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 المشروع   خلفية    -1

تحديات و  حواجزالقيود الوظيفية وكبار السن    ياإلعاقة واألشخاص ذو   ييواجه األشخاص ذو

القطاعات،   واالتصاالت  في  السيمايومية في مختلف  المعلومات  تكنولوجيا  مما    .مجال 

ؤدي إلى استبعادهم من يالرقمية واستخدامها، ووالخدمات  لتكنولوجيات  عيق وصولهم ل ي

 فرص العمل. والفرص التعليمية  جميع جوانب الحياة وانتفاعهم بالمشاركة بفعالية في 

ضرورية لألفراد والمنظمات    النفاذقابلية  أن  اليوم  م به  سل  على الصعيد العالمي، من الم  

تع التي  الحواجز  إزالة  أجل  واالتصاالت، يمن  المعلومات  تكنولوجيا  إلى  الوصول    ق 

متاحةبالتالي  و تكون  الجودة  عالية  وخدمات  منتجات  اإلمكان  إنشاء  وقابلة    قدر  للجميع 

 .خدمينواسع من  المست طيفلالستخدام على نطاق واسع من جانب 

الدور المحوري  الضوء على    2030سلط برنامج التنمية المستدامة لعام  ي  في هذا السياق،

بناء  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسد الفجوة الرقمية ودعم  الهائلة لمكانات  ال و

الشاملة و المعرفة  فإن  للجميع  تطوير مجتمعات  وبناء على ذلك،  األعضاء  .  في  الدول 

بأخذ كل التدابير الالزمة    ،2030  أجندا التنمية المستدامةحسب    ،األمم  المتحدة مطالبون

 ذوي العاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.تعزيز وصول األشخاص  ل

  دولة   عت عليهاتعترف اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي وق  كما  

ب النفاذقطر،  من    قابلية  النسان،كحق  الموق    حقوق  من  التدابير  وتطلب  اعتماد  عين 

العاقة  نفاذ تحقيق  لالمناسبة   المساواة مع غيرهم  ،األشخاص ذوي  لى  إ  ، على قدم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات الطوارئ وخدمات النترنت.

في  طلقت  أ واالتصاالت  النقل  لدولة  وزارة  الوطنية  السياسة  تكنولوجيا  قطر  نفاذية 

عام    المعلومات مجتمع    2010واالتصاالت  تحقيق  ضمان  نحو  هامة  خطوة  مثلت  والتي 

التكنولوجيا وما توفره من فرص وآفاق.   بمزايا  أفراده  ينتفع جميع  الذي  الشامل  المعرفة 

األشخاص ذوي اإلعاقة في قطر على قدم   سهولة نفاذوتهدف هذه السياسة إلى ضمان  

دورًا أساسيًا في    مركز مدى. وقد لعب  لى التكنولوجياإ  مع غيرهم من األسوياء  المساواة

تطوير سياسة دولة قطر لنفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو يمثل أول مستند  

يتناول   العربي  العالم  نوعه في منطقة  اللكترونية،    قضايامن  للمواقع  الرقمي  النفاذ 

وتطب الرقمية،  والصرافات  والمحتويات  االتصاالت،  وخدمات  الجوالة،  الهواتف  يقات 

إلى   الحكومية، والتعليم، والوصول  العامة، والخدمات  اللكترونية  اآللية، واألكشاك 

  التكنولوجيا المساعدة. 
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المعلومات واالتصاالت كما   ب  ICT2015قطر    في  تلزم استراتيجية تكنولوجيا  إعداد  الدولة 

المهارات في  مجتمع من   واالتصاالتذوي  المعلومات  تكنولوجيا  أعضاؤه    مجال  يتقاسم 

الوصول  النجاح في  من  يمكنهم  مما  واالنتفاع بها  متساوية للوصول إلى التكنولوجيا    افرص

مجتمع   تحديد  إلى  الجهد  هذا  ويشمل  يخص  ولويات  األالمعرفة.  السكانية  فيما  الفئات 

 . واألشخاص ذوي اإلعاقة  كبار السنالمحرومة، ال سيما النساء و

 رد مدى    -2

قطر وخارجها الكفاءات الالزمة  دولة  في    المجتمع  يكتسبفي هذا السياق، من الضروري أن  

واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  وتطوير  والشاملةالستخدام  للنفاذ  سيما  القابلة  ال   ،

ا من  ممارساتهم  وجعلها جزء   المناسبة،  باللغة العربية، فضال عن التكنولوجيات المساعدة

الفجوة الرقمية  وجعل تكنولوجيا      وسد للجميع،     نحو  الحفاظ على مكان عمل شامل  المهنية

كل مستخدم، حتى ال يتخلف أحد عن  الركب. على هذا  في متناول واالتصاالتالمعلومات  

مدى الحياة  م  يبرامج التعلتدريب والتعليم الفني ووال  برامج التعليمن   أن تمك    يجب    األساس،

جميع األشخاص بمن   ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  اإلمكانات الكامنة فيتسخر  التي  

اإلعاقةفيهم   مجال  ذوي  في  الالزمة  القدرات  تطوير  من  المعلومات  نفاذية  ،  تكنولوجيا 

 واالتصاالت والتصميم الشامل. 

 ، وضع  األهداف   سعيا منه للمساهمة في تحقيق هذهفي إطار مشروع أكاديمية مدى، و

  ت لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  مفتوح  إطار عملمدى  مركز  

الشامل  وال(  ICT-AID) والتصميم  الطالب  تدريب  كتساب  ال والمهتمين  موظفين  لتوجيه 

  ن مما سيمك    . الشامل  والتصميمالنفاذ الرقمي  في مجال    والتخصصية   ياتاألساس  الكفاءات

النفاذ عند استخدام المحتويات الرقمية  قابلية  زيادة  الوعي حول  مستهدف من  لجمهور الا

الم  ، وإنشائها األساسيةفواستيعاب  واالتصاالت   اهيم  المعلومات  تكنولوجيا  ،  لنفاذية 

اإلعداد الجيد   بحيث يتم  . وى الويبمحتإلى  لنفاذ  إرشادات امعايير بما في ذلك  الوتطبيق  

  وتطوير  في إنشاء  الفعالة   المساهمة و  الرقمي  ذات العالقة بالنفاذ  هنمالفي  ميز  لتنحو ا

 قابلة للنفاذ. رقمية وخدمات   ياتمنتجات ومحتو

  مفتوح عمل    إطارتطوير  ، بالتعاون مع فريق من الخبراء، على  ءشركاال مع   مركز مدى  عمل  

واالتصاال المعلومات  تكنولوجيا  نفاذية  الكفاءات حول  الشامل  تلتنمية  عتبر  ي    . والتصميم 

العمل   العربية، في محاولة  لالرتقاء    النفاذاألول من نوعه في مجال  إطار  باللغة  الرقمي 

فهم على    نفاذية  بمستوى  وتطويرها  واستخدامها  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

 . العربية  مختلف المستويات في المنطقة
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  فرص عزيز  تالمساهمة في    مساعيه الرامية إلىكجزء من    ،كما يجري العمل في مركز مدى

واالتصاالتمن  باالستفادة  شامل  التعليم  لل  للجميع  الوصول المعلومات  على    ،تكنولوجيا 

عهد  بالتعاون مع م  " للموارد التعليمية المفتوحة القابلة للنفاذ الرقميمدى  شبكة  "   إطالق  

حيث ستكون هذه الشبكة   . بالواليات المتحدة األمريكية  ISKME  إدارة المعرفة في التربية  

باللغة    القابلة للنفاذ  الرقمية  موارد التعليميةوصول إلى الللوالشركاء  مدى    مركز  بوابةبمثابة  

تجميعسالتي  والعربية   التبويبها  وت  هايتم  وأدوات  المجموعات  خالل  من  حرير  وإدارتها 

المفتوحة  ال والمتوافرة    طويرلتوا التعليمية  للموارد  العالمية  المنصة  عبر    OERمتاحة 

Commons .التالية:   الخدمات  تقدم شبكة مدى أساسا 

وتطوير  وفهرسة  ع  يمتج ― التعليمالوإضافة  العالية  المفتوح  يةموارد  الجودة  ذات  ة 

الرقمي  للنفاذ  بما    والقابلة  والشركاء،  مدى  برعاية  واإلنجليزية(  العربية  )باللغتين 

النفاذ الرقمي ذات  مدى ووفقا لمعايير    عمل    إطاروالكفاءات المدرجة في    وافقيت

 ؛ الصلة

ومشاركة وإتاحة    وتطويرنهم من إضافة  بما يمك  تقديم مجموعات مخصصة للشركاء   ―

 ؛ التعليمية المفتوحة عبر شبكة مدى  الموارد 

أنشطة  ― الرقمي  إدارة ودعم  النفاذ  خبراء مدى حول  التعليمية    مجموعات  والموارد 

 باللغة العربية.   وغيرها من المواضيع البحثية والتكنولوجية ذات العالقة المفتوحة

 ف ا هد األ     -3

إلطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات  يتمثل الهدف الرئيسي  

كن استخدامه م  ي    مرجعي  توجيهي  في تزويد المجتمع بإطارواالتصاالت والتصميم الشامل  

الكفاءات  تحديد  في  واألفراد  والمنظمات  التعليمية  المؤسسات  لمساعدة  كنموذج 

علومات واالتصاالت والتصميم الشامل.   تكنولوجيا الم  نفاذيةمجال  ب المطلوبة ذات الصلة  

محتويات تعليمية وتدريبية حول  مناهج وبرامج وإنشاء وتطوير  في    إطار العمل  يساعد كما  

إتاحة موارد تعليمية جديدة تكون قابلة للنفاذ  والتصميم الشامل،  وكذلك في  النفاذ الرقمي  

 . الرقمي

  م وأساليب تعل    تعليمية  في سياقاتالستخدام  ومالءمته ل العمل  ويمكن تكييف إطار  هذا،  

  يات محتوالوهيكلة    التعليم وبرامج التدريب    مناهجواالستفادة منه كأداة  لتصميم    مختلفة،

المعلومات واالتصاالتنفاذية  في مجال  ية  ميالتعل الشامل  تكنولوجيا  يحتوي .  والتصميم 

قابلية  تقييم   مراجعة ولتطبيق والالزمة    سقة من الكفاءاتناعلى مجموعة متإطار العمل  
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وأفضل الممارسات  وفقا للمعايير الدولية  والتطبيقات  والمنصات    ةالرقمي يات  محتوالنفاذ لل

 .  في مجال النفاذ الرقمي 

 الجمهور المستهدف  -4

الميشمل   الستهدفالجمهور  ولكن  على،  ،  يقتصر  واإلداريين،  القرار  صانعي   يلي:  ما   ،

والوالمعلمين والمنظمات    في  هجامنالعن    ينمسؤول،  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات 

التعليم الرقمي  و  في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوالعاملين  خبراء  ال  وكذلك

 ، إلخ. االبتكار والبحثو األعمال والصناعةو االجتماعية الشؤونو الشامل

وبرامج التدريب المعتمد المطورة وفق    والشهاداتية  برامج التعليمكما يمكن أن تشمل ال

ال من  واسعا  طيفا  مدى  عمل  نذكر  مهنإطار  الرقمي  منها،  المحتوى  مديري  صانعي   ،

و  والمصممين،    ياتمحتوالمنصات  الويب  مطوري  التعليم    ي أخصائالمبرمجين،  الويب،  

المع النفاذ خدمات    مسدي  الرقمي،   المعلومات  الباحثين،  ،  لمين،  تكنولوجيا  مديري 

 الخ. موظفي االتصاالت،  ،الرقميواالتصاالت، موظفي التسويق 
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 الكفاءات المستهدفة في إطار العمل     -5

وتدريجيا نحو بع تقدما منطقيا  تت  (  1)الجدول    فاءةكميادين/مجاالت    ستةالعمل  إطار  قدم  ي

    : والتصميم الشامل الرقمي متطلبات النفاذإتقان لتمكن من ا

 مجاالت الكفاءات :1  جدول

)الجدول  من الكفاءات    مجموعة  على   ات المبينة أعاله  يحتوي كل مجال من مجاالت الكفاء

ستوجب اكتسابها  قدراتمجموعة من التتضمن بدورها التي  ( 2 لتمكن من ل العملية التي ي 

    مراجعة وتصحيح نفاذية المحتويات والمنتجات والمنصات الرقمية. تطوير وتقييم و إنشاء و

مة المقابلة  تباعا الكفاءات والقدرات  (  8و   7و  6و  5و    4و  3)الجداول  ن الجداول اآلتية  تبي     منظ 

 حسب مجاالت الكفاءات.
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 قابل للنفاذ إنشاء محتوى رقمي   D4  مجال الكفاءات 

   قابل للنفاذمحتوى ويب  تطوير  D5  مجال الكفاءات 

 بيئات والمنصات الرقمية  تسهيل النفاذ لل  D6   مجال الكفاءات 
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 الكفاءات  ات مجاالت الكفاء 

D1  . العاقة على  التعرف 

 وقابلية النفاذ 

 التمييز بين النماذج النظرية لإلعاقة  1.1

الرئيسية  على  عرف  تال  1.2 على حياة األشخاص  آثارها  إلعاقات ولاألنواع 

 ذوي اإلعاقة 

 قابلية النفاذ في مجال المفاهيم األساسية  استيعاب 1.3

مبادئ    1.4  والعمل  آداب  ووصف  اإلعاقة  األشخاص ذوي  التعامل مع 

 على اتباعها  

D2  المشهد وصف   .

القانوني لإلعاقة  وقابلية 

 النفاذ 

المتعلقة   2.1 الرئيسية  واالتفاقيات  واإلعالنات  القوانين  تحديد ووصف 

 األشخاص ذوي اإلعاقةبحقوق 

أمثلة    2.2 على  الممارساتن  عالتعرف  وأفضل  نفاذية    السياسات  حول 

 واالتصاالت  تكنولوجيا المعلومات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نفاذية تحديد معايير  2.3

 ؤسسة في المنفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدماج  2.4

D3  .  معاني استيعاب 

 التصميم الشامل 

 الشامل التصميم استيعاب مفهوم ومقاصد  1.3

 ومبادئه وإرشاداته  مللتعل    الشاملالتصميم  التعرف على مفهوم 2.3

D4  محتوى إنشاء  رقمي  . 

 قابل للنفاذ 

الرئيسية    4.1 االعتبارات  الرقمية  المتعلقة  تحديد  التنسيقات  بنفاذية 

 الشائعة

 قابلة للنفاذ الرقمي النصوص معالجة  إنشاء مستندات 2.4

 ة قابلة للنفاذ الرقميتقديميالض و عرال مستندات إنشاء 3.4

 قابلة للنفاذ الرقمي  PDFإنشاء مستندات  4.4

 لمختلف أشكال الوسائط المتعددة النفاذ الرقميتعميم اعتبارات   5.4

D5 ويب محتوى  تطوير   .

 قابل للنفاذ 

   إلى الويب الرقمي للنفاذ  ساسيةاستيعاب المفاهيم األ 1.5

  مبادرة النفاذ إلى الويب مواصفات    تصميم وإنشاء محتوى ويب وفق  2.5

    W3C  لرابطة الشبكة العالمية

 الويب     إلى النفاذاختبار وتقييم  3.5

 الغير قابلة للنفاذ الرقميويب مواقع ال معالجةمراجعة و 4.5

D6  .بيئات تسهيل النفاذ لل

 والمنصات الرقمية  

 تطبيقات الجوال لنفاذية تحديد وتطبيق المبادئ األساسية  1.6

 تطبيقات الجوال   نفاذيةتقييم  2.6
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  نفاذية األلعابتحديد اعتبارات  3.6

 التكنولوجيات الرقمية الناشئة نفاذية  تحقيق 6.4

 : مجموعات الكفاءات حسب المجاالت 2  جدول
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 التعرف على العاقة وقابلية النفاذ    1.5 
 

 التعرف على العاقة وقابلية النفاذ  .D1 اتمجال الكفاء

 قدراتال الكفاءات 

النماذج    1.1 بين  التمييز 

 النظرية لإلعاقة 

 لإلعاقة  األساسية  تحديد النماذج النظرية .1

 وفهم أوجه قوتها وضعفها النظرية لإلعاقة وصف خصائص النماذج .2

 تعريف اإلعاقة   .3

األنواع    1.2 على  التعرف 

لإلعاقات  الرئيسية  

حياة  آثارها  و على 

 األشخاص ذوي اإلعاقة 

 إلعاقات والتركيبة السكانية ذات الصلة لاألساسية األنواع تحديد  .1

 والحواجز المرتبطة بها  لإلعاقاتتسمية الخصائص الرئيسية  .2

كيفية   .3 اإلعاقة  تعاملتمييز  ذوي    وتأثيراتها كنولوجيات  بالت   األشخاص 

 المختلفة

المفاهيم  استيعاب    3.1

مجال   في  األساسية 

 قابلية النفاذ 

 والتكنولوجيا  للنفاذيةوصف النطاق الواسع  .1

   قابلية النفاذتحديد فوائد  .2

 المعلومات واالتصاالت والمصطلحات ذات الصلة  نفاذية تكنولوجياتعريف  .3

المعلومات واالتصاالت    إلى  الوصولاستكشاف حواجز   .4 حلول  الوتكنولوجيا 

 الممكنة

واالستراتيجيات   التكنولوجيات المساعدة  استخدام وتطبيقمجاالت  تحديد   .5

 المكيفة

في مجال    الفاعلةوالشبكات المهنية    والمؤسسات  المنظماتأهم  تحديد   .6

   قابلية النفاذ

تكنولوجيا المعلومات  مناقشة دورك في تعزيز الشمول الرقمي من خالل   .7

 واالتصاالت

وصف مبادئ وآداب   4.1

األشخاص  مع  التعامل 

والعمل  اإلعاقة  ذوي 

 على اتباعها 

الرئيسية حول   .1 النمطية  الصور  أو  الخاطئة  المفاهيم  شخاص ذوي  األتحديد 

 اإلعاقة

ذوي  آداب  إرشادات  تطبيق   .2 األشخاص  مع  سياقات  اإلعاقة  التعامل  في 

 المختلفة يومية الحياة ال

في   .3 مساهماتك  المعلومات    ونفاذيةاإلعاقة    حركةتحديد  تكنولوجيا 

 واالتصاالت

 . التعرف على العاقة وقابلية النفاذ D1: مجال الكفاءات 3  جدول
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  قابلية النفاذ وصف المشهد القانوني لإلعاقة و  2.5
 

 قابلية النفاذ القانوني لإلعاقة ووصف المشهد   .D2اتمجال الكفاء

 قدراتال الكفاءات 

ووصف   1.2 تحديد 

واإلعالنات  القوانين 

الرئيسية   واالتفاقيات 

بحقوق   المتعلقة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة 

 االشخاص ذوي اإلعاقة حقوق  بشأن  تسمية أبرز اإلعالنات واالتفاقيات الدولية   .1

التنمية   نفاذيةمكانة  وصف   .2 أهداف  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

 لألمم المتحدة 2030المستدامة 

   قابلية النفاذالمتعلقة بالقوانين الوطنية والدولية أهم تحديد  .3

األطر   .4 عن  أمثلة  على  األانونية  القالتعرف  بحقوق  ذوي المتعلقة  شخاص 

 اإلعاقة

أمثلة    2.2 على  التعرف 

السياسات  ع وأفضل  ن 

نفاذية   حول  الممارسات 

المعلومات   تكنولوجيا 

 واالتصاالت

متعلقة بقابلية  مجاالت محددة  في  سياسات  عن أبرز المراجعة أمثلة  تحديد و.  1

   النفاذ

أمثلة    -2 و  بارزةتسمية  ومجاالت  لقوانين  النفاذ  قابلية  حول  تنظيمية  لوائح 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   تطبيقها في

الأمثلة    ومراجعة   استعراض  -3 الممارساتسياسات  عن  نفاذية   وأفضل  حول 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تحديد معايير  نفاذية   3.2

المعلومات   تكنولوجيا 

 واالتصاالت

و .1 لمعايير  الرئيسية  األمثلة  نفاذية  استكشاف  المعلومات  تكنولوجيا  مبادئ 

 واالتصاالت

   )W3C )WAIإلى الويب  النفاذ لمبادرةالنفاذ الرقمي  معايير  تحديد .2

 الويب محتوى إلى  للنفاذشرح المبادئ التوجيهية  .3

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   نفاذيةالمحتملة لوالحواجز  الميزاتتحديد  .4

 وفقتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    نفاذيةالتحقق من    استيعاب متطلبات .5

 ذات الصلة  المعايير

إدماج نفاذية   4.2

تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت في  

 المؤسسة 

مكانة    .1 واالتصاالت في    نفاذيةوصف   المعلومات  الوطنية  األطر  تكنولوجيا 

   يةواألمم

 في مكان العمل مظاهر عدم قابلية النفاذ تحديد  .2

 في المؤسسة  قابلية النفاذمناقشة تخطيط وإدارة  .3
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل المشتريات العامة   اذيةفنتحقيق  .4

قابلية النفاذ  وممارسات    واستراتيجياتوصف كيفية تطوير وتحديث سياسات   .5

 المؤسسات  لدى

 قابلية النفاذ المشهد القانوني لإلعاقة و. وصف D2: مجال الكفاءات4  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصال والتصميم الشامل 

   
16 

 

  استيعاب معاني التصميم الشامل 3.5

 

 استيعاب معاني التصميم الشامل .D3 اتمجال الكفاء

 قدراتال الكفاءات 

D3.1     مفهوم استيعاب 

 ومقاصد التصميم الشامل 

 التنوع والشمول  استيعاب معاني .1

 الشامل تعريف التصميم  .2

 الشامل تسمية المبادئ السبعة للتصميم  .3

 الشامل وصف أهداف وفوائد التصميم  .4

 الشامل وسهولة االستخدام والتصميم  قابلية النفاذمفاهيم التمييز بين  .5

 الشامل وتهيئة بيئة مالئمة ومقبولة التصميم التمييز بين مفاهيم  .6

D3.2      على التعرف 

الشامل  مفهوم   التصميم 

م ومبادئه وإرشاداته  للتعل 

 للتعلم  الشاملوصف مفهوم التصميم  .1

مفاهيم  .2 المفتوح،    استيعاب  والتعليم  والتعليم  المفتوحة،  التعليمية  الموارد 

 الشامل 

م .3  في الفصول الدراسية اليوم بيان مدى  حاجة تطبيق التصميم الشامل للتعل 

 للتعلم  الشاملتحديد فوائد التصميم  .4

 لتصميم الشامل للتعلم تحديد ووصف المبادئ األساسية الثالثة ل  .5

 للتصميم الشامل للتعلم المفاهيم الرئيسية للمبادئ التوجيهية إدراك   .6

تطبيق  .7 أساسيات  على  م   التعرف  للتعل  الشامل  للتصميم  التوجيهية    المبادئ 

  ةالدراسي  اتالمقررعند تطوير 

 استيعاب معاني التصميم الشامل D3. مجال الكفاءات : 5  جدول
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 إنشاء محتوى رقمي قابل للنفاذ  5.5
 

 إنشاء محتوى رقمي قابل للنفاذ  .D4 اتمجال الكفاء

 قدراتال الكفاءات 

االعتبارات     1.4 تحديد 

المتعلقة   الرئيسية 

التنسيقات   بنفاذية 

 الرقمية الشائعة

 نفاذية المحتويات الرقميةالمحتملة المتعلقة ب. تحديد المشكالت 1

 التنسيقات الرقمية الشائعة أهم متطلبات نفاذيةالتعرف على . 2

مراجعة وإصالح المستندات الغير استكشاف بعض البدائل لتنفيذها في سياق    -3

 قابلة للنفاذ 

مستندات   2.4 إنشاء 

قابلة   النصوص  معالجة  

 للنفاذ الرقمي 

في   .1 المنطقية  للبنية  األساسية  المبادئ  وتطبيق  معالجة ات  مستندتحديد 

 النصوص 

  معالجة   اتمستندفي    ةميم المرئيالتصالنفاذ الرقمي لتحديد وتطبيق اعتبارات   .2

 النصوص  

 معالجة النصوص  اتمستندنفاذية  تدقيق وتقييم .3

 معالجة النصوص  اتمستند ات اآللية لنفاذيةاالختبار معرفة حدود .4

اختبارات   .5 النصو  اتمستندنفاذية  إجراء  التكنولوجيا  معالجة  باستخدام  ص 

 المساعدة 

سياق  المعادالت  الأو    ةبديلال  وصنصالتنفيذ   .6 في  وإصالح  نصية  مراجعة 

 ص الغير قابلة للنفاذ معالجة النصومستندات 

 النصوص  معالجة اتمستندنفاذية  متطلبات لتحقق  إنشاء قائمة  .7

 الغير قابلة للنفاذ الرقمي   معالجة النصوص  اتمستند  راجعة وإصالحفحص وم .8

مستندات معالجة  النصوص القابلة للنفاذ  مراجعة أفضل الممارسات إلنشاء   .9

 الرقمي 

مستندات    3.4 إنشاء 

قابلة   التقديمية  العروض 

 للنفاذ الرقمي 

في   .1 المنطقية  للبنية  األساسية  المبادئ  وتطبيق    ضوالعر  مستنداتتحديد 

 ةالتقديمي

مستندات  .2 في  المرئية  للتصاميم  الرقمي  النفاذ  اعتبارات  وتطبيق  تحديد 

 يةض التقديموالعر

 نفاذية مستندات العروض التقديميةتدقيق وتقييم  .3

 يةض التقديموالعراالختبارات اآللية لنفاذية مستندات معرفة حدود  .4
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التكنولوجيا   .5 باستخدام  التقديمية  العروض  مستندات  نفاذية  اختبارات  إجراء 

 المساعدة  

أو   .6 البديلة  النصوص  وإصالح  التنفيذ  مراجعة  سياق  في  النصية  معادالت 

 مستندات العروض التقديمية الغير قابلة للنفاذ 

 لمتطلبات نفاذية مستندات العروض التقديمية  تحققإنشاء قائمة  .7

للنفاذ   .8 قابلة  الغير  التقديمية  العروض  مستندات  وإصالح  ومراجعة  فحص 

 الرقمي 

مراجعة أفضل الممارسات إلنشاء مستندات العروض التقديمية القابلة للنفاذ   .9

 الرقمي 

مستندات   4.4 إنشاء 

PDF   قابلة للنفاذ الرقمي 

 PDF صيغة مستند إلىالقبل تحويل   قابلية النفاذتحديد اعتبارات  .1

   القابلة للنفاذ الرقمي PDF مستنداتتحديد خصائص  .2

 PDF نفاذية مستنداتتقييم  ختبار والأدوات التدقيق استخدام   .3

 PDFلمتطلبات نفاذية مستندات   تحققإنشاء قائمة  .4

 الغير قابلة للنفاذ الرقمي  PDFفحص ومراجعة وإصالح مستندات  .5

إنشاء   .6 لدعم  الممارسات  التوجيهية وأفضل  المبادئ    PDF  مستنداتمراجعة 

 قابلة للنفاذ الرقمي عبر أدوات التأليف 

اعتبارات   5.4 تعميم 

لمختلف   الرقمي  النفاذ 

الوسائط   أشكال 

 المتعددة 

 الوسائط المتعددةتحديد المشكالت المحتملة المتعلقة بنفاذية محتويات  .1

الرئيسية التي تنطبق على تنسيقات الوسائط النفاذ  التعرف على بعض اعتبارات   .2

 المتعددة المختلفة

 هات  الصوتية والفيديوتسهيل النفاذ للملفات  .3

 ع الفيديواطمق وصفشرح و .4

 على الويب وصف نصي مصاحب لمقطع فيديو مسكن إضافة شرح و .5

 قابلة للنفاذ الرقمي إنشاء صور معقدة  .6

 الرقمي  صور متحركة قابلة للنفاذإنشاء  .7

  قابلة للنفاذ   STEMت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  ياإنشاء محتو  .8

 الرقمي 

 فحص ومراجعة وإصالح ملفات الوسائط المتعددة الغير قابلة للنفاذ الرقمي   .9
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مراجعة اإلرشادات وأفضل الممارسات لدعم إنشاء ملفات الوسائط المتعددة   .10

 القابلة للنفاذ الرقمي 

 إنشاء محتوى رقمي قابل للنفاذ  .D4 ات مجال الكفاء :6  جدول
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 تطوير محتوى ويب قابل للنفاذ  5.5
 

    تطوير محتوى ويب قابل للنفاذ .D5 اتمجال الكفاء

 قدراتال الكفاءات 

المفاهيم    1.5 استيعاب 

  الرقمي   ساسية  للنفاذاأل

 إلى الويب 

 WCAG  الويب محتوى إلىنفاذ الرقمي إرشادات الشرح  .1

 ويب ال لمحتوى لنفاذ الرقمي االتعرف على مواصفات  .2

 HTML لغة ترميز النص الفائق إلى للنفاذتحديد الميزات الرئيسية  .3

 الويب نفاذ إلى المكونات األساسية للمراجعة  .4

 الويب   إلىالنفاذ المتبعة لضمان  المقاربات مناقشة  .5

 ويب ال  ياتمحتو النفاذ إلى ومراجعة فحص .6

وإنشاء    2.5 تصميم 

وفق   ويب  محتوى 

النفاذ   مبادرة  مواصفات 

 W3Cإلى الويب  

 WCAG  الويب محتوى نفاذ الرقمي إلىإرشادات ال. تفسير  1

 ATAGالتأليف  وات أدإلى نفاذ الرقمي إرشادات ال. تفسير 2

 UAAGإلى وكيل المستخدم  نفاذ الرقمي ال. تفسير إرشادات 3

 WAI-ARIA قابلة للنفاذ الرقميتطبيقات اإلنترنت الغنية المجموعة تفسير  .4

الويب  حلول    وإنشاءلتصميم   ص اإلرشادات، والمبادئ والتقانات  وتلخيمراجعة   .5

 القابل للنفاذ الرقمي 

    والداللية لمحتويات الويب لبنية المنطقيةاتحديد وتطبيق مبادئ  .6

التصفحوصف متطلبات   .7 تجارب    الويب   ياتمحتومع    والتفاعل  تحقيق أفضل 

 للمستخدمين 

 الويب   ياتتحديد وتطبيق اعتبارات النفاذ الرقمي للتصاميم المرئية في محتو  .8

 تكنولوجيا دعم النفاذ الرقمي تحديد وتطبيق   .9

 إنشاء عناصر تحكم/أدوات تفاعلية  .10

 قابلة للنفاذ الرقمي إنشاء تطبيقات صفحة واحدة  .11

الشائعة لدى األشخاص ذوي  ستراتيجيات  االإنشاء محتوى ويب متوافق مع   .12

 إلى الويب اإلعاقة للنفاذ 

 في عملية ضمان الجودة  النفاذ الرقميدمج  .13
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 الويب  إلى  النفاذمراجعة اإلرشادات وأفضل الممارسات لدعم  .14

النفاذ    3.5 وتقييم  اختبار 

 إلى  الويب 

 ويببالنفاذ إلى الالمحتملة المتعلقة . تحديد المشكالت 1

 . تحديد مشاكل التوافق والتشغيل البيني  2

 تحديدها مشكالت التي تم  الاستنادا إلى  النفاذمطابقة مواصفات بيان مدى  .3

 اختبار تأثير المستخدم النهائي .4

 إلى الويب  النفاذاستخدام التكنولوجيا المساعدة الختبار  .5

 إلى الويب النفاذتحديد األدوات الرئيسية لمراجعة وتقييم  .6

 لتقييم النفاذ إلى الويب  حدود االختبار اآللي معرفة .7

 الويب  إلى النفاذلمتطلبات   قائمة تحققإنشاء  .8

استنادا إلى قائمة غير قابلة للنفاذ الرقمي  ويب الومراجعة محتويات الفحص   .9

 التحقق 

وإنشاء  مراجعة   .10 لتصميم  الممارسات  الأفضل  للنفاذ  ويب  محتويات  القابلة 

 الرقمي 

ومعالجة   4.5 مراجعة 

الغير قابلة   الويب  مواقع 

 للنفاذ الرقمي 

 المستخدم اتها علىالويب وتأثير إلى النفاذتحديد وتصنيف مشكالت  .1

 والمخاطر المحتملةلفوائد تحليل ا .2

 شاكل النفاذ المطلوبة المرتبطة بإصالح م والجهود تحديد اإلجراءات  .3

 استنادا إلى مستوى الخطورة  النفاذ كلامش إصالح تحديد أولويات .4

مراجعة وإصالح مواقع الويب الغير قابلة للنفاذ  وضع استراتيجية وخطة عمل ل .5

 الرقمي 

 اإلصالحالمراجعة وتطبيق خطة  .6

 بديلة في سياق اإلصالح الخيارات التنفيذ  .7

 مشاكل النفاذ إلصالح  المناسبة مراجعة االستراتيجيات و/أو التقنيات .8

   تطوير محتوى ويب قابل للنفاذ .D5 : مجال الكفاءات 7  جدول
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 الرقمية  تسهيل النفاذ إلى البيئات والمنصات  6.5
 

 تسهيل النفاذ إلى البيئات والمنصات الرقمية D6   اتمجال الكفاء

 قدراتال الكفاءات 

وتطبيق     1.6 تحديد 

األساسية    المبادئ 

 لنفاذية تطبيقات الجوال 

 تطبيقات الجوالوتطوير صميم التعرف على المفاهيم األساسية لت .1

 في تطبيقات الجوال  المحتملة النفاذتحديد مشكالت  .2

 في تطبيقات الجوال البينيالتشغيل وتحديد مشكالت التوافق  .3

 ة لمنصات الجوال  األساسيخصائص النفاذ وصف  .4

 الخاصة بالجوال   ذنفاالتفسير معايير  .5

وتلخيص   .6 ومراجعة  الخاصة  اإلرشادات  والتقنيات  تطبيقات نفاذية  بالمبادئ 

 الجوال

 تكنولوجيا الجوال الداعمة للنفاذ الرقمي تحديد وتطبيق   .7

 لجوال ا اتتطبيق لنفاذية ممارسات الأفضل  مراجعة .8

 وتطبيقها في تطبيقات الجوال  النفاذتحديد اعتبارات  .9

نفاذية     2.6 تقييم 

 تطبيقات الجوال 

   النفاذمع مواصفات تطبيقات الجوال  تحديد توافق .1

 تطبيقات الجوال نفاذيةاستخدام التكنولوجيا المساعدة الختبار  .2

 تطبيقات الجوال نفاذيةتحديد األدوات الرئيسية لمراجعة وتقييم  .3

 تطبيقات الجوال التحقق لنفاذية قائمة  استخالص .4

استنادا إلى قائمة  غير قابلة للنفاذ الرقمي  تطبيقات الجوال الومراجعة  فحص   .5

 التحقق

 نفاذية تطبيقات الجوال ل تطوير إرشادات التصميم وأفضل الممارسات  .6

اعتبارات     3.6  تحديد 

 نفاذية األلعاب 

 عاقة نوع اإلحسب اب الفيديو لنفاذية ألعالحواجز الرئيسية التعرف على  .1

 طويرها تصميم األلعاب وت  النفاذ عند تحديد مشكالت .2

   الرقميالقابلة للنفاذ تحديد فئات األلعاب  .3

 األلعاب  نفاذيةالتعرف على وحدات تحكم ألعاب الفيديو المعدلة لتحسين  .4

 األلعاب نفاذيةالمستخدمة لمعالجة  أهم المقارباتتحديد  .5
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ووتلخيص    مراجعة .6 الخاصة  اإلرشادات  والتقنيات  واالستراتيجيات  المبادئ 

 األلعاب  نفاذيةب

نفاذية    4.6 تحقيق 

الرقمية  التكنولوجيات  

 الناشئة 

 XR االفتراضي والمعزز والمختلط  والواقع  البيئات الغامرة تعريف .1

االفتراضي والمعزز    والواقع  البيئات الغامرة   النفاذ في    تحديات  التعرف على   .2

 XR والمختلط

االفتراضي والمعزز     والواقع  البيئات الغامرة  إلىالنفاذ  مشكالت  أهم  تحديد   .3

 XR والمختلط

المتعلقة   .4 المختلفة  المستخدمين  احتياجات  على  إلى  التعرف  البيئات  بالنفاذ 

 ومتطلباتها  XRاالفتراضي والمعزز والمختلط   والواقع  الغامرة

   XR  ــالتي تدعم احتياجات المستخدمين لالمقاربات ومتطلبات النفاذ  مراجعة   .5

 الرقمي القابلة للنفاذ 

 الرقمية المستقبلية استيعاب معاني قابلية النفاذ الرقمي للتكنولوجيات  .6

 تسهيل النفاذ إلى البيئات والمنصات الرقمية  . D6 : مجال الكفاءات 8جدول  
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و ال  .6 المعتمد  التدريب  وبرنامج  المقدمة  الشهادات  مقررات 

   وفق إطار عمل مدى 
 

يتضمن برنامج التخصص في نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ثالثة مقررات وفق إطار عمل مدى 

الجامعات   في  المقررات  هذه  تقديم  يمكن  ومتقدم.  ومتوسط  مبتدئ  مهارة:  مستويات  ثالثة  حسب 

التدريب الالزم  ،(9جدول  )الومؤسسات  الكفاءات  اكتساب  من  للتحقق  شهادات  على  الحصول  ة  ويمكن 

   :اآلتيةمقررات ال. يتضمن برنامج مدى للتدريب المعتمد (10)الجدول   لكل مستوىوالمقابلة 

 : مقدمة في نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصميم الشامل 1المقرر ―

 : النفاذ الرقمي 2المقرر ―

 : نفاذية البيئات والمنصات الرقمية 3ررالمق ―

 ةشهادال مستوى ال عنوان ال المقرر 

المقرر  

 األول 

في نفاذية  مقدمة 

تكنولوجيا المعلومات  

واالتصال والتصميم  

 الشامل 

في   الكفاءات األساسية  تدئ مب

نفاذية تكنولوجيا  

المعلومات واالتصاالت  

 والتصميم الشامل 

  المقرر

 الثاني 

 النفاذ الرقمي أخصائي  متوسط  النفاذ الرقمي 

  المقرر

 الثالث 

والمنصات  نفاذية البيئات 

 الرقمية
 متقدم

نفاذية تكنولوجيا  خبير 

 المعلومات واالتصاالت 

 ضمن برنامج التدريب المعتمد في مركز مدى  : تخصص نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت9  جدول

الجامعة   برنامج متطلبات  الجامعات ضمن  للمستوى األول في  المقابل  المقرر األول  ، CCPيمكن تقديم 

المعلومات   تكنولوجيا  نفاذية  في  األساسية  الكفاءات  األولى الكتساب  الشهادة  المستوى  هذا  ويقابل 

 واالتصاالت والتصميم الشامل.  

وسط والمتقدم ضمن البرامج التخصصية للحاسب اآللي  يمكن إدراج المقررين الثاني والثالث للمستوى المت 

يجيز   الجامعة، مما  لخبراء  في  الثالث  الشهادة  ثم  الرقمي  النفاذ  الثانية ألخصائي  الشهادة  الحصول على 

 نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
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ات في  المقرر إدراج   مستوى ال عنوان ال المقرر 

 برامج الجامعات 

 الشهادة

المقرر  

 األول 

في نفاذية  مقدمة 

تكنولوجيا  

المعلومات واالتصال  

 والتصميم الشامل 

 : 1 المقرر تدئ مب

برنامج متطلبات  ]

 [  CCP الجامعة

في   الكفاءات األساسية 

نفاذية تكنولوجيا  

المعلومات واالتصاالت  

 والتصميم الشامل 

  المقرر

 الثاني 

 :  3+2 المقررات متوسط  النفاذ الرقمي 

النفاذ إلى المستندات 

 والويب والجوال 

 ]برنامج الحاسب اآللي[ 

 النفاذ الرقمي أخصائي 

  المقرر

 الثالث 

نفاذية البيئات  

 والمنصات الرقمية 
 متقدم

 :  3+2 المقررات

النفاذ إلى المستندات 

 والويب والجوال 

 ]برنامج الحاسب اآللي[ 

نفاذية تكنولوجيا  خبير 

 واالتصاالت المعلومات 

 جامعات مج الا: تخصص نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن بر10جدول  

من المقررات   ستوجب التسجيل في مقرري .   (1)الصورة    يتضمن برنامج مدى للتدريب المعتمد ثالثة مقررات

هناك ثالثة شهادات   ل على شهادة في المستوى المقابل. إكمال المقرر الذي يسبقه أو التحص    المقدمة

 حسب كل مستوى )مبتدئ، متوسط ومتقدم(:

واالتصاالت   ― المعلومات  تكنولوجيا  نفاذية  في  األساسية  الكفاءات  األول:  المستوى  شهادة 

 والتصميم الشامل 

 مي ي: أخصائي النفاذ الرقن شهادة المستوى الثا ―

 شهادة المستوى الثالث: خبير نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ―

 

 

 



 إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصال والتصميم الشامل 

   
26 

 

 

       

 : المقررات وبرنامج التدريب المعتمد والشهادات المقدمة وفق إطار عمل مدى1  صورة
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