توصيف املقررات:
 4ساعات( نظري)

رقم ورمز املقرر  1111اسم املقرر:

املتطلب السابق

ال يوجد
لغة اإلشارة ()1
جتم
يهدف هذا مقرذإ ىمذز يد يذد مقذبأهم اذشهم اذضر ر موذإ ري خداذإ شذبعد فض اذ
اضر ر مقإيبط اكل فن:
فجبقع خاعضص مصم ،ح ث يبقكن مقبأهم فن فأإ
 oخشإة
 oمدين
 oمطأضم
 oمب ت
 oمبأه م
 oمصفضر مقشض إ
 oخفضدن مأضف مقإ ق محك ف
 oخم ن اهغ اضرة.
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر:

 1112جتم

مدددددددجمت ع

 4ساعات( نظري)
ت دددد د

ض ذ

املتطلب السابق
ال يوجد

األشخاص الصم
يهدف ها مقرإر ىمز يد يد مقبأهم اششضش ضر فإيبط اضمفرذد ن ممذقأ بشذبضاآ رهذضرر ذإ
خاذذعضص مصذم د ف ذ مب صذذل فأهذم .ح ذذث يهذذبم هذذا
مبغهذ ه هذذض هذذم ب قذق معصذذضص
مقرإر اب ض ح مأديد فن خف ر مهضف ن خاعضص مصم قه مب صل فأهم ،ذمك فن
خالل:
مارض .
 oففه م يأإيف مصقم ،يصن فضيآ مطب
 oبشبضب مصقم.
الجبقض مهصقم.
 oآلهضر منفم
 oبنقض يرديم معدف مألاعضص مصم.
 oخصضص فجبقع خاعضص مصم.
 oإ دبمضب مهغ نق هض مدى خاعضص مصم.
 oد ر مصم مبضمغ ن فجبقع خاعضص مصم.
 oمقشضدل مبضرزة فجبقع خاعضص مصم.
رقم ورمز املقرر  1113اسم املقرر:

 3ساعات( نظري)

املتطلب السابق

ال يوجد
ثقافة األشخاص الصم
جتم
يبق د فجبقع خاعضص مصم ا ج د مغ هرض خضص اآ ،ال يدرك مارض معضص اهم ىمذز فذن
ضر مأضم مها مقرإر هز يد يد مقبأهم اقض يه :
يبأضفل فأهم اشكل ي ف  .ح ث يمبند
 oهم ضم اطإير هنضص مهغ  /هنضص مارض .
 oبهم مأ فل مب شضهقت ظه ر إير هنضص مهغ  /هنضص مارض .
 oيأإيف اارض خاعضص مصم مبط ر مبضريع مها مقفه م.
مقجبقع اارض فجبقع خاعضص مصم.
 oي
 oخاعضص مصم ممضفأ ن :يحه ل هرض .
 oمأضد ر خ إ ف مدى فجبقع خاعضص مصم.
برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة
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رقم ورمز املقرر  1114اسم املقرر:
جتم

 4ساعات( نظري)

األجبديددددددة اإلشددددددارية

املتطلب السابق
ال يوجد

واألرقام
يهذذدف هذذا مقرذذإ ىمذذز يد يذذد مقذذبأهم اجق ذذع ىاذذضر ر خحذذإف الاجدي ذ الر ذذضم مأإا ذذ
مقحه ذمك فن خالل:
 oيضريخ الاجدي اضري الر ضم مأإا .
 oمبدري هز خاجدي اضري فن ب-ي
 oمبدري هز اذضر ر مقصذضحب مألاجديذ فاذل مبنذ ين مفبحذ مكذإة موذق
رل مبأإيف مهقد ر.
 oمبدري هز خر ضم مأإا
 oمبدري هز خر ضم مقحه .
 oمبدري هز ى طضء الاجدي الر ضم الاضري اد اضممإ مقنضشب .
 oمبدري هز شبربضل الاجدي الر ضم الاضري اد ضم شإ فنضشب
رقم ورمز املقدرر  1115اسم املقرر:
جتم

قواعدددددد وغسددد د

 3ساعات( نظري)
لغدددددة

املتطلب السابق
ال يوجد

اإلشارة
يإدذذد هذذا مقرذذإر هذذز يأإيذذف مقذذبأهم اتم ذ ه كهذ يكذ ين مجقذذل اهغذ اذذضرة ،ح ذذث بن مغذ
اضرة مغ يحب ي هز ففضه م يعبهف ن مهغ مقنط  ،ح ث بن يأضا إ م جآ حإدضر مجمذم
يو ف مجضن مبنغ ق مهغ  ،ح ث يهدف مقرإر هز يد يد مقذبأهم اضمقهذضر ر خشضشذ مالزفذ
خصم اشكل د ق .ح ث يمهط مقرذإر موذ ء هذز
مب يوقن ي ص ل مقأنز فن ىمز مشع
ينق يط يإ مقهضر ر مقأإ مهقبأهم مب يقكنذآ فذن قذل يحه ذل مهقحبذ ى مقأنذز فذن هذم
خصم اطإير يقكن خصم فن هم مقأنذز اشذكل ضذح .دذامك هذم مه كذل مهغذ ي
نرهآ مهشع
خشضش مهغ اضرة ،هم خص ر ( ،)phonologyمصإف ،منح شبعد م مهغذ ذ يفمذ إ
مقفإد ر اضري هنضص مهغ  .ح ذث بن ىمقذضم مقذبأهم اهذار مقهذضر ر يمذهل رم ذ مبإجقذ مد رذ
خصم.
مهشع
رقم ورمز املقدرر  1211اسم املقرر:

 4ساعات( نظري)

املتطلب السابق

 1111جتم
لغة اإلشارة ()2
جتم
يهذذدف هذذا مقرذذإر ىمذذز يد يذذد مقذذبأهم اقذذدى شذذع فذذن مقصذذطهحضر مقفذذإد ر اذذضري  ،ح ذذث
اضر ر مقإيبط اكل فن:
يبقكن مقبأهم فن فأإ
 oمقدن مقنض ق ممأ دي
 oمشعص ضر مبضريع ( ممأ دي  ،شالف  ،مأضمق )
مأضمق .
 oبشقضء مد ل مأ صم مأإا
 oمقصطهحضر مطب
 oمقصطهحضر مرضن ن
 oخفضدن مأضف
الف
 oمقصطهحضر
برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة
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رقم ورمز املقرر  1212اسم املقرر:
جتم
يأببإ مرص
ير م اإشم
o
o
o
o
o
o
o

 3ساعات( نظري)

املتطلب السابق

ال يوجد
القصة بلغة اإلشارة
فن بهم مقهضر ر مب ينرل فأضن ففإد ر م فن ىمز خاعضص مصذم ،ح ذث
ضمم فحم س يبع هآ خاعضص مصم ،ح ث ير م ها مقرإ هز يد يد مقبأهم ب:
اضري مهرص .
مبإد
شبإ ي ج ضر ىمرضء مرص اهغ اضرة.
ي زيع خد ر خاعضص ند مرضء مرص اهغ اضرة.
مبأضفل فع مدفضن مقكضن ن مرضء مرص اهغ اضرة.
النمجضم مبدن يأضا إ م جآ شإد مرص .
نرل مقأنز فن د نآ فأنز ُفجإد ىمز فأنز فحم س.
يإجق ص فن ىمز مغ اضرة.

رقم ورمز املقدرر  1213اسم املقرر:

 4ساعات( نظري)

املتطلب السابق

ال يوجد
قراءات يف لغة اإلشارة
جتم
ذد مهغذ
ذدهض معضصذ اهذض مبذ يعبهذف ذن
يأببإ مغ اضرة مغ إيدة فن ن هذض مهذض
مقنط  ،مامك يهدف ها مقرإر ىمز يد يذد مقذبأهم انةذإة ق رذ يشصذ ه ذ هذم مغذ اذضرة
ذمك فن خالل:
انضء ه كه مجقل مغ اضرة.
 oيإ د
دهض.
مغ اضرة ي ه رهض در ش
 oيجضرب ضمق
مأضمم.
 oمغ اضرة خفإيك دشحد باهإ مغضر اضرة
 oد ر مأضمم م ضم شب د ( )William Stokoeمغ اضرة باإز باحضهآ ح مهض.
 oىنجضز ر اليحضد مأإا ( مرضف س اضري مأإا مق حد مهصم).
 oد ر مقنةقضر مه ئضر مأضمق معضص اضخاعضص مصم فال فنةق مصذم مأضمق ذ
 )WFD) World Federation of the Deafمقنةقذ مأضمق ذ مقبإجقذ مغذ
اضرة World Association of Sign Language Interpreters
 oمغ اضرة مر ن ن مد م .
رقم ورمز املقرر  1214اسم املقرر:
جتم

الرتمجددة بلغددة اإلشددارة

 4ساعات( نظري)

املتطلب السابق
ال يوجد

()1
يغط ها مقرإر هز نص ص دبضا ديدة فعبهف مقجضالر ،يبم يدري مقبأهقذ ن هذز
يإجقبهض ش ض هض مصح ح ،ح ذث يذبم هذم مقحبذ ى مقذإ د يإجقبذآ فذن هذم ضذأآ ذ ضمذ
خصم فن هقآ اأد يإجقبآ فن خالل ش ض يإ د مغ اضرة.
يب ح مهشع

برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة
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رقم ورمز املقرر  1215اسم املقرر:
جتم

3ساعات( نظري)

تطبيقددددات علدد د لغددددة

املتطلب السابق
ال يوجد

اإلشارة ( تدريبات)
يهدف ها مقرإر هز ى طضء نةإة اق م ي ضذح فذدى يرذضن مقذبأهم فذن مقهذضر ر خشضشذ
مب شبق يأهقهض خالل مأضم ا ئ يأه ق  ،ح ث يأببإ هذا مقرذإر اقاضاذ  Capstoneمذاي
ير س فدى دق د مقهضر ر مب يم دبمضاهض ،ح ث ير م ا ضع مقبأهم ا ئ ح مكذ يذبم
ضس فدى دريآ هز هم شبربضل مح ر ر يإجق فأنضهذض ،دذامك مرذدرة هذز مبأب ذإ فذن
خالل يك ين جقل ىاضري  .ح ث يبم ضس فدى درة مقبأهم هز مبنرل ا ن نرل يإجقذ محذ ر
خصم ممضفع.
ا ن مشع
رقم ورمز املقدرر  1311اسم املقرر:

4ساعات( نظري)

املتطلب السابق

 1211جتم
لغة اإلشارة ()3
جتم
يهدف ها مقرذإر ىمذز يد يذد مقذبأهم اقذدى شذع فذن مقصذطهحضر مقفذإد ر اذضري  ،ح ذث
اضر ر مقإيبط اكل فن:
يبقكن مقبأهم فن فأإ
 oمغا ء
 oمقالاس
 oمإيضض
 oمفن ن
 oمب ئ
 oمح نضر
 oمرضب ظضصف فهن
 oمبجضرة خ قضل
 oمبرن
 oحد ر مر ضس مأقالر

رقم ورمز املقدرر  1312اسم املقرر:
جتم

الرتمجدددددة يف البي دددددات

3ساعات( نظري)

املتطلب السابق
ال يوجد

التعلي ية
يهدف ها مقرإر مبد يد مقذبأهم اضمقهذضر ر خشضشذ مهبإجقذ ذ مب ئذضر مبإا يذ فذن فذد رس
فأضهذذد جضفأذذضر ىضذذض ىمذذز مقصذذطهحضر مبإا ي ذ مبأه ق ذ الدضديق ذ  .ح ذذث يب ذ ح مهقذذبأهم
مب ئضر مبأه ق  .ح ث يإدد هز:
فأإ خد ر مقمؤ م ضر بهنضء مبإجق
 oبهق يإي مب ئ مصف مقنضشب مهبإجق
 oد ر دل فن مقبإجم مقأهم مطضم .
 oفض يج مر ضم اآ بل مدرس ب مقحضضإة
 oمبإجق خالل منرضش مح ر بهنضء ش إ مدرس ب مقحضضإة
 oالخبصضر ر مشضصأ مدى خاعضص مصم.
 oفصطهحضر يإا ي
 oفصطهحضر يأه ق
 oفصطهحضر دضديق
برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة
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 oشبعد م مبرن محديا
 oبهم مبرن ضر مقمبعدف

مب ئ مبأه ق .
مقالصق مألاعضص مصم

رقم ورمز املقدرر  1313اسم املقرر:

4ساعات( نظري)

املتطلب السابق

ال يوجد
غس الرتمجة
جتم
يهدف مقرإر ىمز يقك ن مقبإجم فذن قذل يحه ذل فنهجذ اذ ن منصذ ص مقحضدهذضر مقبإجقذ
مبرديم فأنز د ق ب كضر فنةق م س رط نرل مقحضدهضر يإجق منص ص اشذكل فنفصذل ذن
فذض يذبم شذقض آ فذع
فأنز محديث .ح ث يبم يدري مقبإجق ن هز يحه ل من فن خالل يهعذ
محفذذضظ هذذز مقأنذذز اذذد ن خذذالل ذ فحبذ ى فوذذق ن مكذذالم ،ح ذذث يذذبم ي ذ إ شذذبإ ي ج ضر
مغ اضرة اشكل فإدد هذا مقرذإر .دقذض يهذدف ىمذز مبفإيذق اذ ن مبإجقذ محذإة
مبإجق
بهإ دل فنهقض هز د نرل مقأه ف مألاعضص مصم.
مبإجق محإ
رقم ورمز املقدرر  1314اسم املقرر:
جتم

3ساعات( نظري)

الرتمجددددددددة املتزام ددددددددة

املتطلب السابق
ال يوجد

(الفورية)
يهذذدف هذذا مقرذذإر هذذز يذذدري مطذذالب هذذز مبإجقذ مف ريذ مقبضاذذإة اذ ن مقبحذذده ن خ ذذإ د
اضرة فع محفضظ هز د بهض ص ل مقأنذز
مصم ،ح ث يبم يدري مقبأهق ن هز زيضدة شإ
اشكل د ق .ح ث يإيكد ها مقرذإر هذز يشه ذل مقبذإجق ن مهقحض ذل مأضفذ مبذ يبطهذ مبإجقذ
ممإيأ مف ري مأل إ د مصم.
رقم ورمز املقدرر  1315اسم املقرر:
جتم

4ساعات( نظري)

تطبيقات ميدانية يف

املتطلب السابق
ال يوجد

الرتمجة بلغة اإلشارة
()1
يهدف ها مقرإر ىمز يطب ق مقبأهقذ ن مقهذضر ر مبإجقذ ضذقن فجق ذضر صذغ إة ذ مرذضء ر
غ إ رشق فع خاعضص مصم ىضض ىمذز يإجقذ نصذ ص دبضا ذ فبمذط فحضضذإ ر صذ إة
يةهذذإ يقكنذذآ فذذن بشضش ذ ضر مبإجق ذ اهغ ذ اذذضرة فذذن الشذذبعد م مصذذح ح م اذذضر ر الاجدي ذ
مقكضن مقنضش غ إهض فن مقهضر ر الشضش .
الاضري الر ضم م ف
رقم ورمز املقدرر  1411اسم املقرر:

3ساعات( نظري)

املتطلب السابق

ال يوجد
الرتمجة التخصصية
جتم
يهدف ها مقرإر هز يدري مقبإجق ن اشكل فإدد فكاف هز مبإجق مبعصص
فن مقجضالر محر ل مب يمضهم ر ع دفضءة مقبإجم فعبهف مرطض ضر محك ف
ح ث يبم مبإد د هز مبإجق :
 oمبإجق مألغإ ض خدضديق .
 oمبإجق مطب .
 oمشؤ ن الجبقض .
برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة
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o
o
o
o
o

طضع خ قضل.
معطضب محك ف .
مهرضء ر ا ن فمؤ م
نشإ ر خخبضر.
مبإ فج مح ري .

مد م

خ إ د مصم.

رقم ورمز املقرر  1412اسم املقرر

3ساعات( نظري)

املتطلب السابق

ال يوجد
الرتمجة العكسية
جتم
يهدف ها مقرإر ىمز يدري مقبإجم هز مبإجقذ فذن مغذ اذضرة ىمذز مهغذ مقنط ذ ذ
ممضفع خصم ،دامك محذديث اذ ن
مق ف مح دامك مدينضف ك ا ن مبإجق ا ن مشع
ممضفع .ح ث يبم يدري مقبإجم هز اضرة محديث رن حد،
خصم مشع
مشع
ح ث يأببإ فن ب هز مقهضر ر مب يبطه فهضرة ضم فن بل مقبإجم .ح ث يمبط ع مقبذإجم
محذذديث ضذأآ ذ ى ذضر مغذ
ممذضفع دذامك يهعذ
مقأنذز ىيصذضمآ مهشذذع
فذن يهعذ
ضم ياإي مح ر يجأهآ فمبقإ.
اضرة

رقم ورمز املقرر  1413اسم املقرر:
جتم

 4ساعات ( نظري)

غجمالقيدددددات الرتمجدددددة

املتطلب السابق
ال يوجد

بلغة اإلشارة
مقنض شضر مأضف  ،ب خفذ ر
يهدف ها مقرإر ابد يد مطضم ار م بخال ضر مبإجق ش ء
مشعص  .ح ث د يؤهإ مبح د مدى مقبذإجم ذ فمذشم فذض فذن فصذضدرة ربي ب كذضر مشذع
خصذم .ح ذذث يإيكذذد هذذا مقرذإر هذذز يره ذذل الشذذبنبضجضر مأشذ ص مبذ ذذد يذذؤهإ هذذز يفمذ إ
خصم ،ح ث يأببإ مبإجق شه ك فهن يبمم اضمقهن مأضم  ،بم
يإجق مح ر فع مشع
يد يد مقبأهم اقأضي إ مبإجق مأضمق مبذ يذم بقضدهذض فذن The National Association
of the Deaf and the Registry of Interpreters for the Deaf
رقم ورمز املقدرر  1414اسم املقرر:
جتم

الرتمجة بلغة اإلشارة

 4ساعات( نظري)

املتطلب السابق
 1214جتم

()2
يأببإ ها مقرإر مقإحه مقبردف فن مبإجق  ،ح ث ير م ا ضع نص ص دبضا ذ حذ ر ر يذبم
مطه فن مقبأهم يإجقبهض ش ض مغ اضرة .ح ث يشقل ها مقرإر هز نص ص بداإ يأر د
اق م فن فرإر مبإجق اهغ اضرة (.)1

برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة
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رقم ورمز املقرر  1415اسم املقرر:
جتم

 4ساعات( نظري)

تطبيقات ميدانية يف

املتطلب السابق
 1315جتم

الرتمجة بلغة اإلشارة
()2
مرضء ر
يهدف ها مقرإر ىمز يطب ق مقبأهق ن مقهضر ر مبإجق ضقن فجق ضر صغ إة
غ إ رشق فع خاعضص مصم ىضض ىمز يإجق نص ص دبضا فبمط فحضضإ ر فط م
اضرة فن الشبعد م مصح ح مجق ع اضر ر
يةهإ يقكنآ فن بشضش ضر مبإجق اهغ
غ إهض فن مقهضر ر الشضش
مقكضن مقنضش
الاجدي الاضري الر ضم م ف
امقبط رة

رقم ورمز املقرر  1511اسم املقرر:

 9ساعات

املتطلب السابق

 1311جتم
التدريب امليداني
جتم
ف ف يدريب فعبهف
يهدف ها مقرإر ىمز يطب ق مقبأهق ن مقهضر ر مبإجق
(فمبشف ضر ،بندي خاعضص مصم ،فد رس ،جضفأضر ،فؤيقإ ر ،غ إهض) ىضض ىمز يإجق
نص ص دبضا فبردف فط م .
مجضن مأقه مب يقكن
ها مقرإر يبم فإ جأ دض مقفإد ر مجقل مبطب ر
هآ
مردرة هز مبإجق اهغ اضرة ،مبشد د هز فض يم مبدري
مقبدرب اشكل فبضاإ
مبإجق فن خالل المبرضء مقبضاإ
مقمب يضر خراأ ممضار  ،دبمضب فهضر ر ضم
فع مصم ،فحض م مقبدرا ن يإجق فض ير م خصم اأإضآ ه هم فقض يؤدي ذمك ىمز الريرضء
قه مبإجق يط يإهم اشكل بدبإ.
اهم

برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة

7

برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة

8

