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فريق العمل والمراجعة
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فريق العمل
أ.د .ناصر بن سعد العجمي
املدير التنفيذي لربنامج الوصول الشامل.

د .محمد بن علي القحطاني
املدير التنفيذي املساعد لربنامج الوصول الشامل.

د .أحمد محمد السيد الحفناوي
مستشار التقنية املساعدة وتسهيل الوصول اإللكرتوني لذوي اإلعاقة .
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المراجعة والتحكيم
أ.د .عبد الملك بن سلمان السلمان
كلية علوم احلاسب و املعلومات.

أ.د .محمد الجمني
مدير إدارة املعلومات واالتصال باملنظمة العربية للرتبية للثقافة والعلوم (اليونسكو).

د .عصام بن عبد هللا الوقيت
العميد السابق لعمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت.

د .هند بنت سليمان الخليفة
كلية علوم احلاسب واملعلومات.

م .حمد بن ناصر القحطاني
مدير إدارة البوابة اإللكرتونية واالعالم اجلديد.

أ .محمد بن عبد الرازق الخلف
اإلدارة القانونية جبامعة امللك سعود.
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المقدمة
هدفت جامعة امللكك سكعود منكن انشكا ها فكك عكام 1377هكك 1957م اىل أن تككون منكا ة للعلك
واملعرفككةح ىتككى وصككلت اىل موقككع الحللك مككم ا ككراي التنمككوت والريككادت الككنت تشككهد أصككعدة التعلككي
العككال علككى املسككتوى العرب ك واإلقليم ك  .وتشكككل اسطككة اةسككرتاتي ية 2030م جلامعككة امللككك سككعود
خا طككة طريككق للمسككتحلبل لتلحليككق الريككادة العلميككة والبلميككة لبنككات وتمككع املعرفككةح وت ويككد ا تمككع
خبككر ذ يوت افككاتات عاليككة مهنيككا ومعرفكككيا وتحلنيككا .وي ي ك عككم جامعككة امللككك سككعود فككك اسطككة
اةسرتاتي ية اةهتمكام بكافكة شكرا جمل ا تمكع كا فكك يلكك اففكراد يوو اإلعاقكة ىيك تعمكل جامعكة
امللك سعود ىاليا على تهيئة مبان وخدمات اجلامعة لنوت اإلعاقة فك عدد مم اجلوان تشمل البيئكة
املعما ية والبيئة التعليمية والتحلنية واإللكرتونية.
فككككيما يتعلكككق بكككالنواى اإللكرتونيكككة فكككجن جامعكككة امللكككك سكككعود تكككامم بعهميكككة جعكككل املواقكككع
اإللكرتونيككة سككهلة الوصككول لككنوى اإلعاقككة .ىي ك تحلككدم مواقككع وصككفلات جامعككة امللككك سككعود علككى
الشككبكة العامليككة لتنرتنككت عككددا مت ايككدا مككم اسككدمات املباشككرة علككى اإلنرتنككت ممككل نشككر افخبككا
واملعلوماتح فضال عم موا د التعل

موعة واسكعة مكم املسكتنيدمذ طالطكالا ا كاليذ وا،كتملذح

واملوظفكككذح وابآبككاتح....اخل) .ان عككدم نكككم الطككالا يوت اإلعاقككة مككم الوصككول بسككهولة اىل املواقككع
اإللكرتونية ميمل عا حلا حيول دون وصوهل اىل املعلومات واسدمات اليت تحلدمها جامعة امللك سعودح
ويلك نتي ة ةفتحلاد أغل هن املواقع لعناصر سكهولة الوصكول .ولكنلك تسكعى جامعكة امللكك سكعود اىل
نشكر مفهككوم التمككمي الشكامل للمواقككع اإللكرتونيككة لل امعكة .ويلككك مككم خكالل و ككع سياسككة لسككهولة
الوصككول للمواقككع اإللكرتونيككة .ويرتك ك مفهككوم سككهولة الوصككول للمواقككع اإللكرتونيككة ىككول

ككمان

وصول اففراد يوت اإلعاقة اىل حمتويات وخدمات اإلنرتنت أسوة ب ريه مم افسويات ويلك مم خكالل
ازالة العوا ق اليت حتكول دون وصكول أو اسكتنيدام اففكراد يوت اإلعاقكة سكدمات وحمتويكات ومنت كات
وتطبيحلات اإلنرتنت اليت تسهل مهام ا ياة اليومية و رو ية لعملية التعل وتبادل املعلومات.
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وتكعت مبكاد ة جامعكة امللكك سكعود لسكهولة الوصكول للمواقكع اإللكرتونيكة انيطكوة ياديكة علكى
مسككتوى اجلامعككات العربيككة فككك هككنا ا ككال وقككد ىككدتت تطككو ات مللوظككة ىي ك ان مع ك الحلوال ك
اجلديككدة للمواقككع متوافحلككة مككع معككايري سككهولة الوصككول امككا أن بعككي مطككو ت املواقككع اإللكرتونيككة
جبامعة امللك سعود يسعون ابآن لألخن -بعذ اةعتبا  -اففراد يوت اإلعاقة عند تممي مواقعه .
ولكم

أن تكون هناي سياسكة وا كلة حمكددة فكك هكنا الشكعن ثيك نمكل اىل مرىلكة تلتك م

فكيها أغل املواقع اإللكرتونية جبامعة امللك سعود عايري سهولة الوصول للمواقكع اإللكرتونيكة الكيت
ىددتها ابطة الشبكة العاملية للمواقع اإللكرتونية.
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الفصل األول
التعريف بمبادرة جامعة الملك سعود
لسياسة سهولة الوصول للمواقع اإللكترونية
* مفهوم سياسة سهولة الوصول للمواقع اإللكرتونية:
يعد استنيدام اإلنرتنت يف التعلي اجلامع مم متطلبات اعداد جيل جديد قاد على التعامل مكع
متطلبككات التطككو الككتحلينح ىي ك ان اسككتنيدام اإلنرتنككت مككم قبككل الطككالاح ومككم قبككل أعضككات هيككعة
التد يس والباىمذح يتعدى اونها وسيلة لالتمال والتواصل اىل امكانية تفعيلها يف التعلكي والكتعلم
املشرتي بعسالي َ فعالة وا ابيكةح امكا تكدع أسكالي التعلكي املسكتمرح والتعلكي عكم بعكدح والكتعل
النات  .فضال عم وصول الطالاح واملُعلممكذح والبكاىمذح اىل ممكاد املعلومكات والكيت تَمكُكنه مكم
ا مول على أىدث افثاث واإلىماتاتح والمو ح ومحلاطع الفيديوح وافصواتح واسكتنيدامها يف
العملية التعليمية ..فاإلنرتنت وصفلات املواقع اإللكرتونية اليت تعتمكد عليهكا جامعكة امللكك سكعود فكك
معامالتهككا وخكككدماتها التعليميككة واإلدا يكككةح فضكككال عككم الكككدخول علكككى افخبككا وال يكككد اإللكرتونكك
والتسوق والرتفكيه فك أت ساعة مم النها أو الليلح فابآن وبنحلرة الفع ةح ميكم أن يمبجمل العكاي بكذ
أطراف أصابعك هنا ان انت تستطيع اسكتنيدام الفكع ة وتسكتطيع يكة الشاشكة ولكات المكوتح أو
عنى آخر ان انت ليس لديك أية اعاقة مم أت نوت.
وهككن املحلدمككة ك أن تسككاعدي علككى فه ك املعوقككات الككيت يواجههككا اففككراد يوو اإلعاقككة عنككد
اسككتنيدام املواقككع اإللكرتونيككةح ومككايا تسككتطيع أن تفعككل لت عككل موقعككك اإللكرتون ك أامككر سككهولة
وقابلية للدخول .فاستنيدام اإلنرتنت هو أىد أفضكل افشكيات الكيت ىكدتت لكنوى اإلعاقكة .وعلكى الكرغ
مم يلك فهن اإلمكانات ما زالت غري مفعلة بشكل اافٍح ن كرا لعكدم تهيئتهكا مكم قبكل املمكممذ
للمككفلاتح أو املطككو يم واككنلك املشرفكككذ علككى ادا ة ا،تككوى تطلبككات الوصككول الشككامل لككنوت
اإلعاقة.
اممال :بعي املواقع ة ميكم أن يت تمفلها اة باستنيدام الفع ة فحلطح ونسكبة اكبرية مكم
الفككيديوهات ة يككت تشك يلها اة ايا انككت مسكتنيدما تككرى وتسكتطيع الككتلك بالفكع ةح اككنلك فككجن
حمتوى الوسا ط املتعددة غري متاح ترمجتها لألفراد يوت اإلعاقة السمعية.
إن سهولة الوصول للمواقع اإللكرتونية تعين تسينهيل وصينول مسينت دمي املوقينع اإللكرتونيني دون
عوائق نتجت عن إعاقاتهم اجلسدية أو البصرية أو السمعية حبيث يتمكن املست دم مينن الوصينول إ
مجع حمتويات صفحات املواقع اإللكرتونية ،سواء كانت نصوصينا أو صينورا أو لقتينات فينينيديو وملفينات
فالش دون احلاجة إ االستعانة بش ص آخر.
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* أهمية سياسة سهولة الوصول للمواقع اإللكرتونية:
قد يتساتل الكمري مم املبمريم ىول :ايف ميكم للكفككيف متابعكة خدماتكه اإللكرتونيكة؟
ايف له أن يعتمد على نفسه؟ ايف له أن يستنيدم أىدث التحلنيكات اإللكرتونيكة فكك تسكيري ىياتكه
ويعتمد على نفسه فك الوصول للنيدمات اإللكرتونية؟
وفى هنا اإلطا فحلد قامت جامعة امللك سعود بتوفكري التحلنيات املساعدة لنوى اإلعاقةح ولككم
لكك تعمككل تلكك التحلنيككات بطريحلكة مناسككبة

ك أن تكككون بنيكة املواقككع اإللكرتونيكة مهيكعة للتفاعككل

معها .فجيا توافرت شروط سهولة الوصول اىل املواقع اإللكرتونية لل امعةح فجن يلك بكدو يكادت اىل
زيادة اإلفكادة مكم افجهك ة وال ويكات الكيت توفرهكا جامعكة امللكك سكعود لكنوت اإلعاقكة

كا يكنعكس

بدو ا ابيا على التلميل افاادمي للطكالا وتشك يعه علكى اةسكتحلالل الكنات واةعتمكاد علكى
النفس للتعل مدى ا ياة.

* التشريعات الداعمة لسياسة جامعة امللك سعود لسهولة الوصول للمواقع اإللكرتونية:
وقعت اململككة العربيكة السكعودية علكى اتفاقيكة افمك املتلكدة

حلكوق اففكراد يوت اإلعاقكةح الكيت

دخلت اىل ىيك التنفككين فكك  3مكايو 2008م املوافكق  26بيكع افول 1429هكك .ونصينت هينذا االتفاقيينة علين
حينق الوصينول بوصينف حقينا أساسينيا مينن حقينينوإل اإلنسينان ،وتتالينب االتفاقيينة مجيينع اليندول املوقعينة با ينينا
إجراءات مناسبة لتسهيل الوصول إ اإلنرتنت من قبل األفراد وي اإلعاقة أسوة بغريهم من األسوياء.
وهو ما مت تفعيله بافمر امللك السكام

قك  35363وتكا ي 1434 9 23هكك خبمكوت تعمكي

الوصككول الشككامل باململكككة .امككا مت اقككرا الحلواعككد واإلجككراتات التن يميككة سككدمات الطككالا يوى
اإلعاقة مم ولس جامعة امللك سعود فك جلسته بتا ي 1434 10 27هك.
اما أن استفادة اففراد يوت اإلعاقة مم برامج التعلي العال هو ىق يكفلكه هلك ن كام عايكة
املعوقذ يف اململكة العربية السعودية الماد
1421 9 23هكح الحلا

وجك املرسكوم امللكك الككري قك طم  )37وتكا ي

باملوافحلة على قرا ولس الوز ات ق ط )224وتا ي 1421 9 15هك والكنت

جات تتو ا لكافة اجلهود الرا دة فك وال عاية اففراد يوت اإلعاقةح وتعهيله مكم قبكل ىكومكة
اململككككة العربيكككة السكككعودية .حي ينينث ت ينيننص امل ينينادة الثاني ينينة م ينينن نظ ينينام رعاي ينينة األف ينينراد وي اإلعاق ينينة علين ين
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التالي(« :)1تكفل الدولة حق املعوإل فيني خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ،وتشجع املؤسسات واألفينراد
علين اإلسينهام فينيني األعمينال اريرييينينة فينيني جمينال اإلعاقينة ،وتقينيندم هينذا ارييندمات ينذا الفئينة عينن يريينينق
اجلهات امل تصة" .وفيني ما يتعلق بارييندمات التعليميينة والرتبويينة ،تيننص املينادة الثانيينة مينن نظينام رعايينة
األفراد وي اإلعاقة عل أن جيب "تقديم ارييندمات التعليميينة والرتبويينة فينيني مجيينع املراحينل (مينا قبينل
املدرسة ،والتعليم العام ،والتعليم الف  ،والتعليم العالي) .مبا يتناسب مع قدرات األفراد وي اإلعاقة
واحتياجينيناتهم ،وتس ينينهيل التحينيناقهم به ينينا ،مينينع التق ينينويم املسينينتمر للمن ينيناهج واريينيندمات املقدم ينينة ف ينيني ه ينينذا
اجملال».
* أهداف سياسة جامعة امللك سعود لتسهيل الوصول للمواقع اإللكرتونية:
تهدف السياسة التن يمية لسهولة الوصول للمواقع اإللكرتونية حتحليق افهداف التالية:
 – 1جعل فرت اففراد يوت اإلعاقة متساوية اىل أقمى ىد

كم مع اففراد مم غكري يوت اإلعاقكة

فك اةستفادة مم الفرتح واملعلوماتح واسدمات املحلدمة على صفلات اجلامعة اإللكرتونية.
 – 2و ع اطا قانون لضمان أن حمتويات صفلات جامعة امللك سعود اإللكرتونية متاىة لكل مم
يرغ فكك الوصكول اليهكاح امتمكاة لحلكوانذ الدولكة واملبكادق افخالقيكةح وتطبيحلكا ملبكادق الوصكول
الشامل فك جامعة امللك سعود.
 – 3نكذ مجيع صفلات املواقع اإللكرتونية الكيت حتتكوت علكى معلومكات ليكة لل امعكة الكيت مت
انشككا ها وحتككديمهاح أو تعديلككها بعككد التككا ي الفعل ك هلككن السياسككة لتكككون متوافحلككة مككع معككايري
الوصول واةستنيدام العاملية.
 – 4و ككع ىككد أدنككى مككم معككايري الوصككول واةسككتنيدام لمككفلات شككبكة جامعككة امللككك سككعود املحلدمككة
للم تمع.
 – 5تش ك يع ممككمم صككفلات املواقككع اإللكرتونيككة علككى يط ك ا ككد افدنككى مككم املعككايري لتع ي ك
الوصول واةستنيدام للمواقع اإللكرتونية لكل وتمع جامعة امللك سعود.
* معايري سياسة سهولة الوصول للمواقع اإللكرتونية:
فككك اطككا تفعيككل سككهولة الوصككول للمواقككع اإللكرتونيككة قامككت مبككاد ة قابليككة الوصككول للمواقككع
اإللكرتونيككة

)Accessibility Initiative

 (Webالتابعككة ةحتككاد الشككبكة العنكبوتيككة

)(W3C

بجعككداد

وموعة مم املستويات التتابعية للمعايري اساصة بتممي املواقع اإللكرتونية؛ لتسهيل الوصكول اليهكا
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وتحلكدم هكن املبكاد ة ا شكادات ومعكايري لحلابليكة الوصكول ،تكوى املواقكع
)Guidelines (WCAG

اإللكرتونيكة(Web Content )2

 Accessibilityوقككد صككنفت هككن املعككايري مككم قبككل من مككة

World Wide Web

) Consortium (W3Cاىل تالتة مستويات ه ال ما و د بالوتيحلة افصكلية وفحلكا بآخكر حتكدي للوتيحلكة
يف 2012 10 2م ح وه


:

املسكككتوى افول:

)(A

أو طأ) نمكككل العناصكككر افساسكككيةح أو ا كككد افدنكككى لتلحليكككق سكككهولة

الوصولح وبفحلدها يفحلد املوقع قابليته


للوصول.

املستوى المان  (AA) :أو طأأ) نمكل العناصكر الكيت تضكمم ازالكة أهك املوانكع لسكهولة الوصكول
وبفحلدها تكون املواقع صعبة الوصول لألفراد يوت اإلعاقة.



املستوى المال  (AAA) :أوطأأأ) نمل العناصر اليت تُلسم امريا مم سهولة الوصول للموقع
اإللكرتونية.

ولك حيحلق أت موقع ا د افدنى مم سهولة الوصول ةبكد لكه مكم حتحليكق املسكتوى افول علكى
افقل وفكيما يل عرض ملستويات سهولة الوصول للمواقع اإللكرتونية.
املستوى األول طأ)


الشكل العام:

ط )1 – 1توفككككري نكككي بكككديل للعناصكككر غكككري النمكككية طممكككل) المكككو – الرسكككوم املتلراكككة –
اسرا ط  -أز ا الكتلك الرسكومية – وابكط الفككيديو مكع مراعكاة أة يككون الكني البكديل طكويال
بشكل ابري.
ط )2 – 1التعاد مم أن أوعية املعلومات اليت حتتوت على لون تتوافر بشكل بديل بدون اللون.
ط )3 – 1التلديككد بو ككوح للككت ريات الككيت قككد تطككرأ علككى النمككوت أو النمككوت البديلككة عنككد
الحلراتة باستنيدام قا ق الشاشة.
ط )4 – 1تن ي الوتكا ق ثيك ميككم قراتتهكا بكدون أألكاط افو اق ط  )style sheetsعلكى سكبيل
املمككال عنككدما يككت تحلككدي وتيحلككة بمككي ة  HTMLبككدون أألككاط افو اق

طsheets

)style

ك أن تكككون

الوتيحلة ة ت ال سهلة الوصول والحلراتة.
ط )5 – 1التعاد مم امكانية الوصول للملتوى املت ري ط )Dynamic contactفك مجيع مراىله.
ط )6 – 1التعاككد مككم أن صككفلة املوقككع اةلكرتونك تتوافككق مككع حتكك املسككتنيدم فككك سككرعة
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وميي الشاشة لديه.
ط )7 – 1استنيدام أو جمل وأبسط أسلوا لل ة فك حمتوى املوقع.


الصور واريرائط:

ط )2 – 1توفكري وابط نمكية مفعلكة لككل منطحلكة فكك صكو اسكرا ط املتمكلة مباشكرة باسكادم
الر يس للموقع.
ط )8 – 1توفكري خرا ط المو مكم جانك العميكل بكدة مكم اططكات المكو مكم جانك اسكادم
لتعريف املناطق يات الطابع اهلندس .


اجلداول:

ط )5 – 1تعريف وحتديد المفوف وافعمدة فك جداول البيانات.
بالنسككبة جلككداول البيانككات الككيت حتتككوت علككى اتككنذ أو أامككر مككم املسككتويات املنطحليككة لتحلسككي
اجلدولح استنيدم العالمات ط )markupلربط خاليا البيانات خباليا أس اجلدول.


اإليارات:

ط )12 – 1و ع عنوان ط )Frameلكل اطا لتعريفه واإلشا ة اىل عمله ارابط للتنحلل.


النصوص والتتبيقات النصية:

ط )6 – 3التعاككد مككم أن المككفات الككيت تحلككدم النمككوت متوافحلككة مككع تطبيحلككات قككراتة وحتريككر
النيح وان ي يكم يلك متاىا


توفكري املعلومات والنموت على صفة بديلة.

الوسائط املتعددة:

ط )1 – 3التعاككد مككم أن التحلني كة املسككاعدة للمسككتنيدم ميكنهككا الوصككول اىل الككني الوصفككك
للملتوى البمرت بشكل آل ح ثي تحلدم وصفا فه املعلومات ىول ا،توى البمرت املعروض.
ط )1 – 4بالنسبة لعكروض الوسكا ط املتعكددة املعتمكدة علكى الوقكت فكك عر كها اككك طاففكالم –
الرسوم املتلراة)

أن يت عرض الني الوصفك للملتوى البمرت بشكل متك امم مكع العكرض
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املر .


توصية:

ط )11 – 4فك ىالة عدم التمكم مم انشات أو تعديل صفلة املوقع اإللكرتون ثيك ميككم
الوصول اليها

توفكري ابط لمفلة ني بكديل متوافحلكة مكع املبكادق التحلنيكة لككط )W3Cيكت حتكديمها

بالت امم مع المفلة الر يسة.
املستوى الثاني طأ أ)


الشكل العام:

ط )2 – 2التعاككد مككم أن افلككوان واسلفكككي ة تككوفر تباينككا لونيككا وا ككلا لألفككراد الككنيم لككديه
مشكالت بمرية أو عند عر ها على شاشة باللون افبيي وافسود.
ط )3 – 1استنيدام العالمات ط )Markupبدة مكم المكو لنحلكل املعلومكات فكك ىالكة تكوفر خاصكية
الوصول للنموت فك العالمات.
ط )3 – 2مراجعة املستندات وفحلا لحلواعد الل ة املكتوبة بها.
ط )3 – 3يفضل استنيدام أألاط افو اق ط )Style sheetsللتلك فك التنيطكيط وعكرض صكفلة
املوقع اإللكرتون .
ط )3 – 5استنيدام عناصر أس المفلة لنحلل هيكل الوتيحلة.
ط )3 – 6استنيدام قا مة العالمات ط )Markupوعناصرها بشكل صليجمل.
ط )3 – 7عدم استنيدام عالمات اةقتباس لتنسيق الوتا ق.
ط )6 – 5التعاد مم أن ا،توى املت ري ط )Dynamic contentقابكل للوصكول أو يتكيجمل صكفلة بديلكة
توفر نما بديال للملتوى.
ط )7 – 2فك ىالكة وجكود حمتكوى بكه ومكيي طاملفكات الفكال

وعكرض المكو السكريع)

ك

توافر امكانية الوصول والتلك فك معدل العرض والوميي.
ط )7 – 4عكدم تفعيكل خاصككية التلكدي ابآلك لمككفلات املوقكع اإللكرتونك اة فككك ىالكة تككوفر
امكانية حتك فك وقف التلدي مم قبل املستنيدم.
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ط )7 – 5اتاىة حتك املستنيدم فك ايحلاف خاصية اعادة املوقع اإللكرتون ح وعكدم اسكتنيدام
العالمات إلعادة التوجيه التلحلا

للمفلات.

ط )10 – 1عككدم اسككتنيدام النوافككن اإلعالنيككةح أو النوافككن املنبمحلككة دون اعككالم املسككتنيدمح ىتككى
يتوفر للمستنيدم امكانية ايحلاف النوافن اإلعالنية.
ط )11 – 1استنيدام تحلنيات ط)W3Cح عندما تكون متوفرة ومتاىة لالسكتنيدام واسكتنيدام آخكر
اصدا اتها عندما تكون متاىة ومدعومة.
ط )11 – 2جتن

ي ات اهمال استنيدام تحلنيات ط.)W3C

ط )12 – 3تحلسي اتل املعلومات الكبرية اىل وموعات أص ر تكون قابلة لتدا ة.
ط )13 – 1حتديد اهلدف مم ال ابط بو وح.
ط )13 – 2توفكري البيانات الوصفكية ط )Meta Dataإل افة معلومات دةلية اىل المفلات واملواقع.
ط )13 – 3تحلدي معلومات عم التنيطيط العام للموقع ممل توفكري خريطة املوقع أو جدول ا،تويات.
ط )13 – 4استنيدام آليات اإلبما فك املوقع بطريحلة متسحلة.


اجلداول:

ط )5 – 3عدم استنيدام اجلداول فك التنيطيط ل رض آخر غري ترتي البيانات.
ط )5 – 4فك ىالة استنيدام جدول للتنيطيطح ة يكت اسكتنيدام أيكة عالمكات هيكليكة مكم أجكل
التنسيق البمرت.


اإليارات:

ط)12 – 2

ك وصككف اإلطككا ات بو ككع ال ككرض منهككاح وعالقاتهككا ببعضككها ايا ي يكككم يلككك

وا لا فك عنوان اإلطا .
ط)10 – 2

ك ك و كككع تسكككميات أو عنكككاويم وا كككلةح لككككل عنمكككر مكككم عناصكككر الكككتلك

والنمككوي ح ىتككى يككت توفكككري امكانيككة الككتلك مككم قبككل املسككتنيدم فككك النمككاي وعناصككر الككتلك
املرتبطة بها.
ط )12 – 4جتن مشا اة العناويم واملسميات مع التلكمات املرتبطة بها.
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التتبيقات والربامج النصية:

ط )6 – 4بالنسبة للتطبيحلات وافاواد املرتبطة بهاح

التعاد مم أن الني يت قراتته على

اافة افجه ة دون الن ر اىل التطبيق املستنيدم أو نوت افاواد اليت يتعامل معها.
ط )7 – 3غككري مسككموح بتلككري الككني بطريحلككة آليككة اة مككم خككالل حتك ك املسككتنيدم فككك ىالككة
وجود .
ط )8 – 1التعاد مم أن العناصر ال وية والتطبيحلات املرتبطة بها متوافحلة مع مللحلات التحلنية
املساعدة.
ط )9 – 2التعاد مم أن أت عنمر حيتوت على واجهة للتفاعل ميكم تش يلها بطريحلكة مسكتحللة
عم افجه ة.
ط )9 – 3بالنسبة لألاواد ال وية يفضل حتديد معاجلكات افىكداث املنطحليكةح بكدة مكم الكيت
تعتمد على طرق أخرى ملعاجلة افاواد.
املستوى الثالث طأأأ)
 الشكل العام:
ط )4 – 2حتديككد اةختمككا ات بشكككل وا ككجمل يسككمجمل لوصككول الرسككالة اىل فه ك املسككتنيدم بككعن
هناي امل يد مم املعلومات ىول نفس املو وت.
ط )4 – 3التعرف على ل ة المفلات افساسية والتعامل معها.
ط )9 – 4انشات اجلداول بشكل من بطريحلة منطحلية مم خكالل الوصكالت وعناصكر الكتلك
والكا نات.
ط )9 – 5تفعيل اختما ات لوىة املفكاتيجمل ونكينهكا مكم الوصكول اىل الكروابط املهمكة للكتلك
فك عناصر المفلة.
ط )10 – 5تفعيككل حتك ك املسككتنيدم مككم خككالل التحلنيككة املسككاعدة ككا فككك يلككك مككم امكانيككة
الوصول اىل الروابط والوصول املتضمنة فك المفلة.
ط )11 – 3تفعيل امكانية الوصول اىل أفضل خيا لحلكراتة المكفلة مكم خكالل تفعيكل امكانيكة
اختيا الل ة ونوت ا،توى.
ط )13 – 5توفكري قوا للتنحلل فك اافة مستويات املوقع اإللكرتون مع توفككري خريطكة للموقكع
تو جمل آلية التنحلل.
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ط )13 – 6جتميع الروابط يات الملة باملو وت الواىكد مكع حتديكد وا كجمل وتعريكف للم موعكةح
وتوفكري وسيلة لت اوز ال الروابط اساصة با موعة.
نكذ املستنيدم مم اجرات أنوات اتلفكة مكم
ط )13 – 7فك ىالة توفكري وظا ف البل ح
عمليات البل على اتلف مستوياتها.
ط )13 – 8و ع املعلومات املهمة واملمي ة دا ما فك بداية العناويم والفحلرات والحلوا .
ط )13 – 9تحلدي معلومات ىول مكونات وعدد صفلات الوتا ق املرتبطة.
ط )13 – 10توفكري امكانية لت اوز أاواد ط )ASCIIمتعددة اسطوط.
ط )14 – 2توفكري ني بديل مرتبط بالعروض البيانية أو السمعية.
ط )14 – 3انشات ألط مم العرض الوا جمل للمفلة يكون متبعا فك باق صفلات املوقع.
 الصور واريرائط املصورة:
ط )1 – 5توفكري ني بديل لكل صو ة أو س تو يل ح وفكك ىالكة وجكود أمكاام مهمكة علكى
المو ة أو الرس يت تفعيلها بروابط نمية شا ىة هلا.
 اجلداول:
ط )5 – 5تحلدي ملنيمات لل داول.
ط )5 – 6توفكري اختما ات لعناويم أس اجلدول.
ط )10 – 3ك ك نككككذ التحلنيكككات املسكككاعدة للوصكككول بشككككل منطحلك ك اىل أجك ك ات اجلكككدول
توفكري ني بديل.
واستعراض النموت اليت بداخلها وان ي يتوفر يلك
 بشكل عام:
ط )10 – 4فك ىالة وجود نحلي فك النموت البديلة للعناصر غري املهمكة فكك المكفلة ميككم
عدم التوجيه اليها ىتى استكمال النموت الناقمة.
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الفصل الثاني
سياسة جامعة الملك سعود
لسهولة الوصول للمواقع اإللكترونية
* تعريفات:
سياسينينة جامعينينة امللينينك سينينعود لتسينينهيل الوصينينول للمواقينينع اإللكرتونيينينة :سياسككة جلعككل صككفلات
املواقككع اإللكرتونيككة التابعككة لل امعككة فككك متنككاول اجلميككع حتككت مسككمى «سياسككة جامعككة امللككك سككعود
لتسهيل الوصول للمواقع اإللكرتونية».
حمتويينات املواقينينع اإللكرتونيينة :تشككمل حمتويككات صككفلات اإلنرتنككت واملعلومككات واسككدمات الككيت
تحلدمها طادا ات وعمادات واليات وأقسام وأعضات هيئة التد يس وموظفك جامعة امللك سعود).
معايري الوصول واالسينت دام :ه تلك املعايري املضمنة فك املبكادق التوجيهيكة امكا هكو مو كجمل
مككم قبككل احتككاد شككبكة الويكك العامليككة ط )W3Cفككك مبككاد ة الوصككول للمواقككع اإللكرتونيككة ط

Web

.)Accessibility Initiative
دليينينل الوصينينول إ حمتينينوى املواقينينع اإللكرتوني ينة :ي طككى وموعككة واسككعة مككم التوصككيات جلعككل
حمتوى املوقع اإللكرتون أامر قابلية للوصكول .ويتضكمم الكدليل وموعكة املبكادق التوجيهيكة لتهيئكة
حمتوى املوقع اإللكرتون ليكون فك متناول طا فكة واسكعة مكم اففكراد يوت اإلعاقكةح كا فكك يلكك
يوت اإلعاقة البمريةح ويوت اإلعاقة السمعيةح واةفراد يوت صعوبات الكتعل ح ان اتبكات هكن املبكادق
التوجيهية غالبا ما

عل حمتوى املواقع اإللكرتونية أامر قابلية للوصول.

اللجنة اإلشرافينية لسهولة الوصول للمواقع اإللكرتونيينة :ه جلنة اشرافية يرأسها اتي مكم
عمادة التعامالت اإللكرتونيكةح أو اجلهكة الكيت تتكوىل انشكات وتنسكيق واعتمكاد املواقكع اإللكرتونيكة يف
نطككاق جامعككة امللككك سككعود وتضك فككك عضككويتها مستشككا يم متنيممككذ فككك وككال تطككوير صككفلات
املوقع اإللكرتون ووال التحلنيات املساعدة.
صينينفحة ويينينب منقحينينة :هك صككفلة ويك مت اعككادة تمككمي أج ا هككا أو مراجعككة مكوناتهككا وفحلككا
للمعايري الحلياسية ملن مة ط )W3Cعند املستوى المانى الد أدنى.
ط)http://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance
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* بنود سياسة جامعة امللك سعود لتسهيل الوصول للمواقع اإللكرتونية:
 – 1تعت ك مبككاد ة النفككاي الرقم ك اىل شككبكة اإلنرتنككت الككيت يتبناهككا ابطككة الشككبكة العامليككة
للمواقع اإللكرتونية ط )W3Cه املعيا املعتمد لدى جامعة امللك سعود أسوة باجلامعات املرجعية اليت
مت الرجوت اليها إلخرا السياسة.
 – 2تلتك ك م جامعكككة امللكككك سكككعود بتطكككوير مواقعهكككا اإللكرتونيكككة لتتناسك ك مكككع اىتياجكككات يوت
اإلعاقكةح وتسكاوت فككرت وصكوهل اىل حمتويككات وخكدمات املواقكع اإللكرتونيككة .ومكم أجككل يلكك

ك

تهيئة املواقع اإللكرتونية التابعة لنطاق جامعكة امللكك سكعود مكم أجكل جعكل حمتويكات صكفلات املواقكع
اإللكرتونية على اإلنرتنتح واسدمات التعليمية على موقع جامعة امللك سعود فك متناول اجلميع.
 – 3تلتك م جامعكة امللكك سكعود واملواقكع التابعكة لنطاقهكا باإلصكدا المكان مكم املبكادق التوجيهيكة
لسككهولة الوصككول للملتككوى اإللكرتون ك ط )2.0علككى املوقككع اإللكرتون ك المككاد عككم ابطككة الشككبكة
العاملية للمواقع اإللكرتونيكة ط )W3Cالكنت حيكدد املسكتوى المكان مكم معكايري سكهولة الوصكول للمواقكع
اإللكرتونية ويرم له بك طأأ) و هو املعيا املرجعك الكنت

ك أن تلتك م بكه مواقكع اإلنرتنكت فكك جامعكة

امللك سعود.
 – 4مم ىق اففراد يوت اإلعاقة ا مول على فكرت ااملكة فكك التواصكل الفعكال واةسكتفادة
مككم اسككدمات واملعلومككات املحلدمككة علككى صككفلات جامعككة امللككك سككعود اإللكرتونيككة مككم خككالل شككبكة
اإلنرتنت أسوة باففراد مم غري يوت اإلعاقة اىل أقمى ىد

كم.

 – 5اككل عمككادة واليككة وادا ة وقسك مسكاول عككم ايككاي خطككوات جلعككل موقعككه اسككات علككى
اإلنرتنت متوافق مع املبادق التوجيهية للمستوى المان مم معايري من مة ط )W3Cالدولية.
 – 6علككى مشرفككك املواقككع التابعككة جلامعككة امللككك سككعود علككى شككبكة اإلنرتنككت أن يكونككوا علككى
د اية باملبادق التوجيهيةح وتطبيحلها عند انشات أو تعديل صفلات املوقع اإللكرتون ؛ وعلى أت طكرف
تال يت التعاقد معه لتممي صفلات املوقكع اإللكرتونك افممكل ملعكايري سياسكة جامعكة امللكك سكعود
للوصول اإللكرتون .
–7

ك توفكككري ابككط خككات ملسككتنيدم املواقككع اإللكرتونيككة مككم يوت اإلعاقككة للتواصككل مككع

مشرفك املواقع إلبدات املالى ات أو المعوبات اليت يرونها باملواقع ا الية.
 – 8تهيئة الحلا مكة الر يسكة لمكفلات املوقكع اإللكرتونك والكروابط املهمكة بهكاح ثيك تككون
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صياغتها وا لة ل ويا وتكن عكم حمتواهكا وميككم الوصكول هلكا مكم خكالل اختمكا ات لوىكة املفكاتيجمل
والتحلنيات املساعدة.
–9

ك توفككري بكدا ل فت حمتكوى غكري نمك وخاصكة للوسكا ط املتعكددة طمر يكة أو مسكموعة)

ثي ميكم الوصول اليها واةستفادة منها بعامر مم طريحلكة ومكم خكالل التحلنيكات املسكاعدة لكنوت
اإلعاقة.
 – 10اتاىة الوصول والتلك فك ا،توى باستنيدام لوىة املفاتيجمل واختما اتها والوصول مم
خالهلا للوظا ف املنيتلفة لعرض ا،توى.
– 11

تحلدي ا،توى الرقم ثيك ميككم عر كهح واةسكتفادة منكه بطكرق اتلفكة دون

اإلخككالل بككاملعنى ا ملتضككمم أو فحلككدان املعلومككات سككوات مت عككرض ا،تككوى بطريحلككة بمككرية أو لعيككة أو
نمية.
 – 12توفكككري بككدا ل لعككرض ا،تككوى املر ك سككوات اانككت نموصككا أو صككو ا مككم خككالل نكككذ
املستنيدم مم التلك فك عر ه بعألاط لونية اتلفة مكع الكتلك فكك أى كام اسطكوط ومراعكاة
مبادق التممي البمرت للون واسلفكية.
 – 13امكانيككة الككتلك فككك ا،تككوى الككديناميك عككم طريككق توفكككري أز ا للككتلك ميكككم
الوصول اليها أو منجمل املستنيدمذ الوقت الكافك للتفاعل مع ا،توى.
 – 14جتنك اسككتنيدام ا،تكوى الككنت حيتكوت علككى ومكيي فامككر مكم تككالث مكرات فككك المانيككة
ىي ان يلك ا،توى قد يساعد على التسب فك نوبات المرت لألفراد النيم لديه اةستعداد لتلكك
النوبات.
 – 15ا كككرت علكككى تهيئكككة النمكككوت وترمجاتهكككا مكككم خكككالل صكككياغتها بطريحلكككة جيكككدة ل ويكككا
وبروتها مم خالل أاواد منطحلية تسهل الوصول هلا مم خالل برامج قكراتة الشاشكة ووسكا ل التحلنيكة
املساعدة.
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* نتاإل تتبيق سياسة جامعة امللك سعود لتسهيل الوصول للمواقع اإللكرتونية املواقع القائمة:
يت تطبيق املستوى طأأ) مم املبادق التوجيهية لسهولة الوصكول اىل صكفلات املوقكع اإللكرتونك
عند حتديمهاح ويلك مم خكالل و كع أولويكات لمكفلات املوقكع اإللكرتونك
ا الية بشكل تد
الككيت سككوف تستوفككك املعككايري املسككتهدفة مككم قبككل الل نككة اإلشرافكككية علككى سككهولة الوصككول للمواقككع
توتيق هن اجلهود.
اإللكرتونية .اما
* املواقع اجلديدة:
ك أن تتوافككق مجيككع حمتويككات املواقككع اإللكرتونيككة اجلديككدة مككع املسككتوى طأأ) مككم املبككادق
التوجيهية لسهولة الوصول اما هو مو جمل مم قبكل احتكاد شكبكة الويك العامليكة

(World Wide Web

) Consortiumفكك مبكاد ة الوصكول للمواقكع اإللكرتونيكة ط )Web Accessibility Initiativeبشككل فكو ت
مم تا ي صدو السياسة.
هككن املعككايري تتضككمم فحلككط مسككتوى ا ككد افدنككى مككم الوصككول واةسككتنيدام لمككفلات املوقككع
اإللكرتون ح ويش ع املطو ون على جتاوز ا د افدنى الما أمكم يلك.
* جهات اإلشراف عل تتبيق سياسة جامعة امللك سعود لتسهيل الوصول للمواقع اإللكرتونية:
يشرف على تطبيق بنود السياسة جلنكة اشكرافية لسكهولة الوصكول للمواقكع اإللكرتونيكة يرأسكها
اتي مكم عمكادة التعكامالت اإللكرتونيكة واةتمكاةت أو اجلهكة الكيت تتكوىل انشكات وتنسكيق واعتمكاد
املواقككع اإللكرتونيككة يف نطككاق جامعككة امللككك سككعود وبرنككامج الوصككول الشككامل وتض ك فككك عضككويتها
مستشككا يم متنيممككذ فككك وككال تطككوير صككفلات املوقككع اإللكرتون ك ووككال التحلنيككات املسككاعدة
وتعمل على تطبيق افضل ا لول املساعدة لألفراد يوت اإلعاقة.
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