sign Language 3    

Total   18    

Level Two 

Course Code Course Name Credit Hours Prerequisites 
Co-

requisites 

TSL 1211 Saudi Sign language (2) 3  TSL 1111  

TSL 1212 Translation in Sign language (1) 3    

TSL 1213 Translation in the educational 

environments 
3    

TSL 1214 Sign Language Translation Ethics 3   

TSL 1215 Foundations of translation 3    

TSL 1216 Applications on the Saudi sign language 

(Drills) 
3    

Total   18    

Level Three 

Course Code Course Name Credit Hours Prerequisites 
Co-

requisites 

TSL 1311 Saudi Sign language (3) 3  TSL 1211  

TSL 1312 Translation in Sign language (2) 3  TSL 1212  

TSL 1202 The story  in sign language 3    

TSL 1313 Immediate translation 3    

TSL 1314 Specialized Translation 3    

TSL 1315 Reverse translation 3    

Total   18    
level four 

TSL 1411 Field training 6  TSL 1312 + 
Completion 

of 52 CH 

 

Total 6    

Total Number of Credit Hours  60 

  

 

 

 



 7    المتوسط في الترجمة بلغة اإلشارةالدبلوم 
 

 الترجمة بلغة اإلشارة المتوسط في دبلومال
  

 للمقرراتالتوصيف المختصر 

 

 

 

 جتم 1111 رقم املقرر ورمزه: (1لغة اإلشارة السعودية ) اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: املستوى األول مستوى املقرر:

 

Name of Course: Sign language 

Saudi (1)  
Number and Code:1111 TSL 

Pre requisite: There is no Instruction Language: Sign language 

Level: : Level One Credits : 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

يتناااااول ااااا ا املقرر املوتاااااااااااااااوعااااات التااااال ااااة م  
  السعودي.القاموس اإلشاري 

 ابب- م  وجزء اإلشاااااااااااااااارة اسااااااااااااااات دا  دل ل-
 االجتماع ة العالقات

 واجملتمع األسرة ابب-
 والعبادات الدي  ابب-
 وطين ابب -
 والتدريب التعلم ابب-
 واحلاالت الصفات ابب-
  والفنون الرايتة ابب-  
 وامله  الوظائف ابب-

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل ما يلي:

تزوياااد املتعلم  ام اإلشاااااااااااااااااارات ال ااااااااااااااارورياااة واأل  ر  -
 است داما وش وعا يف جمتمع األش اص الصم،

 

 متكني املتعلم م  معرفة اإلشارات املرتبطة بكل م  :
 واجملتمعابب األسرة  -
 ابب الدي  والعبادات -
 ابب وطين -
 ابب التعل م والتدريب -
 ابب الصفات واحلاالت -
 ابب الرايتة والفنون -
 ابب الوظائف وامله  -

 

  

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

  أن يعرف الطالب/ة  طرق است دا  اإلشارات 

  أن يعرف الطالب/ة  طرق تفع ل اإلشارات الصح حة

  

  المهارات:

أن يكون الطالب/ة قادر على ا تساااااااااااب املصااااااااااطلحات 
 اإلشارية

 

أن يكون الطالب/ة قادر على التم  ز بني املصااااااااااطلحات 
 اإلشارية

 

الساااارعة مناسااابة قادراً على ا تساااااب  ة/الطالبيكون أن 
 والدقة العال ة يف است دا  املصطلحات اإلشارية

 

قادراً التواصاااال مع األشاااا اص الصاااام  ة/الطالبيكون أن 
 ع  طريق املصطلحات اإلشارية  
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 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

الاااااااقاااااااااماااااااوس اإلشاااااااااااااااااااااااري 
 السعودي للصم

السااااااااعودية ل عاقة  اجلمع ة
 السمع ة

 2018 اجلمع ة السعودية

القاموس اإلشاااااااااااااري العر  
 للصم

 2008 دار ال قافة للعلو  سع د القحطاين

القاموس اإلشاااااااااااااري العر  
 للصم 

االحتاااااااااد العر  لله  اااااااات 
 العاملة يف رعاية الصم

مطااااااااابع املنبمااااااااة العرب اااااااة 
 -للرتب اااة وال قاااافاااة والعلو  

 تونس

2001 

مهااااااااارات أداء لغاااااااة تق  م 
اإلشارة لدى معلمني الصم 
مبعااااااااد األمااال يف اململكاااة 

 العرب ة السعودية

جملااااااااة جااااااااامعااااااااة أ  القرى  نبوي، أمحد
لااااااااالاااااااااعااااااااالاااااااااو  الااااااااارتباااااااااوياااااااااة 

 (.2)10والنفس ة،

2019 

 مواقع الويب على االنرتنت ذات العالقة مبجتمع الصم.
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 جتم 1112رقم املقرر ورمزه: مدخل إىل جمتمع األش اص الصم اسم املقرر:

 اللغة العرب ة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3الساعات املعتمدة: املستوى األول مستوى املقرر:

 

Name of Course: Introduction to 
the Deaf Community 

Number and Code:1112 

TSL  

Pre requisite: There is no Instruction Language: Arabic 

Level: Level One Credits:3 hours 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول هذا املقرر املوضوعات التالية:

 وال قاف ة.مفهو  وتعريف الصمم، وتصن فاته الطب ة  -

 أسباب الصمم. -

 اآلاثر النفس ة واالجتماع ة للصمم. -

 أمناط تقدمي اخلدمة لألش اص الصم. -

 خصائص جمتمع األش اص الصم. -

 طرق ا تساب اللغة ومنواا لدى األش اص الصم. -

 دور الصم البالغني يف جمتمع األش اص الصم. -

 جمتمع األش اص الصم.املشا ل البارزة يف  -                       

 

 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة()خاص خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

 : يهدف ا ا املقرر إىل

تزويد املتعلم  ساااااااااساااااااا ات مرتبطة ابلفقدان الساااااااامعي - 
 وأسبابه 

 

  على آاثر الفقدان السمعي طرق التغلب-

  فهم خصائص األش اص الصم و  ف ة التواصل معهم-

  الصمطرق ا تساب اللغة ومنواا لدى األش اص  -

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

  أن يعرف الطالب/ة  مفهو  الصمم

  أن يعرف الطالب/ة  تصن فات الصمم 

  أن يعرف الطالب/ة مفهو  أسباب الصمم  

  أن يعرف الطالب/ة اآلاثر النفس ة واالجتماع ة للصمم 

  المهارات

أن يكون الطالب/ة قادراً على التم  ز بني اآلاثر النفسااا ة 
 واالجتماع ة النامجة ع  الصمم  

 

أن يكون الطااالااب/ة قااادراً على التم  ز بني خصااااااااااااااااائص 
 جمتمع  الصم وجمتمع السامعني 

 

لغة األش اص أن يكون الطالب/ة قادر اً على ا تساب 
 الصم .

 

أن يكون الطالب/ة قادراً على ابراز أام املشاااااكالت ال  
 تواجه جمتمع الصم

 

 

 لكتاب املقرر واملراجع املساندة:ا

 سنة النشر اسم الناشر املؤلفاسم  اسم الكتاب

 2005 دار الفكر للطباعة، عمان مجال اخلط ب مقدمة يف الرتب ة اخلاصة 
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 جتم 1103 رقم املقرر ورمزه: ثقافة األش اص الصم اسم املقرر:

 اللغة العرب ة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: األول مستوى املقرر:

 

Name of Course: Deaf people 
culture 

Number and Code:1103 

Pre requisite: There is no Instruction Language: 

Level: Level one Credits : 3 hours 

 

 
 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة :

o  ثنائي اللغة / ثنائي ال قافةبطريقة  فهم عا. 
o  ثنائي اللغة ظهور طريقة العوامل ال  سامهت يف أام

 .ثنائي ال قافة /
o  تعريف ب قافة األش اص الصم والتطور التارخيي هل ا

 املفهو .
o جمتمع األش اص الصم. توع ة اجملتمع ب قافة 
o .األش اص الصم والسامعني: حتل ل ثقايف 
o .العادات واألعراف لدى جمتمع األش اص الصم 
 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف املقرر إىل تزويد املتعلم مبا يلي:

  التعرف على ثنائي اللغة / ثنائي ال قافة -

ظهور العوامل ال  سامهت يف أام التعرف على  -
 .ثنائي اللغة / ثنائي ال قافةطريقة 

 

  معرفة التطور التارخيي ل قافة األش اص الصم.-

  جمتمع األش اص الصم. توع ة اجملتمع ب قافة -

العادات واألعراف لدى جمتمع التعرف على  -
 األش اص الصم.

 

 واملهارات الذهنية والعملية(خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة 

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

  معرفة مفهو  ثنائي اللغة / ثنائي ال قافة.قادراً على  -

 ثنائي طريقة ظهور يف سااامهت ال  العواملقادراً على معرفة -
 .ال قافة ثنائي/  اللغة

 

  ب قافة األش اص الصماإلملا   اً الطالب/ة قادر أن يكون -

عادات وأعراف على ا تساااااااب   اً أن يكون الطالب/ة قادر  -
 جمتمع األش اص الصم.

 

على التم  ز والتحل اال بني ثقااافااة  اً أن يكون الطااالااب/ة قااادر -
 السامعني وثقافة األش اص الصم

 

على التم  ز بني طريقة ا تساااااااااب  أأن يكون الطالب/ة قادر -
 ثنائي اللغة / ثنائي ال قافة

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

 2019 دار الزاراء للنشر والتوزيع رشدي ، سري  ثقافة األش اص الصم

 2008 الرايض: الوطن ة فهد امللك مكتبة يوسف الرت ي، الصم جمتمع ثقافة

 ثنائي)  الصااااااااااااااام للتالم   ال نائي التعلم
 ال قافة ثنائي اللغة

 2006 : الرايضمكتبة امللك فهد الوطن ة الرت ي، يوسف
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 جتم 1114 رقم املقرر ورمزه: األجبدية اإلشارية واألرقا  اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: املستوى األول مستوى املقرر:

 

Name of Course: Alphabetic and 
numbers gestures 

Number and Code:1114 

TSL 

Pre requisite: There is no Instruction Language: Sign language 

Level: Level One Credits:3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول املقرر املوتوعات التال ة:

 اتريخ األجبدية اإلشارية واألرقا  العرب ة.-

 ي.-التدريب على األجبدية إلشارية م  أ-

التنوي ، التدريب على اإلشارات املصاحبة لألجبدية م ل: -
 والفتحة، والكسرة، وال مة وآل التعريف واهلمزات.

 التدريب على األرقا  العرب ة.-

 التدريب على األرقا  احملل ة.-

التدريب على إعطاء األجبدية واألرقا  بدقة وابلسرعة -
 املناسبة.

التدريب على استقبال األجبدية واألرقا  بدقة عال ة وسرعة -
 مناسبة.

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

يهدف ا ا املقر إىل تزويد املتعلم جبم ع إشااااااااارات األحرف 
 االجبدية واالرقا  العرب ة واحملل ة م  خالل :

 

  ي-التدريب على األجبدية اإلشارية م  أ-

التدريب على اإلشاااااااارات املصااااااااحبة لألجبدية م ل التنوي  -
 والفتحة والكرة وال مة وآل التعريف واهلمزات.

 

  التدريب على األرقا  العرب ة-

 باادقاة االشاااااااااااااااااريااة واالرقااا  االجبااديااة إعطاااء على التاادريااب-
 .املناسبة وابلسرعة

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

  أن يعرف احلروف األجبدية واألرقا  اإلشارية-

 االشااااااااارية واالرقا  االجبدية اسااااااااتقبالأن يكون قادراً على -
 .مناسبة وسرعة عال ة بدقة

 

  أن يكون قادراً على است دا  األرقا  العرب ة بلغة اإلشارة.-

 واألرقا  اإلشارية األجبدية است دا  عند السرعة ميتلك أن-
. 

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

اجلمع ة السااااااااااااعودية ل عاقة  قاموس لغة اإلشارة السعودية
 السمع ة

 2018 اجلمع ة السعودية

تعل م القرآن الكرمي بلغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 الوصف ة واألجبدية اإلشارية للصم

 -اجلمع ة الدعوية للصم الدعوية للصماجلمع ة 
 الرايض

2020 

 2008 دار ال قافة للعلو  سع د القحطاين القاموس اإلشاري العر  للصم

مااكااتاابااااااااة املاالااااااااك فااهااااااااد  العمري، بدر عبد احملس  قاموس لغة اإلشارة السعودية
 الوطن ة: الرايض

 اا1434

 .الصم مبجتمع العالقة ذات االنرتنت على الويب مواقع
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 جتم 1105رقم املقرر ورمزه: قواعد وأسس لغة اإلشارة اسم املقرر:

 اللغة العرب ة  لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: األول مستوى املقرر:

 

Name of Course: Sign Language 
basics & Rules 

Number and Code:1105 TSL 

Pre requisite: There is no Instruction Language: Arabic 

Level: Level One Credits: 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة:

 مفهو  لغة اإلشارة  -

 املهارات العقل ة لدى األصم -
 .اإلشارة لغة يف اجلمل وا كلة وبناء ترا  ب -
 أشكال األجبدية.طرق و  -
 الفعل وأقسامه) أقسا  الفعل + تصريف الفعل( -
 الرت  ب البن وي للجملة اإلشارية. -
 احل ز والف اء يف لغة اإلشارة. -
 لغة اجلسد+الرقم والعدد -
 .تدريبات ومناقشات  -

 

 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف املقرر إىل ما يلي:

  تعريف الطالب /ة مبفهو  لغة اإلشارة وتطوراا -

  تعريف الطالب /ة بقواعد لغة اإلشارة  -

آبل ة وا كلة تكوي  اجلمل بلغة  الطالب/ةتعريف -
 .اإلشارة

 

ابملهارات األسااااااااااااااااسااااااااااااااا ة الالزمة ال   الطالب/ة تزويد-
ت ااام  توصااا ل املعإ م  وإىل الشااا ص األصااام بشاااكل 

 .دق ق

 

تنم ااة وتطوير املهااارات املعرف ااة للمتعلم وال  متكنااه م  -
 .عمل حتل ل للمحتوى واملعإ

 

هل كل اللغوي األسااااااااااااااااساااااااااااااااي للغة تعريف الطالب/ة اب-
لصاااارف، (، اphonologyاإلشااااارة، علم األصااااوات )

 .واست دا  اللغة يف تفسري املفردات اإلشارية.النحو

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

معرفة أسس  على قادراً  يكون الطالب/ة أن -
 وقواعد لغة اإلشارة السعودية.

 

 اإلشارة لغة مفهو  الطالب/ة قادراً على معرفةأن يكون -
 واترخيها.

 

تنم ة مهاراته أن يكون الطالب/ة قادراً على  -
 املعرف ة يف لغة اإلشارة .

 

  املهارات:

أن يكون الطاااالاااب/ة قاااادرًا على معرفاااة أوجاااه الشاااااااااااااااباااه -
 واالختالف بني 

 

أن يكون الطااالااب/ة قااادراً على املقااارنااة بني قواعااد لغااة  -
 اإلشارة وقواعد اللغة العرب ة.

 

 ني تعابريأن يكون الطالب/ة قادراً على التآزر ب -
 الوجه عند است دا  لغة اإلشارة .
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 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

القرن احلادي تعل م الصااام يف 
 والعشري 

) ترمجة -اننسااااااااااااااي شاااااااااااااا تز
 :طارق الريس(

 2015 مطابع جامعة امللك سعود

قواعد لغة اإلشاااااااااااارة العرب ة  مسري، مسري ؛البنغلي، حممد
 املوحدة

دار الشاااااااااااااااااروق لاالاانشاااااااااااااااار 
 الدوحة -والتوزيع

2009 

Lexical 

recognition in 

sign language: 

Effects of 

phonetic 

structure and 

morphology 

Emmorey, K., 

& Corina, D 
Perceptual and 

Motor Skills 

1990 

The influence of 

sign language 

iconicity on 

semantic 

conceptualization 

Grote, K. & 

Linz, E 

 Amsterdam: 

John Benjamins 

2003 
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 جتم 1116  رقم املقرر ورمزه: قراءات يف لغة اإلشارةاسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات3  الساعات املعتمدة: املستوى األول مستوى املقرر:

 

Name of Course: Readings in Sign 
Language 

Number and Code:1116 TSL  

Pre requisite: There is no Instruction Language: Sign language 

Level: Level One Credits: 3 Hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول املقرر املوتوعات التال ة: 

جتارب عامل ة يف لغة اإلشارة وتوث قها ودراسة  -
 قواعداا.

اإلشارة األمريك ة  أحد أشهر لغات اإلشارة يف لغة  -
 العامل.

( William Stokoeدور العامل ول ا  ستو ي ) -
 يف لغة اإلشارة وأبرز أحباثه حوهلا.

 لغة اإلشارة يف القرآن والستة. -
إجنازات االحتاد العر  )القاموس اإلشاري العر   -

 املوحد للصم(.
ابألش اص دور املنبمات واهل  ات العامل ة اخلاصة  -

 Worldالصم م ل منبمة الصم العامل ة 
Federation of the Deaf   WFD) )
 Worldواملنبمة العامل ة ملرتمجي لغة اإلشارة 

Association of Sign Language 
Interpreters  

 لغة اإلشارة والقوانني الدول ة-   

 

 ( حمنوذج ) 
 ذات الطبيعة اخلاصة()خاص ابلدبلومات خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

يهدف ا ا املقرر إىل تزويد املتعلم بنبرة عم قة وأتص ل ة 
 يف علم لغة اإلشارة

 

  التعرف على تر  ب وبنا اجلمل بلغة اإلشارة

التعرف على إجنازات االحتاد العر  ) القاموس اإلشااااااري 
 املوحد للصم(

 

  العامل ة اخلاصة ابلصمدور اهل  ات واملنبمات 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

اتريخ لغة اإلشااااااااااااااارة األمريك ة  أحد أشااااااااااااااهر أن يعرف -
 لغات اإلشارة يف العامل

 

  التجارب العامل ة يف لغة اإلشارةأن يعرف -

يعرف إجنازات االحتاد العر  يف القاموس اإلشااااااااااااااري أن -
 املوحد

 

أن يكون ملماً بتاريخ لغة اإلشااارة ودور العامل سااتو ي يف -
 لغة اإلشارة

 

أن يكون ملمااااًا باااادور املنبمااااات الاااادول ااااة اخلاااااصاااااااااااااااااااة -
 ابألش اص الصم .

 

  املهارات :

لغة اإلشاااااااااااااااارة ب القراءة أن يكون قادراً على اسااااااااااااااات دا -
 السعودية 

 

أن يكون قادراً على است دا  لغة اإلشارة يف القرآن  -
 والسنة

 

املنبمات واهل  ات العامل ة اخلاصااااااااة  بدورأن يكون ملماً -
 ابلصم.

 

بني القوانني الااااادول اااااة يف أن يكون قاااااادرًا على املقاااااارناااااة 
 است دا  لغة اإلشارة 
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 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

تااعاالاا اام الصاااااااااااااااام : اجلااهااود 
 العرب ة والدول ة

املمتاز للطباعة والتجل د :  الدابس، انصر
 الرايض

 اا1406

تعل م القرآن الكرمي بلغاااااااة 
اإلشاااارة الوصاااف ة واألجبدية 

 اإلشارية للصم

 -اجلمع ة الدعوية للصااااااااااااااام اجلمع ة الدعوية للصم
 الرايض

2020 

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 للمرااقني والبالغني الصم

 (2ج)2004 دار الطالئع للنشر والتوزيع   امل، حممد علي

 مواقع االنرتنت : مواقع الكرتون ة  ذات صلة ابلصم 
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 جتم 1211 رقم املقرر ورمزه: (2لغة اإلشارة السعودية ) اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: (1لغة اإلشارة السعودية ) املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: ال اين مستوى املقرر:

 

Name of Course: Sign language 
Saudi(2) 

Number and Code:1211 TSL  

Pre requisite: Sign language 
Saudi(1) 

Instruction Language: Sign language 

Level: Level Two Credits:  3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول املقرر اإلشارات املرتبطة بكل م :

 املدن واملناطق السعودية -
اإلسالم ة، الش ص ات التارخي ة )السعودية،  -

 العامل ة(
 .أمساء الدول والعواصم العرب ة والعامل ة-

 املصطلحات الطب ة-

 املصطلحات القانون ة-

 األما   العامة-

 املصطلحات اإلعالم ة.  -ا-

 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل ما يلي: 

  املتعلم مبدى اوسع م  املصطلحات واملفردات اإلشارية.تزويد  -

ابملدن واملناطق  معرفة اإلشارات املرتبطة متكني املتعلم م  -
السعودية، الش ص ات التارخي ة )السعودية، اإلسالم ة، 

املصطلحات  العامل ة(أمساء الدول والعواصم العرب ة والعامل ة،
 ،املصطلحات القانون ة، الطب ة
 . العامة األما  

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

معرفة واست دا  اإلشارات املرتبطة مبدن ومناطق  -
 السعودية,

 

  است دا  لغة اإلشارة للش ص ات التارخي ة . -

  والعواصم العرب ة بلغة اإلشارة.أن يقارن بني أمساء والدول  -

  است دا  املصطلحات الطب ة بلغة اإلشارة وبدقة عال ة. -

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

االحتااااد العر  لله  اااات العااااملااة  القاموس اإلشاري العر  للصم 
 يف رعاية الصم

مطابع املنبمة العرب ة للرتب ة 
 وال قافة 

2007 

اجلمع ااااة الساااااااااااااااعوديااااة ل عاااااقااااة  قاموس لغة اإلشارة السعودية 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (1)ط 2018

اجلمع ااااة الساااااااااااااااعوديااااة ل عاااااقااااة  قاموس لغة اإلشارة السعودية 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (2)ط 2018

تااعاالاا اام الااقاارآن الااكاارمي باالااغاااااااة 
اإلشااااااااااااارة الوصااااااااااااف ة واألجبدية 

 اإلشارية للصم

 -اجلمع ااة الاادعويااة للصااااااااااااااام اجلمع ة الدعوية للصم
 الرايض

2020 
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 جتم 1212 رقم املقرر ورمزه: (1الرتمجة بلغة اإلشارة ) اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: املستوى ال اين مستوى املقرر:

 

Name of Course: Translation in 
Sign language(1)  

Number and Code:1212 TSL 

Pre requisite:There is no Instruction Language: Sign language 

Level: Level Two Credits: 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

يغطي ا ا املقرر على نصوص  تاب ة عديدة يف خمتلف 
اجملاالت، ويتم تدريب املتعلمني على ترمجتها يف س اقها 
الصح ح، ح ث يتم فهم احملتوى املراد ترمجته وم  مث وتعه 

يت ح للش ص األصم م  فهمه بعد ترمجته م  يف قالب 
 خالل س اق ترا  ب لغة اإلشارة.

ح ث مت اخت ار موات ع يف ب  ات خمتلفة و  لك تشمل -
احل اة ال وم ة: تعريف ابلنفس، املنزل، املطعم، اجلامعة، 

 السوق، املستشفى

ح ث تكسب املتعلمني مهارات الرتمجة يف ا  ر م  -
 لغة اإلشارة.مكان ابست دا  ترا  ب 

 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل ما يلي:

تدريب املتعلمني على ترمجة نصوص  تاب ة يف  -
 خمتلف اجملاالت.

 

تدريب املتعلمني على فهم احملتوى املراد ترمجته بلغة  -
 اإلشارة.

 

وتع النصوص املراد ترمجتها يف تدريب املتعلمني على  -
قالب يت ح للش ص األصم فهمه م  خالل س اق 

 ترا  ب اجلملة.

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

قادر على است دا  ترمجة نصوص  تاب ة يف خمتلف  -
 اجملاالت.

 

لديه القدرة على فهم احملتوى املراد ترمجته بلغة  -
 اإلشارة.

 

قادر على وتع النصوص املراد ترمجتها يف قالب يت ح  -
للشاااااا ص األصاااااام فهمه م  خالل ساااااا اق ترا  ب 

 اجلملة.

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

مكتبة امللك فهد الوطن ة :  اجلمع ة السعودية ل عاقة السمع ة
 الرايض

 (1)ط 2018

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

مكتبة امللك فهد الوطن ة :  اجلمع ة السعودية ل عاقة السمع ة
 الرايض

 (2)ط 2018

لغة اإلشاااااااااااارة تواصااااااااااال مع 
 احل اة

أصداء لرعاية املعاقني مجع ة  مج ل ، سامي
 مسع اً 

 (1)ط 2006

Arab Sign 
Languages 

Alfityani , Kinda A Lexical 
Comparison. 

2007 

 رساااااااااالة نقل يف اإلشاااااااااارة بلغة الرتمجة طريق ع  الصااااااااام جمتمع مع بتواصااااااااال العالقة ذات اإلنرتنت   على الويب مواقع
 .األصم
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 جتم 1213  رقم املقرر ورمزه: الرتمجة يف الب  ات التعل م ة  اسم املقرر:

 العرب ة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: ال ايناملستوى  مستوى املقرر:

 

Name of Course: Translation in the 
educational environments 

Number and Code:1213 TSL 

Pre requisite: There is no Instruction Language: Language: 
Arabic 

Level: Level Two Credits: 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة :

o للرتمجة املناسبة الصف ة الب  ة ترت ب أمه ة 

o والطالب واملعلم املرتجم م   ل  دور. 

o احملاترة أو الدرس قبل به الق ا  جيب ما 

o أو الدرس ساااااااااااااااري أثناء واحلوار النقاش خالل الرتمجة 
 احملاترة

o الصم األش اص لدى الشائعة االختصارات. 

o تربوية مصطلحات 

o تعل م ة مصطلحات 

o ا ادمي ة مصطلحات 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة()خاص خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل ما يلي:

 للرتمجة األساس ة ابملهاراتأن يتعرف املتعلم  -
 ومعااد مدارس م  الرتبوية الب  ات يف

 وجامعات

 

املصطلحات الرتبوية والتعل م ة تزويد املتعلم  -
 واال ادمي ة

 

ابألدوار واملسؤول ات أثناء الرتمجة معرفة املتعلم  -
 . يف الب  ات التعل مة

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

  أن يكون قادر على ترت ب الب  ة الصف ة املناسبة للرتمجة.-

قادر على الرتمجة خالل النقاش واحلوار أثناء أن يكون  -
 سري الدرس أو احملاترة.

 

أن يكون قادر على است دا  املصطلحات الرتبوية  -
 بشكل ج د

 

أن يكون قادر على است دا  املصطلحات التعل م ة -
 مبهارة عال ة.

 

أن يكون قادر على است دا  املصطلحات األ ادمي ة  -
 مبهارة.

 

 

 واملراجع املساندة:الكتاب املقرر 

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

دل ل مرتمجي لغة اإلشاااااااااااارة 
 يف وزارة الرتب ة والتعل م

الرت ي، يوسااااااااااف ؛ الريس، 
 طارق ؛ الطويل ، فهد

اإلدارة العامة للرتب ة اخلاصة 
 : الرايض

 اا1427

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (2)ط 2018
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 جتم 1214 رقم املقرر ورمزه: أخالق ات الرتمجة بلغة اإلشارة اسم املقرر:

 اللغة العرب ة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: ال اين مستوى املقرر:

 

Name of Course: Sign Language 
Translation Ethics 

Number and Code 1214 TSL 

Pre requisite: : There is no Instruction Language: Language 
Arabic 

Level: Level Two Credits: 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر ما يلي:

وأخالق ات الرتمجة ساااااااااواء يف املناقشاااااااااات العامة، أو ق م -
 . األمور الش ص ة

تؤثر على تفساري وترمجة احلوار مع الشا ص العوامل ال  -
 .األصم

 السلوك املهين للرتمجة. -

 األمانة األخالق ة ملهنة الرتمجة . -

 السمات املوتوع ة ال  جيب للمرتجم التحلي هبا  .-

 Theالارتمجااااااااة الاعاااااااااملا ااااااااة الا  مت اعاتاماااااااااداااااااااا ما   -
National Association of the Deaf and 
the Registry of Interpreters for the 

Deaf 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  ما يلي:يهدف املقرر إىل 

  . بق م وأخالق ات الرتمجة تزويد املتعلم -

قاااد تؤثر على  امل ريات ال تقل ااال  تااادرياااب املتعلم على-
 تفسري وترمجة احلوار مع الش ص األصم

 

  أن يتعرف املتعلم على السلوك املهين للرتمجة.-

تزويد املتعلم بقواعد االلتزا  ابلرتمجة وعد   -
 . اخلروج ع  النص

 

 

 التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية( خمرجات

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

أن يكون قاااادراً على التحلي ابلق م العل اااا واألخالق ااات -
 امل لى أثناء الرتمجة

 

أن يكون قااادراً على االلتزا  والاادقااة يف الرتمجااة إىل حااد  -
 ما

 

قااادراً على التحلي بقواعااد وأخالق ااات مهنااة أن يكون  -
 الرتمجة.

 

الرتمجة  أن يكون قادراً على اساااااااااااااات دا  وتطب ق معايري  -
 The Nationalالعااااااامل ااااااة ال  مت اعتماااااااداااااااا م  

Association of the Deaf and the 
Registry of Interpreters for the Deaf 
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 املساندة:الكتاب املقرر واملراجع 

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

الكفاااايت الالزمااة ملرتمجي 
لغااة اإلشااااااااااااااااارة م  وجهااة 
نبر الصاااااااااااااام واملرتمجني يف 
 اململكة العرب ة السعودية

 ل ة الرتب ة جامعة امللك   -رساااااااالة ماجساااااااتري العمري، عبد اهلادي
 سعود

2009 

مهارات لغة اإلشااارة لدى 
اململكة العرب ة املرتمجني يف 
 السعودية

العمري ، طالع عبد هللا 
؛ الريس ، طااااااااارق ب  

 صاحل

( 5اجمللاااة العرب اااة لعلو  اإلعاااقااة واملواباااة ،  )
 ( 16،ع)

2021 

Introduction & 
generalist 

competencies 

Deaf 
Interpreter 

Institute 

www.diinstitute.org/di-
competencies/introduction-

generalist-competencies 

2016 b)) 

What is a Deaf 

interpreter? 
Deaf 

Interpreter 
Institute 

www.diinstitute.org/di-
competencies/introduction-

generalist-competencies 

2016 c)) 

Ethics and 
professionalism 
in interpreting 

Janzen, T., & 
Korpinski 

Amsterdam, The 
Netherlands: John 
Benjamins Publishing 
Company. 

2005 

Sign language 
interpreting: 

Exploring its 

art and science 

Stewart, D. 
A., Schein, J. 
D., & 
Cartwright 

Boston, MA: Allyn & 
Bacon 

2004 
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 جتم1215 رقم املقرر ورمزه: أسس الرتمجة اسم املقرر:

 العرب ة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: املستوى ال اين مستوى املقرر:

 

Name of Course: Foundations of 
translation 

Number and Code: 1215 TSL 

Pre requisite: There is no Instruction Language: Language: 
Arabic 

Level: Level Two Credits: 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة:

 بني النصوص واحملاداثت املرتمجة.الق ا  ابلتحل ل املنهجي  -

 تقدمي نصوص والعمل على تل  صها بلغة اإلشارة.-

 اسرتات ج ات الرتمجة بلغة اإلشارة. -

 الرتمجة احلرة. -

 الرتمجة احلرف ة. -

 

 

 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل ما يلي:

متكني املرتجم م  عمل حتل ل منهجي بني النصوص واحملاداثت  -
 املرتمجة لتقدمي معإ دق ق وأفكار منبمة.

 

  تدريب املرتمجني على حتل ل النص م  خالل تل  ص ما يتم مساعه -

احلفاظ على املعإ مع   تدريب املتعلمني على تل  ص ما يتم مساعه-
  .و بدون اخالل يف حمتوى وم مون الكال

 

الرتمجة احلرة والرتمجة  تدريب املتعلمني على التم  ز والتفريق بني -
 احلرف ة وأثر  ل منهما على دقة نقل املعلومة لألش اص الصم

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

على التحل ل املنهجي بني النصاااااااااااااااوص واحملاداثت  أن يكون قادر-
 املرتمجة .

 

  أن يكون قادر على حتل ل النص م  خالل ما يتم مساعه.-

  أن يكون قادر على املقارنة بني الرتمجة احلرة والرتمجة احلرف ة .-

  أن يكون قادر على نقل املعلومة بدقة لألش اص الصم .-

 

 اندة:الكتاب املقرر واملراجع املس

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

دل ل مرتمجي لغة اإلشاااااااااااارة 
 يف وزارة الرتب ة والتعل م

الاااااااارت ااااااااي، يااااااااوسااااااااااااااااااااااف ؛ 
الااريااس،طااااااااارق؛ الااطااويااااااال، 

 فهد

اإلدارة الاااعااااااااامااااااااة لااالااارتبااا اااااااة 
 اخلاصة : الرايض

 اا1427

الكفاااااايت الالزمااااة ملرتمجي 
لغة اإلشااارة م  وجهة نبر 

اململكة الصااام واملرتمجني يف 
 العرب ة السعودية

رسااااااااااااااالة ماجسااااااااااااااتري،  ل ة  العمري، عبد اهلادي
 الرتب ة جامعة امللك سعود

2009 

 مواقع االنرتنت : مواقع ذات عالقة ابلرتمجة اإلشارية للصم
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تطب قات على لغة اإلشاااااااااااااااارة الساااااااااااااااعودية)  اسااااااااااااااام املقرر:
 تدريبات(

 جتم 1216 رقم املقرر ورمزه:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: (1لغة اإلشارة السعودية ) املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: املستوى ال اين مستوى املقرر:

 

Name of Course: Sign Language 
Applications (Drills) 

Number and Code: 1216 TSL  

Pre requisite: Sign Language(1) Instruction Language: Sign 
Language 

Level: Level Two Credits:3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة:

 .اإلشارية اجلمل تكوي -

 1وترمجتها الصم بني احلوارات واستقبال فهم-

 2وترمجتها الصم بني احلوارات واستقبال فهم-

 التنقل بني األصم والسامع أثناء احلوار-

- تبهر قصاارية وحماتاارات مبسااطة  تاب ة  نصااوص ترمجة-
 واالرقا  االشارية واالجبدية ل شارات الصح ح االست دا 
 املهاااااارات م  وغريااااااا املنااااااساااااااااااااااااااب املكاااااان يف والوقوف

 األساس ة.

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف املقرر إىل :

تطب ق املتعلمني ملهاااارات الرتمجاااة تااااااااااااااام  جمموعاااات  -
 صغرية.

 

تطب ق املتعلمني ملهارات الرتمجة تااااااااااااااام  لقاءات غري  -
 رمس ة مع األش اص الصم.

 

فهم واستقبال احلوارات متكني املتعلمني م   -
 بني الصم وترمجتها

 

ترمجة نصاااااااااااوص  تاب ة مبساااااااااااطة تدريب املتعلمني على -
وحماترات قصرية تبهر متكنه م  أساس ات الرتمجة بلغة 
اإلشاااااارة م  االسااااات دا  الصاااااح ح ل شاااااارات واالجبدية 

 االشارية واالرقا 

 

 والعملية(خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية 

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

أن يكون قاااااادر على الرتمجاااااة مبهاااااارة عاااااال اااااة تااااااااااااااام  -
 جمموعات صغرية.

 

أن يكون قاااادر على الرتمجاااة يف اللقااااءات غري الرمس ااة  -
 مع األش اص الصم.

 

أن يكون قااادراً على ترمجااة النصاااااااااااااااوص الكتاااب ااة مبهااارة -
اإلشااااااااارة واالساااااااات دا  الصااااااااح ح ل شااااااااارات عال ة بلغة 

 األجبدية واألرقا .

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (1)ط 2018

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (2)ط 2018
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 جتم  1311 رقم املقرر ورمزه: (3لغة اإلشارة السعودية ) اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: (2، 1لغة اإلشارة السعودية ) السابق للمقرر:املتطلب 

 ساعات 3الساعات املعتمدة: املستوى ال الث مستوى املقرر:

 

Name of Course: Sign language 
Saudi(3) 

Number and Code:1311 TSL 

Pre requisite: Sign language Saudi 
(1,2) 

Instruction Language:  Sign 
language 

Level: Level Three Credits: 3 hours 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة:

املصطلحات واملفردات اإلشارية، ح ث يتمك  املتعلم م  
 معرفة اإلشارات املرتبطة بكل م :

o الغ اء 
o املالبس 
o الرايتة 
o الفنون 
o الب  ة 
o احل واانت 
o  القاب ووظائف ومه 
o التجارة واألعمال 
o التقن ة 
o وحدات الق اس والعمالت 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل ما يلي:

 واملفردات املصطلحات م  اوسع مبدى املتعلم تزويد -
 اإلشارات معرفة م  املتعلم يتمك  ح ث اإلشارية،
،الرايتة، الفنون، املالبس ،الغ اء :م  بكل املرتبطة

الب  ة، احل واانت، ألقاب ووظائف وامله ، التجارة ، 
 واألعمال، والتقن ة، وحدات الق اس والعمالت.

 

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ادراسته هل يفرتض ابلطالب بعد 

أن يكون قادر على املصطلحات واملفردات  -
 اإلشارية.

 

أن يكون قادر على است دا  اإلشارات املرتبطة  -
ابلغ اء واملالبس والرايتة والفنون والب  ة بدقة 

 وبشكل صح ح.

 

أن يكون قادر على اسااااااااااااات دا  اإلشاااااااااااااارات املرتبطة  -
وامله  والتجااااارة واألعمااااال ابأللقاااااب والوظااااائف ، 
 بدقة وابلشكل الصح ح.

 

أن يكون قادر على اسااااااااااااات دا  اإلشاااااااااااااارات املرتبطة  -
 ابلتقن ة ووحدات الق اس والعمالت.

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

القاموس اإلشااااااااااااااري العر  
 للصم

االحتاااااااااد العر  لله  اااااااات 
 العاملة يف رعاية الصم

مطااااااااابع املنبمااااااااة العرب اااااااة 
 للرتب ة وال قافة والعلو  .

2007 

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (1)ط 2018

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

فهد الوطن ة : مكتبة امللك 
 الرايض

 (2)ط 2018
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 جتم 1312  رقم املقرر ورمزه: (2الرتمجة بلغة اإلشارة) اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: (1الرتمجة بلغة اإلشارة) املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: ال الث املقرر:مستوى 

 

Name of Course: Translation in 
Sign language (2) 

Number and Code:1312 TSL 

Pre requisite: Translation in Sign 
language(1) 

Instruction Language: Sign language 

Level: Level Three Credits: 3 hours 

           Module Description      املقرر: وصف 

يتناول ا ا املقرر إعطاء نصوص  تاب ة وحوارات ويطلب -
 م  املتعلم ترمجتها يف س اق لغة اإلشارة.

أ  ر تعق دا ومشول ة ويطلب منهم  إعطاء املتعلمني نصوص -
 ترمجتها بلغة اإلشارة .

 

 

                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

 يهدف ا ا املقرر إىل :

أن يتدرب املتعلمني على ترمجة النصاااااااااااااااوص الكتاب ة بلغة -
 اإلشارة .

 

تدريب املتعلمني على ترمجة احلوارات يف س اق لغة  -
 اإلشارة.

 

تدريب املتعلمني على ترمجة بعض النصاااااااااااااوص واحلوارات  -
 وترمجتها بلغة اإلشارة بشكل دق ق .األ  ر تعق داً 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

أن يكون قادر على ترمجة النصوص الكتاب ة بشكل  -
 ج د وبدقة عال ة.

 

ج د بلغة أن يكون قادر على ترمجة احلوارات بشااااااااكل  -
 اإلشارة .

 

أن يكون قادر على إيصال ترمجة النصوص واحلوارات  -
 بشكل واتح ودق ق لألش اص الصم.

 

أن يكون قادر على الرتمجة بلغة اإلشارة يف خمتلف  -
 الب  ات التعل م ة.

 

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (1)ط 2018

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (2)ط 2018

 بلغة اإلشارة جملتمع الصممواقع االنرتنت: املواقع ذات عالقة ابلرتمجة 
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 جتم 1202 رقم املقرر ورمزه: القصة بلغة اإلشارة اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: لثاملستوى ال ا مستوى املقرر:

 

Name of Course: The story  in sign 
language 

Number and Code: 1202 TSL  

Pre requisite: There is no Instruction Language: sign language 

Level : Level Three Credits :3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة: 

o الرت  ب اإلشاري للقصة. 
o .اسرتات ج ات إلقاء القصة بلغة اإلشارة 
o  توزيع األدوار واألش اص عند القاء القصة بلغة

 اإلشارة.
o  التعامل مع الزمان واملكان ع  القاء القصة بلغة

 اإلشارة.
o  االنسجا  البدين وتعابري الوجه يف سرد

 القصص.
o  رد إىل معإ نقل املعإ م   ونه معإ جمج

 حمسوس.
o .ترمجة قصص م  وإىل لغة اإلشارة 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف املقرر إىل ما يلي:

  معرفة املتعلم ابسرتات ج ات القاء القصة بلغة اإلشارة.-

  للقصة. أن يعرف املتعلم الرت  ب اإلشاري-

أن يعرف املتعلم   ف ة التعامل مع الزمان واملكان عند -
 القاء القصة بلغة اإلشارة.

 

أن يعرف املتعلم أمه ة تعابري الوجه واالنساااااااااااااجا  البدين -
 عند سرد القصص بلغة اإلشارة.

 

أن يعرف   ف ينقل املعإ اجملرد إىل احملسوس  -
 عند القاء القصة وسرداا.

 

 التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(خمرجات 

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

  است دا  الرت  ب اإلشاري للقصة.-

  است دا  اسرتات ج ات القاء القصة بلغة اإلشارة.-

توزيع األدوار واألشااااااااااااااا اااص عنااد القاااء القصااااااااااااااااة بلغااة -
 اإلشارة.

 

االنسجا  البدين وتعابري الوجه عند سرد است دا   -
 القصص

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:
 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

االحتاااد العر  لله  ااات العاااملااة  قاموس لغة اإلشارة السعودية 
 يف رعاية الصم

مطااااابع املنبمااااة العرب ااااة للرتب ااااة 
 وال قافة

2001 

 القاموس اإلشاري العر  للصم 

 

االحتاااد العر  لله  ااات العاااملااة 
 يف رعاية الصم

 للرتب ااااة العرب ااااة املنبمااااة مطااااابع
 وال قافة

2008 

اجلمع ااااة الساااااااااااااااعوديااااة ل عاااااقااااة  قاموس لغة اإلشارة السعودية 
 السمع ة

مكتباااااة امللاااااك فهاااااد الوطن اااااة : 
 الرايض

 (1)ط 2018

اجلمع ااااة الساااااااااااااااعوديااااة ل عاااااقااااة  قاموس لغة اإلشارة السعودية 
 السمع ة

مكتباااااة امللاااااك فهاااااد الوطن اااااة : 
 الرايض

 (2)ط 2018
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 جتم 1313 رقم املقرر ورمزه: الرتمجة املتزامنة ) الفورية( اسم املقرر:

 لغة اإلشارة تدريس املقرر:لغة  ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: املستوى ال الث مستوى املقرر:

 

Name of Course: Immediate 
translation 

Number and Code:1313 TSL 

Pre requisite: There is no Instruction Language: Sign 
Language 

Level: Level Three Credits : 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة:

الرتمجة الفورية املباشرة بني املتحدثني واألش اص  -
 الصم.

است دا  جمموعة م  اإلشارات امل تلفة وسرعة  -
 وصوهلا إىل األش اص الصم.

الرتمجة يف احملافل العامة اخلاصة ابألش اص  -
 الصم .

ومهارة الرتمجة ونقلها لألش اص الصم دون دقة  -
 أن خيتل املعإ.

 خصائص املرتجم الفوري. -
الصفات ال  جيب أن يتحلى هبا املرتجم الفوري  -

 أثناء نقل الرتمجة لألش اص الصم
 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل ما يلي:

تااادرياااب الطالب على الرتمجاااة الفورياااة املبااااشااااااااااااااارة بني  -
 املتحدثني واألفراد الصم.

 

تدريب املتعلمني على زايدة ساارعة اإلشااارة مع احلفاظ  -
 على دقتها ووصول املعإ بشكل دق ق.

 

أتا اال املتعلمني للرتمجااة يف احملااافاال العااامااة ال  تتطلاب  -
 الرتمجة السريعة والفورية لألش اص الصم.

 

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

الرتمجة الفورية املباشاااااااارة  قادرا على الطالب/ة أن يكون -
 بني املتحدثني واألش اص الصم.

 

اساااااااات دا  الساااااااارعة يف  قادرا على ة/الطالب أن يكون -
 الرتمجة الفورية ووصول املعإ بشكل دق ق.

 

الرتمجة يف احملافل العامة  قادرا على ة/الطالبأن يكون  -
 لألش اص الصم.

 

اسااااااااااااااات ااااادا  نقاااال  على ة/الطاااااالااااابأن يكون قاااااادرا  -
املعلومات وترمجتها بشاااااااكل خمتصااااااار ودق ق حب ث ال خيل 

 املعإ. 
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 واملراجع املساندة:الكتاب املقرر 

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

 القرن يف الصاااااااااااااااام تعل م.
 والااااااااعشاااااااااااااااااااااارياااااااا  احلااااااااادي

 واالجتااات املوتوعات

) مرتجم(  اننساااااااااااي, شااااااااااا تز
 ترمجة / طارق الريس

 2015 جامعة امللك سعود

 العرب ة اإلشااارة لغة قواعد  
 املوحدة

 والاااباااناااعااالاااي، مساااري؛ مساااريااا ،
 حممد

، الشاارق للنشاار والتوزيعدار 
 الدوحة

2009 

The professional 
sign language 
interpreter’s 
handbook 

Humphreys,L.,& 
Rumsey 

.OhSoEz 

United States 

2007 

Saudi sign 
language 
interpreters: 
Their attitudes 

towards 

professional 

sign language 

interpretation 

Alamri,A In Dissertation 
Abstracts 
International 
Section: A: 

Humanities and 

Social Sciences 

(Vol. 79, Issue 

4–A(E). 

2018 
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 جتم 1314 رقم املقرر ورمزه: الرتمجة الت صص ة اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: ال الث مستوى املقرر:

 

Name of Course: Specialized 
Translation 

Number and Code:1314 TSL  

Pre requisite: There is no Instruction Language: Sign language 

Level: Level Three Credits: 3 hours 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة : 

o األ ادمي ة. الرتمجة لألغراض 
o .الرتمجة الطب ة 
o .الشؤون االجتماع ة 
o .قطاع األعمال 
o احلكومي. اخلطاب 
o الدولة واألفراد  اللقاءات بني مسؤويل

 الصم.
o  األخبار.نشرات 
o .الربامج احلوارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف ا ا املقرر إىل :

تدريب املرتمجني بشاااااااااااااااكل مر ز ومك ف على الرتمجة  -
يف العديد م  اجملاالت األ ادمي ة والطب ة  الت صااااااااااصاااااااااا ة

 والشؤون االجتماع ة.

 

املرتجم يف خمتلف القطاااااعااااات احلكوم ااااة رفع  فاااااءة  -
 واخلاصة.

 

تدريب املتعلمني على الرتمجة يف الربامج  -
 احلوارية ونشرات األخبار.

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

الرتمجة يف الب  ات التعل م ة  أن يكون قادرا على -
 واأل ادمي ة والرتبوية .

 

الرتمجة يف اجملال الطيب والشاااااااااااااااؤون  أن يكون قادرا على -
 االجتماع ة.

 

ى ترمجاااة احلوار ونشااااااااااااااارات األخباااار أن يكون قاااادرا عل -
 لألش اص الصم.

 

است دا  لسرعة يف الرتمجة  أن يكون قادرا على -
 م ة واخلاصة.وبشكل دق ق يف املصاحل احلكو 

 

أن يكون قادراً على است دا   افة املصطلحات  -
 امل تلفة يف اجملال الطيب واأل ادميي واالجتماعي.اخل.
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 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

 القرن يف الصاااااااااااااااام تعالا ام.
 والااااااااعشاااااااااااااااااااااارياااااااا  احلااااااااادي

 واالجتااات املوتوعات

) ترمجة: اننسااااااااااااااي, شاااااااااااااا تز
 طارق الريس(

 2015 جامعة امللك سعود

 العرب ة اإلشااااااااااااارة لغة قواعد
 املوحدة

 والااباانااعاالااي، مسااري؛ مساارياا ،
 حممد

: والتوزيع للنشر الشرق دار
 الدوحة

2009 

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (1)ط 2018

قااااااااموس لغاااااااة اإلشاااااااااااااااااااااارة 
 السعودية 

اجلمع ة السااااااااعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (2)ط 2018
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 جتم 1315 رقم املقرر ورمزه: الرتمجة العكس ة اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: املستوى ال الث مستوى املقرر:

 

Name of Course: Reverse 
translation 

Number and Code:1315 TSL 

Pre requisite: There is no Instruction Language: Sign language 

Level: Level Three Credits: 3 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

م  لغة اإلشارة  است دا  نصوص يتم ترمجتها -
 إىل اللغة املنطوقة يف املواقف احل ة.

است دا  نصوص يتم ترمجتها ابإلشارة واللغة  -
 املنطوقة يف آن واحد.

بني است دا  نصوص يتم ترمجتها أثناء احلديث  -
الش ص السامع واألصم، و  لك احلديث بني 

 الش ص األصم والش ص السامع.
است دا  نصوص يتم ترمجتها ووتعها يف إطار  -

لغة اإلشارة يف قالب ي ري احلوار وجيعله 
 مستمر.

 

 

 

 

 

 

 

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف املقرر إىل :

است دا  نصوص أن يعرف املتعلم   ف ة  -
وترمجتها م  لغة اإلشارة إىل اللغة املنطوقة يف 

 املواقف احل ة والعكس.
 

 

 و صوصتدريب املتعلم على است دا  ن -
 .واحد آن يف املنطوقة واللغة ابإلشارة ترمجتها

 

 أثناااءتاادريااب املتعلم على اسااااااااااااااات اادا   مهااارة الرتمجااة  -
 احلديث و  لك واألصاام، السااامع الشاا ص بني احلديث

 .السامع والش ص األصم الش ص بني

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

أن يكون قادر على است دا  الرتمجة بلغة اإلشارة  -
 وإىل اللغة املنطوقة يف آن واحد.

 

أن يكون قادر على است دا  مهارة الرتمجة يف احلديث  -
بني الشااا ص الساااامع واألصااام ، وبني األصااام والشااا ص 

 السامع.

 

تل  ص احلديث ووتعه يف أن يكون قادر على  -
إطار لغة اإلشارة يف قالب ي ري احلوار وجيعله 

 مستمر.

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر الناشر اسم اسم املؤلف سم الكتابا

قاموس لغة اإلشارة 
 السعودية 

اجلمع ة السعودية ل عاقة 
 السمع ة

مكتبة امللك فهد الوطن ة : 
 الرايض

 (1)ط 2018

 موقع على االنرتنت للرتمجة إىل لغة اإلشارة الرتمجان 

 املواقع االلكرتون ة على االنرتنت ذات عالقة ابلرتمجة اإلشارية 
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 جتم 1411 رقم املقرر ورمزه: التدريب امل داين اسم املقرر:

 لغة اإلشارة لغة تدريس املقرر: 2، 1الرتمجة بلغة اإلشارة  املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات 6 الساعات املعتمدة: املستوى الرابع مستوى املقرر:

 

Name of Course: The story  in sign 
language 

Number and Code: 1411 TSL  

Pre requisite : Translation in Sign 
language(1 - 2). : 

Instruction Language: sign language 

Level: Level Four Credits :6 hours 

 

           Module Description      املقرر: وصف 

 يتناول ا ا املقرر املوتوعات التال ة: 

o  تطب ق املتعلمني ملهارات الرتمجة تم  جمموعات
صغرية ويف لقاءات غري رمس ة مع األش اص الصم 
إتافة إىل ترمجة نصوص  تاب ة مبسطة وحماترات 
قصرية تبهر متكنه م  أساس ات الرتمجة بلغة 
اإلشارة م  االست دا  الصح ح ل شارات 

االشارية واالرقا  والوقوف يف املكان واالجبدية 
 .املناسب وغرياا م  املهارات االساس ة.

 

 

  

 ( حمنوذج ) 
 )خاص ابلدبلومات ذات الطبيعة اخلاصة(خمتصر توصيف املقرر 
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                                  Module Aims     املقرر: أهداف 

  يهدف املقرر إىل ما يلي:

تطب ق املتعلمني ملهارات الرتمجة يف مواقف تدريب ة خمتلفة 
)مستشف ات، أندية األش اص الصم، مدارس، 
جامعات، مؤمترات، وغرياا( إتافة إىل ترمجة نصوص 

  تاب ة متقدمة ومطولة. 

 

مراجعااة  ااافااة املفردات واجلماال التطب ق ااة يف اجلاااناب -   
العملي  ال  متك  املتدرب بشكل مباشر يف القدرة على 

 الرتمجة بلغة اإلشارة ،

 

ا تسااااااااااااااااااب املتااادربني ) املتعلمني( مهاااارات عاااال اااة يف  -
يف الب  ات  الرتمجة م  خالل االلتقاء املباشاااااااار مع الصاااااااام

 التعل م ة.

 

  ة الرتمجة وتطوير مهاراهتا لدى املتدربني .االرتقاء  بعمل 

 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعملية(

 املقرر أن يكون قادرا على: ايفرتض ابلطالب بعد دراسته هل 

  است دا  الرت  ب اللغوي للجمل اإلشارية.-

  است دا  اسرتات ج ات الرتمجة بلغة اإلشارة.-

  مهارات الرتمجة بلغة اإلشارة يف  افة املواقف. است دا -

است دا  االنسجا  البدين وتعابري الوجه عند الرتمجة  -
 بلغة اإلشارة.
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 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

االحتاد العر  لله  ات العاملة  قاموس لغة اإلشارة السعودية 
 رعاية الصميف 

مطاااااااابع املنبماااااااة العرب ااااااة 
 للرتب ة وال قافة

2001 

 القاموس اإلشاري العر  للصم 

 

اجلمع ة الساااعودية ل عاقة  القحطاين ، سع د
 السمع ة

2008 

Walking a fine line - 

The legal system and 

sign language 

interpreters: Roles and 

responsibilities 

Napier, J., & Banna, 

K. 
Journal of 

Applied 

Linguistics & 

Professional 

Practice 

(2016) 

Sign Language 

Interpreting and 

Interpreter Education : 

Directions for 

Research and Practice. 

Marschark, M., 

Peterson, R., 

Winston, E., Sapere, 

P., Convertino.C., 

Seewagen, R & 

Monikowski, C 

Oxford University 

Press 

(2005) 
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 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الترجمة بلغة اإلشارة المتوسط في دبلومال
 

 

 الخطط الحالية والسابقة :ملحق
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 نموذج الخطة الدراسية األساسية 

 ) لم يتم العمل بها نظراً للتغيرات التي طرأت عليها والمعمول بها حالياً (          

  الترجمة بلغة اإلشارةالمتوسط في  دبلومال

ى
ول
أل
 ا
نة
س
ال

 

 المستوى األول

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر
 المعتمدة

متطلبات  
 سابقة

 متطلبات مرافقة

 تجم1100

 

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 مدخل إلى مجتمع األشخاص الصم

 تجم1101

 

 ال يوجد ال يوجد ةساع 2 قراءات في لغة اإلشارة

 تجم1102

 

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 األبجدية اإلشارية واألرقام

 تجم 1103

 

 ال يوجد ال يوجد ساعات 4 (1) لغة اإلشارة 

 تجم 1104

 

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 لغة اإلشارة وأسس قواعد

     

    ساعة 15 عدد الساعات 

 المستوى الثاني 

 ال يوجد (1لغة اإلشارة ) ساعات 4 (2ة )لغة اإلشار تجم 1105

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 صة بلغة اإلشارةالق تجم 1106

 األشخاص الصم ثقافة  تجم 1107
 

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3

 ال يوجد ال يوجد ةساع 2 (1الترجمة بلغة اإلشارة ) تجم 1108

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 ()تدريباتعلى لغة اإلشارة   تطبيقات تجم 1109

    ساعة 15 عدد الساعات 

 
ية
ثان
 ال
نة
س
ال

 

 المستوى الثالث 

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 في البيئات التعليمية الترجمة  تجم 1110

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 أسس الترجمة تجم 1111

لغة اإلشارة  ساعات 3 (3)لغة اإلشارة  تجم 1112

 (2، 1السعودية )

 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 المتزامنة )الفورية(الترجمة  تجم 1113

 تطبيقات ميدانية في الترجمة بلغة اإلشررررارة تجم 1114
(1) 

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3

    ساعة 15 عدد الساعات  

 المستوى الرابع 

الترجمة بلغة  ساعات 3 (2الترجمة بلغة اإلشارة ) تجم 1115

 (1اإلشارة)

 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 الترجمة التخصصية تجم 1116

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 الترجمة العكسية تجم 1117

 ال يوجد ال يوجد ةساع 2 أخالقيات الترجمة بلغة اإلشارة تجم 1118

 تطبيقات ميدانية في الترجمة بلغة اإلشررررارة تجم 1119
(2) 

تطبيقات ميدانية  ساعات 6

في الترجمة بلغة 

 (1)اإلشارة

 ال يوجد

    ساعة 17 عدد الساعات  

    ساعة 62إجمالي عدد الساعات   
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 الخطة الدراسية) المعمول بها حالياً( 

 الترجمة بلغة اإلشارة  المتوسط في دبلومال

ى
ول
أل
 ا
نة
س
ال

 

 المستوى األول
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة  الساعات املعتمدة  املقررعنوان  رمز املقرر

 ال يوجد ال يوجد ساعات  4 مدخل إلى مجتمع األشخاص الصم تجم1102

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 ثقافة األشخاص الصم تجم 1103

 ال يوجد ال يوجد ساعات  4 األبجدية اإلشارية واألرقام تجم 1104

 ال يوجد ال يوجد ساعات  4 (1اإلشارة ا )لغة  تجم 1101

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 وأسس لغة اإلشارة قواعد تجم 1105

    ساعة 18عدد الساعات  
 المستوى الثاني 

 ال يوجد (1)لغة اإلشارة  ساعات 4 (2لغة اإلشارة ) تجم1201

 ال يوجد ال يوجد ساعات  3 القصة بلغة اإلشارة تجم 1202

 ال يوجد ال يوجد ساعات  4 في لغة اإلشارة قراءات تجم 1203

 ال يوجد ال يوجد ساعات  4 (1الترجمة بلغة اإلشارة ) تجم 1204

تطبيقات  على لغة اإلشارة  تجم 1205
 السعودية )تدريبات(

 ال يوجد ال يوجد ساعات  3

    ساعة 18عدد الساعات  

 
ية
ثان
 ال
نة
س
ال

 

 المستوى الثالث 

، 1لغة اإلشارة ) ساعات 4 (3لغة اإلشارة ) تجم 1301

2) 

 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ساعات  3 الترجمة في البيئات التعليمية تجم 1302

 ال يوجد يوجدال  ساعات 4 أسس الترجمة تجم 1303

 ال يوجد ال يوجد ساعات 3 الترجمة المتزامنة )الفورية( تجم 1304

تطبيقات ميدانية في الترجمة بلغة  تجم 1305
 (1اإلشارة )

، 1لفة اإلشارة  ) عملي(ساعات 4

2 

 ال يوجد

    ساعة 18عدد الساعات   

 المستوى الرابع 

 ال يوجد ال يوجد ساعات3 الترجمة التخصصية تجم 1401

 يوجدال  ال يوجد ساعات 3 الترجمة العكسية تجم 1402

 ال يوجد ال يوجد ساعات  4 أخالقيات الترجمة بلغة اإلشارة تجم 1403

الترجمة بلغة  ساعات 4 (2الترجمة بلغة اإلشارة ) تجم 1404

 1اإلشارة 

 ال يوجد

 تجم 1405

 

تطبيقات ميدانية في الترجمة بلغة 
 (2اإلشارة )

تطبيقات ميدانية  ساعات) عملي(4

في الترجمة بلغة 

 (1اإلشارة)

 ال يوجد

    ساعة 18عدد الساعات   

 
 المستوى الخامس       

، 1لغة اإلشارة  ساعات 9 تجم    ) التدريب الميداني (  1501

2 ،3 

 

 ساعة  81إجمالي الساعات المقررة             
 

 

 


