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عتماد مترجمي لغة اإلشارة لدى المجلس األعلى لحقوق األشخاص إ متحانإ أجراءات عقد
 ذوي اإلعاقة 

 

 
 الهدف من هذه اإلجراءات:

 .   للحصول على شهادة االعتماد لمترجمي لغة اإلشارة إجراءات محددةوضع 
 المرحلة األولى:

تتولى  مترجمي لغة اإلشارة اعتمادتعليمات بموجب  أعضاء اللجنة الفنية المشكلةكامل  -أ
 المهام التالية:

 أسئلة الثاني و  النظري  االمتحانأسئلة  األول: لإلمتحان النظري، إعداد نموذجين
 بعد شهر من تاريخ اإلمتحانوالذي يعقد  النظري  لالمتحان تكميليالمتحان اال

االمتحان  اجتياز االمتحان النظري وتمكنوا من اجتيازللذين لم يحالف الحظ في 
 .العملي في االمتحان في دورته العادية

  إعداد مادة اإلمتحان العملي. 
  .تحديد المواد النظرية المرجعية لمترجمي لغة اإلشارة الراغبين بالتقدم لإلمتحان 
 عرض مواد اإلمتحان على اللجنة الفنية إلعتمادها.  

اإلعاقة لتغطية النفقات يتم تخصيص موازنة من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي  .ب
 المالية المترتبة على إعداد مواد اإلمتحان.

 يتم إعداد نماذج تقييم المتقدمين لالمتحان العملي من قبل اللجنة الفنية. .ت
 (.30من  20)متحان النظري وتكون عالمة النجاح فيه عالمة لإل 30ص يتخصيتم  .ث
على  (70من  60)عالمة لإلمتحان العملي وتكون عالمة النجاح فيه  70ص يتخصيتم  .ج

 أن يتضمن اإلمتحان العملي ما يلي:
 .الترجمة من اللغة اإلشارية الى اللغة المنطوقة  
 .الترجمة من اللغة المنطوقة الى اللغة اإلشارية 
 يقوم به المترجم المفحوص ) لعب دور بموضوع اجتماعي ترجمة فورية  و حوار

 . المترجم الفوري (
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 .الترجمه من لغة اإلشارة إلى مكتوب 
يشترط إلعتماد المترجم والحصول على الشهادة إجتياز اإلمتحان بنجاح بشقيه النظري  .ح

 والعملي.
 المهام التالية:يتولى أمين سر اللجنة  .خ

 التنسيق لمواعيد اإلجتماعات. 
  حجز قاعة اإلجتماعات. 
  .إعداد محاضر االجتماع 
   استقبال طلبات التقدم لإلمتحان وفرزها وإعداد قائمة بها لغايات عرضها على

 اللجنة.
 .ابالغ المتقدمين بمواعيد اإلمتحان بشقيه 

يتولى رئيس اللجنة الفنية اعداد تقرير ختامي ورفعه لألمين العام للمصادقة عليه وذلك  .د
 ( فقرة ) و ( . 4حسب المادة ) 

 المرحلة الثانية:

اإلعالن من قبل المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عبر الصحف الرسمية يتم  -أ
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمجلس عن موعد موقع المجلس على اإلنترنت و و 

 د اإلمتحان بشقيه النظري والعملي.عق
كتروني على الموقع االل يتم رفع المواد المرجعية التي حددتها اللجنة لإلمتحان النظري  -ب

 للمجلس بحيث تصبح متاحة لجميع المتقدمين لإلمتحان.
وإعداد قائمة بالمتقدمين من قبل أمين سر اللجنة وفرزها يتم استقبال طلبات التقدم لالمتحان  -ت

لدى ( 1رقم )مترجمي لغة اإلشارة  اعتماد تعليماتتنطبق عليهم الشروط الواردة في الذين 
( و  12المادة )بمقتضى أحكام  اإلعاقة الصادرةالمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي 

على أن يتم 2017لسنة  20من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( 31المادة)
خالل فترة ال تقل عن أسبوعين قبل في الفترة المحددة في اإلعالن و استقبال الطلبات 

 .لالمتحانالمحدد موعد ال
للتأكد من  لالمتحانوم امين سر اللجنة بتزويد رئيس اللجنة الفنية بقوائم المتقدمين يق -ث

 في الجلسة التي تعقد في المجلسراقهم المرفقة والموافقة عليها أو 
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ويتم نشرها  إبالغ المتقدمين بمواعيد التقدم لالمتحان النظري والعملييقوم أمين سر اللجنة ب -ج
 .على الموقع االلكتروني للمجلس

 

 المرحلة الثالثة:

 كحد اعلى. نصفمتحان النظري ويخصص له ساعة و يخضع جميع المتقدمين لإل -أ
 .دقيقة 30 كل متقدمل ويخصص العملي لإلمتحان المتقدمين جميع يخضع -ب
تطويرها لهذه تم سيمتحان العملي وفق النماذج التي لإليتم احتساب نتائج المتقدمين  -ت

 الغاية ويتم احتساب المتوسط الحسابي للنماذج لكل متقدم.
للمصادقة  بعد رفعها لألمين العام متحان على الموقع االلكتروني للمجلستعلن نتائج اإل -ث

 .عليها
لعملي، يسمح في حال عدم نجاح المتقدم في أي شق من االمتحان سواء النظري أو ا -ج

متحان بشقيه النظري ة التي تليه شريطة خضوعه لإلالدور متحان في له بالتقدم لإل
 والعملي. 

يسمح لمن اجتازوا االمتحان العملي ولم يتمكنوا من على الرغم مما ورد في البند )ج(  -ح
، التقدم المتحان تكميلي يعقد لهذه الغاية بعد شهر من فقط اجتياز االمتحان النظري 

 صدور النتائج.

   

 

 


