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حقيبة
كتابة لغة اإلشارة العربية

لغة اإلشارة أصبحت لغة مكتوبة

Arabic Signwriting  (ArSW)  
    Sign Languages are written languages
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للتواصل معنا
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أنت تقتني هذه الحقيبة ...  لتكون قادرا على
تقديم دورات لألفراد والمؤسسات عن كيفية لغة اإلشارة 	 
كتابة مناهج الصم الدراسية من الروضة حتى الجامعة	 
تدريب أهالي الصم وضعاف السمع على مذاكرة الدروس مع أبنائهم بالكتابة	 

محاور الحقيبة                
 	  ArSWكيفية كتابة لغة االشارة العربية
نقاط االستقبال والتعبير االشاري 	 
اشارات الكف واالصابع واتجاهات الحركة	 
نقاط االتصال وآلية الحركة وعالمات الترقيم	 
ورشات عمل مصغرة لتطوير مناهج الصم	 

المستهدفون من الحقيبة – المدربين
ادارات معاهد الصم	 
طلبة معاهد االمل	 
نوادي اإلعاقة السمعية	 
الطلبة الصم في الجامعات 	 
معلمي ومعلمات معاهد ومراكز الصم 	 
أساتذة الجامعات في مسار اإلعاقة السمعية 	 
قسم المناهج في مؤسسات التربية والتعليم	 

قالوا عن كتابة لغة االشارة:
إن قراءة اللغة الخاصة بأي انسان تنمي الفهم واالدراك وتساعده على فهم ما 	 

يحيط به.
California - Valerie Sutton  

ألول مرة في الوطن العربي الطالب الصم يقرؤون ويكتبون إشاراتهم.	 
د.أمحد التايه -  مطور احلقيبة

النتائج أضعاف ما كان متوقعا مما يجعل التوسع في تجربتها ضرورة في بيئات 	 
أخرى وال شك أنها تجربة عالمية.

السيد سليمان الشايع  - مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية  - السعودية
نعم هكذا 	  نعم  بأعلى صوتك  ... ستصرخ  بالفرح  ... ستشعر  النتائج ستبهرك 

يتعلم الصم.                                                                 
د. حممد أبو شعرية – خبري كتابة لغة اإلشارة                                                 

شهادات الدورة 
األمريكية من مؤسسة    	  المتحدة  الواليات  من  مباشرة  وموقعة  معتمدة  شهادات 

Sutton Center For Movement Writing عند اجتيازكم الدورة التدريبية.
 	 CGC شهادات الحقيبة التدريبية مرخصة ومعتمدة من المركز العالمي الكندي

ومسجلة في المكتبة الوطنية ومكتب حقوق الملكية الكندي.

     مكونات الحقيبة التدريبية
Arabic SignWriting (ArSW) 

اوراق عمل للمتدربين

القاموس االشاري االمريكي

ورشة عمل تطبيقية 
 قرص لقاموس لغة االشارة 

العربي )مجاني ( 

دليل المدرب لتنظيم  الدورة 

فيديو كتابة لغة 
CD االشارة

مشاهد عالمية متنوعة

المذكرة  التدريبية 

ArSW-Edit  قرص مدمج
لتحرير كتابة لغة اإلشارة العربية 

بكل سهولة ويسر

قصة  اطفال مكتوبة 
بلغة اإلشارة

مذكرة الرموز االشارية 
إشارات الكف و األصابع - اتجاهات الحركة 

- نقاط االتصال - آلية الحركة - حركة 
األصابع - تعابير الوجه – الرأس - حركة 
الرأس - اتجاه موقع الرأس - األكتاف - 
الجذع - حركة الجسم الكامل - عالمات 

الترقيم

القاموس االشاري العربي+  
ورشة عمل )الصور واإلشارات(

معرض كتابة لغة االشارة
120 لوحة مصغرة توضح صور 

مكتوبة بلغة االشارة  

لعبة تركيب تمنحك المتعة 
والفائدة في كتابة لغة اإلشارة 

قطع مصورة وقطع مكتوبة


