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ةمدقم1.

ةقاعإلاوةيرصبلاةقاعإلا(ةقاعإلايوذصاخشأللةصاخوعمتجملاتائفعيمجللوصولاةيناكمإةيمهأنماقالطنا

ةيمقرلاتاباوبلاوتاصنملانميمقرلاىوتحملللوصوللنسلارابكو)Sاردالافعضلاوةيكرحلاةقاعإلاوةيعمسلا

ةموكحلاeياعموتاسايسريوطتئدابمدحأ؛ايضارتفاةنمقرلاأدبملاقيبطتو،ةيموكحلاةينورتكلإلاعقاوملاو

ىلعلهسيطسبمويلماكتلكشبةيموكحلاةيمقرلاتامدخلاريوطتنوكينأىلعصنييذلاوةيمقرلا

ةفاكلةدوجلاسفنبتامدخلاميدقتولوصولاةيناكمإوةلوهسرابتعالاrعيفذخألاعم،اهمادختسانيديفتسملا

.اهيلإلوصولاىلعنيرداقلاeغمهيفنvنيديفتسملا

ةدايزونيديفتسملاةفاكلةيموكحلاتاجتنملاeفوتويعولارشنوةكراشملاىلعةيمقرلاةموكحلاةئيهنماصرحو

W3Cةيملاعلاةكبشلاداحتالبقنمةدمتعملامادختسالاةلوهسولوصولاةيناكمإeياعمللاثتماللو؛اهتدوج

(WCAGبيولاىوتحمىلإلوصولاتاداشرإو مت؛ةينورتكلإلاةيموكحلاعقاوملاوتاصنملالكيفاهقيبطتو)2.1

.اهلةيحيضوتةلثمأكلذكواهذيفنتةقيرطواهقاطنوتاداشرإلاكلتحيضوتليداشرتسإلاليلدلااذهدادعإ



 يداشرتسالا ليلدلا فادهأ2.

:يليامقيقحتىلإيداشرتسإلاليلدلافدهي

ةحاتماهتاصنمنأنمدكأتلالالخنمكلذوةمدقملاةيمقرلااهتامدخلةيموكحلاتاهجلالبقنممدختسملاةبرجت>سحت1.

.ةفدهتسملاتائفلاعيمجةمدخلةYالمو

ةقاعإلايوذصاخشألاكلذيفاeعمتجملاتائفعيمجلةيمقرلاةيموكحلاتامدخلاوتامولعملاىلإئفاكتملالوصولا`فوت2.

.نسلارابكو

.ةفدهتسملاتائفللةصصخموةزيمتمبراجتميدقتربعةيمقرلاةيموكحلاتامدخلانعنيديفتسملااضرةدايز3.

.يمقرلاءادألازيزعتوةمدقملاتامدخلاجضنوةدوجعفر4.

ةيناكمإبناجصخي~يفةمدقتمزكارمللوصولايفةمهاسملاوةدحتملاممأللةيلودلاتارشؤملايفروضحلازيزعت5.

.لوصولا

  يداشرتسالا ليلدلا قاطن3.

لعجل)W3C(بيولليملاعلاداحتالانعرداصلاو)WCAG(يلودلالوصولاةيناكمإرايع!ةطبترملاتاداشرإلاحيضوت

.ةفدهتسملاتائفلاعيمجللوصولايفةلوهس�كأةينورتكلإلاةيموكحلاعقاوملاوةيمقرلاتاباوبلاوتاصنملاىوتحم

:ىلعيداشرتسالاليلدلايوتحيو

.لوصولاةيناكمإتاداشرإ§

.لوصولاةيناكمإنمققحتلاتاودأ§

.ةدعاسملاتاينقتلا§

ةفدهتسملا تائفلا4.

ةيمقرلاةموكحلابةقالعلاتاذل~عألللغشموأرّوطمكلمعييذلاصاخلاعاطقلاوةيموكحلاتاهجلاليلدلااذهفدهتسي

لعجنممهنيكمتليمقرلاىوتحملانع>لوؤسملاوتاقيبطتلاوعقاوملايروطمومدختسملاةهجاويممصمنم

دعي~ك.نسلارابكوةقاعالايوذصاخشالامهيفنe>مدختسملانمةعونتمةعومجمللوصوللًالباقبيولاىوتحم

ً.اضيأدارفألانمبيولاىوتحمللوصولاةيناكمإب>متهمللًايداشرإًاردصم



نمةعومجملاهميسقتىرجو،لاجملااذهيفايلوداعجرمدعتيتلاوWCAG)(2.1بيولاىوتحمللوصولاةيناكمإتاداشرإبةناعتسالامت

ةيناكمإتايولوأبسحبتاداشرإلانمةعومجمىوتسملكلدجويو،)ثلاثلاىوتسملاو،�اثلاىوتسملا،لوألاىوتسملا(تايوتسمثالث

ثيحب,ليلدلايفةنمضملاققحتلامئاوقيفةروكذملا))AAA(أأأةثلاثلاةيولوألاو،)AA(أأةيناثلاةيولوألا،)A(أىلوألاةيولوألا(لوصولا

تاهجلانم دأدحبهئافيتسابولطملاىوتسملاوهو)AA(�اثلاىوتسملاىلإيساسالاىوتسملا)A(لوألاىوتسملالث�

عقاوملايروطمىلعليهستللتاداشرإلاهذهحيضوتمتدقو.مدقتملاىوتسملاوهو)AAA(ثلاثلاىوتسملاىلإًالوصوةيموكحلا

لبقنمءورقمىوتحملالعجوةيموكحلاتاصنملاوعقاوملا>سحتوريوطتءانثأاهبمازتلالانمققحتلاواهعابتاةينورتكلإلاةيموكحلا

.ةفدهتسملاتائفلالبقنماهمادختسامتيىرخأةدعاسمةينقتيأوأ,هشاشلاءيراقوا,يصنلاحفصتملا

(A)):أ ىلوألا ةيولوألا(لوألا ىوتسملا ققحت ة&اق5.1.1

لوصولاةيناكمإلةيساسألاصئاصخلامهأنمضتيثيح,ريدقتلقأىلعهقيبطتبجييذلاويساسألاىوتسملالوألاىوتسملادعي

.يلودلاعجرملايفميقرتلاةيلآسفنلاعابتا)....,.1.1.1,1.2.1(تاداشرإلاميقرتلدادعألابزيمرتلاماظنمادختسامتدقو,عقوملل

،روصلافصولalt””رصنعةفاضإبيصنلاpغىوتحمللتامولعملاسفنىلعيوتحتيتلاةيصنلالئادبلاpفوت

Text)(ةيصنةخسنةفاضإ،لاخدإلاومكحتلالوقحفصول"name"مساةفاضإ Transcriptتوصلافصول،

Text)(ةيصنةخسنةفاضإ Transcriptوصعطقموأ�(Audio-Track)ويديفلافصول.

دوجونمهديجةقيرطبويديفلاةدهاشموأتوصلاع�سوأروصلاةيؤرمهنك�النيذلانومدختسملاديفتسي

.ةشاشلائراقلثم،ةدعاسملاتاينقتلامادختسابيصنلاpغىوتحملاىلعفرعتللهيصنلئادب

تارثؤملالثم(ةيمالكلاpغتاوصأللةفاضإلابتوصلاعمويديفلاعطاقملCaptions)(ةيحيضوتتاحورشةفاضإ

.)ةيتوصلا

ةيحيضوتلاتاحورشلاpفوتبويديفلاىوتح¨عاتمتسالاهيعمستاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسمللنك�

.ويديفلاعطاقمنمتوصلاكاردإل

Text)(ةيصنةخسنةفاضإ Transcriptفوتوأويديفللpهل�وصفصو.

ةخسنوأويديفللةيصنةخسندوجونمىوتحملابعاتمتسالارصبلافاعضوأ§فوفكملا§مدختسمللنكُ�

.�وصفصوعمويديفلل

يفةحضاوتايمستويصنفصوpفوتوعقوملاىوتحملتامولعملاةلكيهلةحيحصلا(HTML)رصانعمادختسا

Forms).(جذ�نلا

ةحضاوةقالعىوتحملانممسقلكلنوكيوةيقطنمعقوملاةينبنوكتامدنعنومدختسملاعيمجديفتسي

لوادجلاوعطقلا§بلصاوفلاويطقنلادادعتلاونيوانعلا(لثمةيئرملاتاراشإلادعاستو.هبطيحملاىوتحملاب

.ىوتحملامهفىلعنومدختسملا)ىرخألاقيسنتلاتارايخوطباورلاpطستوضيرعطخبةباتكلاو

يصن `غلا ىوتحملل لئادب1.1.1

 ىوتحملا  وأ ويديفلا لئادب1.2.1

ً)اقبسم ةلجسم( §وصلا

 ةيحيضوتلا تايمستلا1.2.2

توصلا عم ويديفلا عطاقمل

ً)اقبسم ةلجسم(

طئاسولا وأ توصلا فصو1.2.3

ً)اقبسم ةلجسم( ةليدبلا

تاقالعلاو تامولعملا1.3.1

عقوملا ىوتحمل

لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ5.1

يداشرتسإلا ليلدلا نايب5.

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?currentsidebar=


.يهيدبويقطنمنوكيثيحب)داوكألابيترتبطبترملا(لقنتلاوةءارقلالسلستدادعإ

ميدقتىلإىوتحملاpسفتل)ةشاشلائراقلثم(ةدعاسملاتاينقتلاىلعنودمتعينيذلانومدختسملاجاتحي

:لاثملاليبسىلع،همهفنممهنيكمتلىوتحملاىنعمىلعرثؤيالثيحبيهيدبويقطنمبيترتبىوتحملا

رثؤتسةقيرطلاهذهف§ميلاىلإراسيلانمىوتحملاضرعمتاذإفراسيلاىلإ§ميلانمأرقنةيبرعلاةغللايف

.مهفلاىلعمهدعاسيالو§مدختسملاكبريدق�مىوتحملاىنعمىلع

ىنعم وذ بيترت1.3.2

.طقفةيسحلاصئاصخلاىلعت�يلعتلادمتعتالنأ

طقفنودمتعياوناكاذإت�يلعتلامهفنمرصبلافعضب§باصملاو§فوفكملانومدختسملانكمتيالدق

تامولعمpفوتنإفكلذل.عقوملاىوتحمل)مجحلاونوللاوعقوملاولكشلا:لثم(ةيسحلاصئاصخلاىلع

.لضفأةقيرطبت�يلعتلامهفىلع§مدختسملادعاسيس،ةيسحلاصئاصخلافالخبت�يلعتيألةيفاضإ

ةيسحلا صئاصخلا1.3.3

عقوملا ىوتحمل

نعتايطعموأتامولعمرفوتيتلاةديحولاةيرصبلاةليسولااهرابتعابطقفناولألاىلعد�تعالامدعلضفي

.ىرخأةيئرمةليسوpفوتوÂرمرصنعزيÀُوأةعيرسةباجإوألعف

.طاÃألاولاكشألاوتاقصلملالثمىرخألئاسومادختسابةلكشملاهذهيدافتنك�

ناولألا مادختسا1.4.1

يفمكحتلاوليغشتلافاقيإمدختسمللنك�ثيحب،مدختسملاةرايزدنعايئاقلتتوصيأليغشتمدع

.توصلاىوتسم

ةيلآوأتوصلافاقيإلةيلآpفوتنمدبالف,ناوث3نمÇكألًايئاقلتعقوملاةحفصىلعتوصيأليغشتمتاذإ

.ماظنلليلكلاتوصلاىوتسمنعلقتسملكشبتوصلاىوتسميفمكحتلل

توصلاب مكحتلا1.4.2

ىلعطغضللصاختيقوتىلإةجاحلانودحيتافملاةحوللالخنمىوتحملافئاظوعيمجيفمكحتلاىلعصرحلا

.حيتافملا

ةحولمادختساديلاشاعرنمنوناعينممضعبورصبلافعضب§باصملاو§فوفكملا§مدختسملاىلع§عتي

.حيتافملاةحولهبشيلعافتىلعدمتعتيتلاةدعاسملاتاينقتلاوأمهبةصاخلاحيتافملا

حيتافملا ةحول2.1.1

Àحيتافملاةحولمادختسابعقوملاىوتحم§بلقنتلاةيناكمإنممدختسملا§ك.

نممدختسملا§كÀىلإةفاضإلاب.ةحفصلايفامرصنعىلعةكرحلاةلقرعوأحيتافملاةحولزيكرتليطعتمتيال

حاتفممادختساكطقفحيتافملاةحولمادختسابةحفصلايفةدوجوملالقنتلارصانععيمجىلإونملقنتلا

“”Tabمهسألاحيتافموأ"Arrows".

 مادختساب لقنتلا2.1.2

ةَّيِرُحب حيتافملا ةحول

.طقففرحألاحيتافمنمةنوكملاحيتافملاةحولتاراصتخانيوكتةداعإوأفاقيإبمدختسمللح�سلا

ءاطعإوأثدحتلاةيصاخنومدختسينملةبوعصببستاهنكل،§مدختسملاضعبحيتافملاةحولتاراصتخادعاست

ىلعتالكشمثودحيفببستتنأنك��ك.ةيكرحتاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسملاضعبورماوألا

.لاوجلاحيتافمةحولىلعةيفيظولاةقطنملاليلقتمتيثيحًاضيألومحملافتاهلاتاشاش

 ةحول تاراصتخا2.1.4

فرحألا مادختساب حيتافملا

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت



اهليدعتبامإةينمزلاةدملابمكحتللرصانعpفوتبكلذوعقوملاىوتحمعملعافتلليفاكلاتقولامدختسملاحنم

.اهفاقيإوأاهديدÀوأ

وأيوغللاوأÖاردإلافعضلانمنوناعينمورصبلافعضب§باصملاو§فوفكملانم§مدختسملاجاتحي

تناكاذإو.تنرتنإلاربعجذ�نلائلملثمفئاظوءادألوأىوتحملاةءارقلتقولانمديزمىلإملعتلاتابوعص

لبقةمدخلاذيفنتل�كإ§مدختسملاضعبىلعبعصلانمنوكيسف،تقولاىلعدمتعتعقوملافئاظو

وهو(ددحملاتقولاليطعتلتارايخpفوتلضفيكلذل؛مهلةحاتمpغةمدخلاهذهلعجي�م،ددحملاتقولا

دعاسيلةددحملاةينمزلاةدملاءاهتنالبقتقولانمديزملابلطوأ،ةنيعمةينمزةدمصيصختوأ)لضفألارايخلا

.حاجنبماهملال�كإىلع§مدختسملا

عقوملا ىوتحم تيقوتب مكحتلا2.2.1

وأيلكلافاقيإلاوأتقؤملافاقيإلاقيرطنعكلذوًايئاقلتثدحملاوأكرحتملاىوتحملابمكحترصانعpفوت

.ىوتحملاءافخإ

صقنتابارطضاوةينهذلاةقاعإلاوةباتكلاوةءارقلابماملإلاىوتسمضافخنانمنوناعينيذلانومدختسملادجي

.مههابتناتتشتببسيدقيذلاكرحتملاىوتحملاكاردإيفةبوعصهابتنالا

عقوملل يلعافتلا ىوتحملاب مكحتلا2.2.2

ةكرحتملاموسرلاًاضيأو،ةفورعمرطاخمببستالةقيرطبطقفهمادختساوأًايلكضماولاىوتحملابنجت

يفتارمثالثنمÇكأىوتحميأضيمومدعيغبني.ةيدسجلاعفأدودروًاجاعزإببسييذلاكرحتملاىوتحملاو

.ةيناثلا

وأةكرحتملاموسرلاوأعقاوملاىوتحمنمةضماولاداوملاةدهاشمدنعتابونبنوباصينيذلانومدختسملادجي

ةيسسحتلاتابونلاتابارطضاىلإةفاضإلابءوضللمهتيساسحببسبعرصنمنوناعينيذلاوكرحتملاىوتحملا

وضماولاىوتحملابنجتلضفيكلذل،ىوتحمللةلماكلاةبرجتلاتيوفتىلإيدؤي�مةيدسجلعفتادر،ىرخألا

ةكرحتملاموسرلاليغشتفاقيإلتايلآpفوتوهللئادبلاميدقتوضماولاىوتحملاضرعلبق§مدختسملاريذحت

.ةيرورضنكتÚام

 يأ ببسي ال ىوتحملا2.3.1

ةيدسج لعف دودرو تابون

ةفاضإربععقوملاةحفصلرركتملاىوتحملانمÇكأيساسألاىوتحمللرشابملالوصولابمدختسمللح�سلا

.كلذيطختلرركتمىوتحميأةيادبيفطبارةفاضإوأ،عقوملاتاحفصعيمجل)ىوتحملاىلإيطخت(طبار

ةحفصليساسألاىوتحملاىلإلوصولايفةبوعصتاقاعإلاضعبنمنوناعينيذلانومدختسملادجي

يفبولطملاطبارلاىلإلوصولالبقحيتافملاةحولىلعرركتملاطغضلانمديدعلاءارجإببسبعقوملا

.يساسألاىوتحملاةقطنم

رركتملا ىوتحملا2.4.1

.ةحفصلانمضرغلاددحييفصوناونععقوملاىلعةحفصلكلنأدكأتلا

يفتابوعصمهيدلنيذلاوةيكاردإلاوةيرصبلاتاقاعإلايوذمهنيبنمو§مدختسملاعيمجفصولادعاسي

نودةلوهسبوةعرسبمهتاجايتحابةطبترمعقوملاةحفصيفةدراولاتامولعملاتناكاذإامديدحتبةءارقلا

.ةحفصلاىوتحمpسفتوةءارقب§مدختسملاةبلاطم

عقوملا ةحفص ناونع2.4.2

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت



يتلاةيلمعلاوأىنعملاىلعلقنتلالسلستpثأتمدعوعباتتلابعقوملاةحفصيفمدختسملالقنتنمدكأتلا

.يقطنملسلستبزيكرتلاةحفصلارصانعىقلتتنأيغبنيكلذل،اهبموقي

نيذلا§مدختسملاعبتيسثيحةحفصلارصانعىلإنومدختسملاهيفلصييذلالسلستلا:زيكرتلابيترت

يفاقبسمددحملازيكرتلابيترتةشاشلاةئراقجماربوأطقفحيتافملاةحولمادختسابلقنتلانومدختسي

.مادختسالاةلوهسوىنعملاىلعزيكرتلابيترتظفاحينأيرورضلانمكلذل،ةجمربلا

ةبعصمهتئارقلعجتيتلاتاقاعإلايوذوةيرصبتاقاعإوةيكرحتاقاعإنمنوناعينيذلانومدختسملاف

.حيتافملاةحولةطساوبعقوملاةحفصليغشتلالخنمعقوملاىوتحملزيكرتلابيترتنمنوديفتسي

يف زيكرتلا بيترت2.4.3

عقوملا ىوتحم

.هيفروكذملاقايسلانموأطبارلاصنبطبارلكنمفدهلاديدحت

طبارلاصننمنوديفتسيÖاردإلافعضلانمنوناعينيذلاوةيرصبلاتاقاعإلايوذنم§مدختسملانأثيح

ئراقةطساوبالمأطبارلاىوتحمضارعتسانوديرياوناكاذإامديدحتنماونكمتيىتحطبارلكنمضرغلامهفل

ةلوهسنعديزملل","ديزملل"(لاثملاليبسىلع.عقوملاةحفصمهفليفاضإقايسىلإةجاحلانودةشاشلا

.)"لوصولا

 طبارلا نم ضرغلا2.4.4

عقوملا ةحفص يف

.حيتافملاةحولةطساوبعقوملاةحفصليغشتمتيامدنعًايئرمحيتافملاةحولزيكرترشؤمنوكينأ

نيذلاوىدملاةpصقةركاذلايفتابوعصوهابتنالايفتابوعصنمنوناعينيذلا§مدختسملاديفتسي

لعافتتسيذلاراتخملارصنعلاديدحتلÂرملازيكرتلانمعقوملاةحفصليغشتيفحيتافملاةحولىلعنودمتعي

.زيكرتلاناكمةفرعمىلعةدعاسملاوهعم

حيتافملا ةحولل ±رملا زيكرتلا2.4.7

.اهلةصصخمةغلاهلنأعقوملاتاحفصنمةحفصلكنمدكأتلا

،مالكىلإصنلالّوحتيتلاىرخألاتاينقتلاوأةشاشلائراقكةدعاسملاتاينقتلا§مدختسمةيصاخلاديفت

ةيحيضوتلاتايمستلاىلعنودمتعينيذلاوةيميلعتلاوةيوغللاوةيفرعملاتابوعصلاضعبنمنوناعينيذلاو

لكشبىوتحملامهفلةحيحصةقيرطبيوغللاىوتحملاوصنلاميدقتلعقوملاةحفصةغلنمةنمازتملاطئاسولل

(HTML).يفةراتخملاةغللاىلعدمتعيةشاشلائراقنأللضفا

عقوملا ةحفص ةغل3.1.1

.زيكرتلادنعًايئاقلتىوتحملاpغتمدع

ىوتحملزيكرتلاpيغتبنجتةيكرحلاتاقاعإلاوÖاردإلافعضلاوةيرصبلاتاقاعإلايوذنم§مدختسملالضفي

.حيتافملاةحولةطساوبعقوملاىوتحم§بمهلقنتدنعلصحيدقيذلاكابرإلايدافتلًايئاقلتعقوملا

زيكرتلا دنع ىوتحملا تابث3.2.1

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت



تاpيغتنوكتäلاهبؤبنتلانك�تاpثأتهلجذومنلايفمكحتلارصنعديدحتوأتانايبلالاخدإنأنمدكأتلا

.مدختسملالمعلةباجتساثدحيسpيغتلااذهلثمنأحضاولانمنوكيثيحبةبسانمقايسلا

ؤبنتللةيلباقÇكأيلعافتلاىوتحملالعجنمÖاردإلافعضلاوةيرصبلاتاقاعإلايوذنم§مدختسملاديفتسي

ناونعةباتكدنعًالثم.عقوملاتاحفصيفلقنتلاءانثأقايسلايفةعقوتمpغلاتاpيغتلانمكابرإلايدافتلهب

ً.ايئاقلتجذومنلالسُريوأرخآلقحىلإًايئاقلتلقتنيالأبجي،داليمخيراتديدحتوأ

 اهب ؤبنتلا نك� ت̀اثأت3.2.2

لاخدإلا ةيلمع دنع

.عقوملاةحفصىلعهناكمديدحتةيناكمإوهفصولالخنمأطخثودحبةياردىلعمدختسملانأنمدكأتلا

مهفوملعتلايفوةيوغلوةيكاردإتابوعصنمنوناعينيذلاوناولألاىمعب§باصملا§مدختسملاديفتسي

ثودحةقيقحكاردإللاخدإلاءاطخألوحتامولعمpفوتنمىرخألاةيئرملاتاراشإلاوزومرلاهلثÀيذلاىنعملا

.أطخلا

أطخلا ديدحت3.3.1

.ةعقوتملالاخدإلاتانايبمدختسملافرعيثيحبجذومنلايفمكحتلارصانعددحتتايمستوأت�يلعتميدقت

ت�يلعتلارفوتنمملعتلاوةغللاوكاردإلايفتابوعصنمنوناعينيذلاةصاخو§مدختسملاعيمجديفتسي

وأةحفصلاربعىرخأةرملقنتلانم§مدختسملاعن��م،حيحصلكشبتامولعملالاخدإلةحضاولاتايمستلاو

لخدأ"مادختسانك�,جذومنلايف"خيراتلا"لقحلةبسنلاب(لاثملاليبسىلع.لاسرإلاءاطخأحالصإلجذومنلا

.)"ةنس/رهش/مويلكشىلعخيراتلا

تايمستلا وأ ت~يلعتلا3.3.2

.ةيجمربلات�يلعتلايفةpبكءاطخأىلععقوملايوتحيالنأ

حيحصلكشبينبملاعقوملاىوتحمليلحتنمةدعاسملاتاينقتلاىلعنودمتعينيذلا§مدختسملاديفتسي

.عقوملل§مدختسملاةرداغميفببستي�مليلحتلايفتالكشملاثودحيدافتل(HTML)دوكىلع

ىوتحملا ليلحت4.1.1

.ةفلتخملاةدعاسملاتاينقتلاعملمعتثيحبلوصولاةلوهسلجأنمعقوملاىوتحمرصانعلكءانبنمدكأتلا

جماربوتوصلاتاربكموةشاشلاتائراق:لثم(ةدعاسملاتاينقتلابةقاعإلايوذنم§مدختسملا§عتسي

ةلاحلاورودلاتامولعمpفوتلالخنمعقوملاىوتحمىلإلوصولانممهنيكÀلجأنم)مالكلاىلعفرعتلا

.ةيرورضدعتيتلاومدختسملاةهجاوتانوكمعيمجىلعةميقلاو

 ةميقلاو رودلاو مسالا4.1.2

عقوملا ىوتحم رصانعل

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت



:(A لوألا ىوتسملا ققحت ة&اق ىلع ةلثمأ )أ

1.3.2

2.1.2

 نم مغرلاب مدختسملل رهاظلا لسلستل سيلو؛(DOM) دنتسملا جذو¹ لسلستل انه"Tab“ حاتفم بيجتسي :حيضوت

."بجي" رز لثم رصانعلا نكامأ `غتل (CSS)مادختسا

ً.ايهيدبوً ايقطنم نوكي ثيحب  )داوكألا بيترتب طبترملا( لقنتلاو ةءارقلا لسلست دادعإ

ىنعم وذ بيترت

±اقلتلال~كإلاضارتفاببسبكلذويلاتلالقحلاىلإهلقنمتيالفTab““حاتفملمدختسملامادختسادنع:حيضوت

لاقتنالامتينلفTab““حاتفمىلعرقنلاتارمددعنعرظنلاضغبكلذل.دعبةباتكلانميهتنيÁمدختسملانأ

.يلاتلارصنعلل

 نم مدختسملاhكg ىلإ ةفاضإلاب .ةحفصلا يف ام رصنع ىلع ةكرحلا ةلقرع وأ حيتافملا ةحول زيكرت ليطعت متي ال

.طقف حيتافملا ةحول مادختساب ةحفصلا يف ةدوجوملا لقنتلا رصانع عيمج ىلإو نم لقنتلا

ةَّيِرُحب حيتافملا ةحول مادختساب لقنتلا



 ىلع ةيلعافت ةطقن وأ تاموسر نمضتي يذلا رزلا وأ( طبار لك نم فدهلا ديدحت نوكي•
 صنلا( .هيف روكذملا قايسلا نمض طبارلا صن نم وأ طقف طبارلا صنب )ةيريوصت ةطيرخ

).لودجلا نيوانع وأ ةقباسلا نيوانعلا وأ رصانعلا ة{اق وأ طيحملا

•gمدختسملا لقنتو صنلا سفن اهل يتلا )جذ�نلل ةيريوصتلا رارزألا وأ( طباورلا زيي 
.رسيو ةلوهسب رخأ عقوم ىلإ

4.1.2

2.4.4

1.2.2

موقييتلا)عونلا(ةفيظولاوأرودلاورصنعلامسالثماهنمضتتيتلاتامولعملاىلعًءانبرصانعلاضعبفّرَُعت:حيضوت

اهنعربعييتلارصنعلاةلاحو،�كأوأةدحاوةميقكلت�ناكاذإاموةميقلاىلإةفاضإلاب.لاخدإلقحوأرزناكءاوساهب

.هيلعطغضلاوأرصنعلارايتخالثمةفلتخمقرطب

  تافصاوم عابتإ لمشي كلذو ،لوصولا ةيناكمإ ليهستل ةقيرطك تامالعلا مدختست

 HTML/XHTML.ةبسانم ةقيرطب كلذ ىلإ امو لوقحلا نيوانعو اهتيمستو جذ�نلا مادختساو

ةميقلاو رودلاو مسالا

طبارلثم،المأىوتحملاضارعتساديريناكاذإامررقيلمدختسمللةيفاكتامولعمضرعينأطبارلاصنليغبني:حيضوت

هسفنناونعلامادختساناكمإلاب~ك،"ديزملل"طبارنم�كأتامولعملابينغ"ةباجتسالاةعيرسميماصتلانعديزملل"

.طبارك

)قايسلا يف( طبارلا نم فدهلا

.ةمجرتلاةمدخرفوتيتلاتاهويديفللديجلاثمبويتويلادعي:حيضوت

.)اه�غو بويتويلا عطاقم( ةلجسملا تاهويديفلل ةنمازتملا ةيحيضوتلا تايمستلا

ً)اقبسم ةلجسم( توصلا عم ويديفلا عطاقمل ةيحيضوتلا تايمستلا



4.1.2

1.4.1

2.4.7

ناولألابرصانعلالاخدإدنعأطخدوجوبةشاشلائراقنومدختسينيذلاوأ>فوفكملا>مدختسملامالعإبجيال:حيضوت

.لاثملاليبسىلعصنباهحيضوتبجيكلذل،رمحألاكطقف

ةيئرملا رصانعلا زييgو ىوتحملا ىلع ةلالدلل ةديحولا ةليسولا اهرابتعاب ناولألا لثg ال•

 صنلاو طبارلا hب نيابتلا ةبسن نكت � ام طيحملا صنلا نع طباورلا زييمتل هديحو ةقيرطك ناولألا مدختُست ال•

هيلع زيكرتلا يقلتو ريرمتلا دنع )طبارلا �طست لثم( يفاضإ زييg �فوتو3:1 لقألا ىلع طيحملا

ناولألا مادختسا

يلكلاميمصتلاعمةYالمنوكتثيحب>مدختسمللاهحيضوتلىرخألارصانعلاعماهقيسنتوزيكرتلاةقلحميمصت:حيضوت

ً.ادجهديجةقيرطب

 دنع لثم( ةيئرم ةمالعب يلاحلا حيتافملا ةحول زيكرت ىلع لصاح ةحفصلا يف رصنع يأ حيضوت

).يلاحلا كناكم ةفرعم عيطتست ،ةحفصلا يف لقنتلل (Tab) حاتفم ىلع طغضلا

حيتافملا ةحولل ¡رملا زيكرتلا



.رشابملاثبلاتاذويديفلاعطاقمىلإةيحيضوتتاحورشةفاضإ

ىوتح¨عاتمتسالل(Captions)ةيحيضوتلاتاحورشلاىلعةيعمستاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسملادمتعي

.رشابملاثبلاءانثأويديفلا

 ةيحيضوتلا تاحورشلا1.2.4

)رشابم(

ً.اقبسمةلجسملاويديفلاعطاقمىلإ�وصفصوةفاضإ

عاتمتسالل�وصلافصولاىلعÖاردإفعضوأةيرصبتاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسملادمتعيدق

.ويديفلايفةدوجوملاتامولعملاعيمجللوصولانممهنيكÀينعي�م.ويديفلاعطاق¨

 �وص فصو1.2.5

ً)اقبسم لجسم(

Horizontal)(ةيقفألاوةيسأرلاضرعلاةقيرطعمعقاوملافيكتتنألضفي & Vertical Orientation.

عمىوتحملافيكتيعدتسي�م)يقفأوأيدومع(هاجتاىوتحملاضارعتسادنع§مدختسملاضعبلضفي

.ضرعلاةقيرطيفمهتاليضفت

 ضرعلا تاهاجتا1.3.4

)يقفألاو يدومعلا(

input“ًايجمربديدحتللًالباقلاخدإلالوقحنمضرغلانوكينألضفي type=”type.

ديدحتللةلباقلالاخدإلالوقحنمةيفرعمتاقاعإنمنوناعينيذلاكئلوأةصاخ،§مدختسملاعيمجديفتسي

.مدختسملللضفملاقيسنتلاباه�دقتولوقحلانمضرغلامهفبةدعاسملاتاينقتلاهذهحمستو.اًيجمرب

ةددحملاÂاقلتلال�كإلاةيصاخنمةيكرحتاقاعإنمنوناعينيذلانومدختسملاديفتسي،كلذىلإةفاضإلاب

.مهنمةبولطملاةمزاللاةكرحلاليلقتيلاتلابوجذ�نلايفًاقبسملوقحلاةئبعتبمدختسملاحفصتملح�سلل

لاخدإلا نم ضرغلا ديدحت1.3.5

:(AA 5.1.2اثلا ىوتسملا ققحت ة&اقM )أأ ةيناثلا ةيولوألا

يوذ§مدختسملا§بًاعويشاهÇكأوتاقوعملامهألوانتيثيح.Zاثلاولوألاىوتسملاتابلطتمةيبلتىوتسملااذهلمشي

لوصولايفصاخشألاضعبلةبوعصلكشتسالإو؛ققحتلاةKاققيبطتنمدكأتلاعقاوملاىوتحمروطمىلعيغبنيو.ةقاعإلا

.ينعملاىوتحملايفةدوجوملاتامولعملل

 لوصولا ةيناكمإ ن�ضل ةيموكحلا تاهجلا نم £دأ دحب اهئافيتسا بولطملا ةيولوألاAA)( ةيناثلا ةيولوألا دعت

ةــينورتكلإلا عقاوملل

.لقألاىلع4.5:1يهةيفلخلاوصنلا§بنيابتلاةبسننوكتنألضفي

نإفاذل,ىوتحملامهفلنيرخآلانمىوقأنيابتىلإةيرصبتاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسملاضعبجاتحي

.يرورضرمأةبسانملاناولألامادختسا

ناولألانيابتققدممادختساو,حتافصنوةنكادةيفلخمادختساوأقماغصنوةحتافةيفلخمادختسانك�

(Contrast Color Checker)كرايتخانمققحتلل.

)ðدألا دحلا( نيابتلا1.4.3

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت



.ةفيظولاتازيملاوأىوتحملادقفنود%200ىلإصنلامجحpيغتنك�

نك�ولماكلكشبهمهفلصنلامجحpيغتىلاةيرصبتاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسملاضعبجاتحي

.ةيموكحلاعقاوملانمديدعلايف�كهpغصتوطخلاpبكتةيصاخمادختسا

صنلا مجح `يغت1.4.4

.صنلاروصمدختسامدعلضفي

وأنوللاوأطخلامجحpيغتىلعÖاردإفعضوأةيرصبتاقاعإنمنوناعينيذلانومدختسملادمتعيدق

يغبنيكلذك,يداعصنمادختساكنك�امدنعصنةروصمدختستالف.ىوتحملابعاتمتساللدعابتلاوأةاذاحملا

.صوصنكلقنتلامئاوقونيوانعلاميمصتلCSSمدختساكلذل,روصسيلوصنكتاسابتقالاضرع

صنلا روص1.4.5

ً.ايقفأوأًايسأرريرمتللةجاحلانودضرعلاداعبأpيغتدنعةفيظولاتازيملاوتامولعملابىوتحملاظفتحي

يفريرمتلاىلإاورطضينلف,يضارتفالامجحلانم%400ىلإلصتةبسنبىوتحملانومدختسملاربُكيامدنع

ً.ايسأروًايقفأ–هاجتانمÇكأيفمهحفصتم

ضرعلا داعبأ1.4.10

.1:3نعلقيالةرواجملاناولألاوتاموسرلاومدختسملاةهجاوتانوكم§بنيابتلا

تانوكملامادختساوزييمتللنيرخآلانمىوقأنيابتىلإةيرصبتاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسملاضعبجاتحي

.يرورضرمأحيحصلانوللارايتخانإفاذل,مكحتلارصانعورارزألاولاخدإلالوقحلثملماكلكشب

يصن `غ نيابت1.4.11

.صنلادعابترصانع§مدختسملاpغيامدنعىنعملابةفيظولاوىوتحملاظفتحي

ىلع.مهمهفومهتءارقليهستلصنلاىوتحملوحيضارتفالادعابتلاليدعتيفنومدختسملابغريدق

ىلعطخلامجحفعضىلإلصيتارقفلادعابت;لقألاىلعطخلامجحفعض1.5طخلاعافترا:لاثملاليبس

.اذكهولقألا

صنلا دعابت1.4.12

.هقالغإوهكيرحتنك�وضفرلللباقنوكي,ىوتحملاروهظىلإزيكرتلاوأHover)(ريرمتلايدؤيامدنع

يفبوساحلاةرأفريرÀوأحيتافملاةحولزيكرتةطساوبهليغشتمتييذلايفاضإلاىوتحملاببستينأنك�

نك�ثيح.Öاردإفعضوأةيرصبتاقاعإنمنوناعينيذلا§مدختسملللوصولاةلوهسيفتالكشمثودح

.ىوتحملابجحيوأةمهمل�كإنممهعن�و§مدختسملايفاضإلاىوتحملائجافينأ

وأحيتافملاةحولزيكرتكيرحتنودىوتحملاضفرنم§مدختسملا§كÀبجي,تالكشملاهذهىلعبلغتلل

Àحاتفمىلعطغضلا،لاثملاليبسىلع،بوساحلاةرأفرير"escape"هكيرحتنك�و،رقنلادنعقالغإلاوأ

زيكرتمدختسملاpغيىتحهضرعرارمتساو،ىوتحملاقوفرشؤملاكيرحتنك�ثيحببوساحلاةرأفةطساوب

.حلاصىوتحملادعيÚوأهضفريوأ,بوساحلاةرأفريرÀوأحيتافملاةحول

 ريرمتلا دنع ىوتحملا1.4.13

(Hovering) زيكرتلا وأ

.كبصاخلاعقوملاتاحفصىلعروثعلللقالاىلع§تقيرطمدق

صاخشألانأ§حيف,ثحبلاةفيظوةيرصبتاقاعإنمنوناعينيذلانومدختسملالضفيدق,لاثملاليبسىلع

.مادختسالايفلهسأعقوملاةطيرخنودجيدقةيفرعمتاقاعإنمنوناعينيذلا

ةددعتم قرط2.4.5

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت



.تاحفصلاعيمجيفعقوملاسفنيفمئاوقلامدختسا

دنعهيلعفراعتملانم.ةحفصلكيفناكملاتاذيفةيسيئرلاةKاقلاناكمدوجوZورتكلإعقوملرئازلاعقوتي

.ةلوهسبعقاوملا§ب§مدختسملالقنتىلعدعاسيةقسانتملقنتةKاقدوجونأعقاوملايممصم

ىلإةفاضإلاب،عقوملالخادلقنتلايفةبوعصنوهجاوينيذلا§مدختسملااضرقستملالقنتلاديزي

ىلإنوجاتحينمموأمهيدلرصبلاةساحفعضببسبZاكملالقنتلاىلعنودمتعينيذلا§مدختسملا

.هتاحفصربعلقنتلاوعقوملامهفيفةيفاضإةدعاسم

.ىوتحملايطخترايخوثحبلاعبرملثمعقوملايفةيساسألامكحتلارصانعىلعًاضيأقاستالااذهقبطني

.ةيساسألارصانعللتباثجذوÃمادختسالب؛ةحفصلكيفرصانعلاهذهناكمpيغتمدعيغبني

قستم حفصت3.2.3

.قسانتملكشبةفيظولاسفناهليتلارارزألاوزومرلامدختسا

ا¨مايقلاولعافتلاولقنتلاىلع§مدختسملادعاسيثيحعقوملاربعقسانتملافيرعتلامادختساحيضوتبجي

ةفلتخمةفيظولاسفناهليتلاطباورلاوأزومرلاوأرارزألالعجي�ماهلهاجتمتيامًابلاغو.هبمايقلامهنمديرت

Àاما.ً

قسانتم ديدحت3.2.4

.ةحفصلاةغلpغتتامدنع§مدختسملاعالطإ

دعاسيثيح.ةغللاpيغتب§مدختسملامالعإبجيف،ةيسيئرلاةغللانعةفلتخمةغلبىوتحمنمضتيعقوملاناكاذإ

.لماكلابىوتحملاةءارقىلعرصبلافاعضو§فوفكملاةدعاسملتاقيبطتلانومدختسينممعديفاذه

ماسقألا ةغل3.1.2

Descriptive(ضرغلاوأعوضوملافصتيتلاتايمستلاونيوانعلامدختسا Headings & Labels(

ماسقأنيوانعنمىدملاةpصقةركاذلايفلكاشموأةءارقلايفةبوعصمهيدلنيذلانومدختسملاديفتسي

نيوانعلامادختسااًضيأةشاشلاةءارقجماربنومدختسينيذلاصاخشأللنك�و.مسقلاهيوتحيامحيضوتلىوتحملا

ةفرعمىلع§مدختسملاجذومنلامكحترصنعيفةدوجوملاةيفصولاتايمستلادعاست.ماسقألاىلإلقنتلل

.جذومنلالوقحل�كإةيفيك

تايمستلاو نيوانعلا2.4.6

.ءاطخأنومدختسملابكتريامدنعلولحpفوت

.يصنحارتقابمدختسملاغالبإمتي،بولطملقحبًاطبترمأطخلانوكيالامدنع

خيراتلانوكينأبجي،لاثملاليبسىلع(حيحصلاقيسنتلاحارتقاضرعينأبجي،لاخدإلاقيسنتيفأطخلاناكاذإ

DD)ةغيصلاب / MM / YYYY).

.اهحرشوميقلاهذهميدقتنمدبالف،ميقلانمةددحمةKاقنملاخدإلانوكينأىلإةجاحلاببسبأطخلاناكاذإ

ءاطخألل لولح حارتقا3.3.3

.ةساسحلاتانايبلللاخدإلاءاطخأرطاخمليلقت

ثودحعنمةلواحمبجي.)عفدلاتايلمعوجذ�نلاةئبعتدنعلثم(تانايبلالاخدإدنعءاطخأ§مدختسملاعيمجبكتري

.ىرخأةقيرطيأبمهتانايبةكراشمدنعوأةيلاموأةينوناقتايقافتاب§مدختسملامزتليامدنعةصاخ،ءاطخألا

ةلأسملاوأئطاخلالاخدإلامهفمدعىلعةبترتملاراثألانممدختسملايمحيتاوطخلايفدكأتلاةلحرمةفاضإ

.ةيلاملاوةينوناقلا

ثيح.فقوتلاوأحيحصتلارايخعمةجيتنلاوتالخدملاصخلتيتلاتانايبلالاخدإميدقتةيلمعىلإديكأتةحفصةفاضإ

.لاسرإللديكأتكلمعي)رايتخاعبرموأديكأتلارزلثم(لاخدإلقحىلعةحفصلاهذهيوتحت

 ةينوناقلا( ءاطخألا عنم3.3.4

)تانايبلاب ةقلعتملاو ةيلاملاو

)WCAG(لوصولا ةيناكمإ تاداشرإ

)W3C( بيولل يملاعلا داحتإلا بسحب
تاداشرالا حيضوت



:(AA اثلا ىوتسملا ققحت ة&اق ىلع ةلثمأM )أأ

1.3.4

1.3.5

.)يسأر وأ يقفأ( طقف دحاو هاجتا ىلع ىوتحملا ضرع رصتقي الأ

)يقفألاو يدومعلا( ضرعلا تاهاجتا

)ةروصلايف~ك(ًايسأروأًايقفأعقوملاضرعنك�:حيضوت

 ليبس ىلع .اًيجمرب مدختسملا لوح تامولعملا عمجي لاخدإ لقح لك نم ضرغلا ديدحت نك¨

.)¡اقلتلا ل�كإلا( ةيصاخ ، لاثملا

لاخدإلا نم ضرغلا ديدحت

ليلقتولاخدإلانمضرغلاديدحتىلعدعاسي~م±اقلتلال~كإلاةيصاخربع>عملخدمعونديدحتنك�:حيضوت

.مدختسملانمتالخدملا



1.4.5

1.4.13

.صنلا ضرعل ةروصلا مادختسا متي نلف ؛طقف صنلاب ¡رملا ضرعلا سفن ضرع ناكمإلاب ناك اذإ

صنلا روص

.قايسلايفةضورعملاةروصلايفةروكذملاليصافتلاسفنلقنيثيحبalt"“ةيصاخيفىنعموذفصوةباتك:حيضوت

.هقالغإو هكيرحت نك¨و ضفرلل لباق نوكي ,ىوتحملا روهظ ىلإ زيكرتلا وأ)Hover( ريرمتلا يدؤي امدنع

زيكرتلا وأ )Hovering( ريرمتلا دنع ىوتحملا

ىوتحملاقالغإمدختسمللنك�و،مدختسملاةهجاولىرخألارصانعلابجحتالةقيرطبحيملتلاةادأضرعمتي:حيضوت

.ةروصلايف~كيفاضإلا



AAA)أأأ ةثلاثلا ةيولوألا( ثلاثلا ىوتسملا ققحت ة&اق5.1.3

7:1ىلإصنلانيابتةبسنةدايز§

.ةفرخزللطقفمدختستصنلاروص§

.تاءانثتسانودبحيتافملاةحولقيرطنعفئاظولاعيمجىلإلوصولانك�§

.جذ~نلاةئبعتدنعلثم،تانايبلانادقفببستيتلاtimeouts)(ةلهميأنعنومدختسملاريذحت§

WCAG)(2.1بيولاىوتحمللوصولاةيناكمإتاداشرإىلإعوجرلاىجري,ثلاثلاىوتسملاتاهيجوتنمديزمللو

AAA.أأأثلاثلاىوتسملاققحتةYاقو

ةيناكمإلمدقتملاىوتسملاربتعييذلاو،ثلاثلاو�اثلاولوألاىوتسملاتابلطتمةيبلتىوتسملااذهلمشي

.ةقاعإلايوذصاخشألانمددعربكألوانتميفبيولاعقوملعجيىوتسملااذهةيبلتنإ.بيولاىوتحمللوصولا

:ىوتسملااذهيفتاهيجوتلازربأنم

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?currentsidebar=


لوصولا ةيناكمإ نم ققحتلا تاودأ5.2

 لكاــشملا فــشك ىلــع ةدعاــسملل لوــصولا ةــيناكمإ نــم قــقحتلا تاودأ نــم ضــعب يلــي ~يــف ركذــن ،يلاــحلا مــسقلا يف

.بيولا ىوتحمل لوصولا ةلوهسو ةيناكمإب صتخي ~يف ةدوجوملا

(AXE-Accessibility Browser Extensions)

 ال يـتلاو زاـهجلا ىلـع ةـفيفخو ةـعيرس راـبتخا ةادأ (Chrome) مورـك حفـصتمل (AXE) سـكأ لوـصولا ةلوهـس ققدـم دـعي

 نــع صــحفي �ــك ،ةــتÀألا قــيرط نــع ةــقدب لوــصولا ةلوهــس لكاــشم نــع فــشكلل ةــصصخم يــهف .ةــئطاخ جئاــتن يــطعت

.هصحفت يذلا قيبطتلا وأ ةحفصلا يف لعفلاب ةدوجوملا تانوكملا

)Chrome Lighthouse(

وأةماععقومةحفصيأىلعهليغشتناكمإلاب،عقوملاتاحفصةدوج§سحتلردصملاةحوتفمةتÀأةادأنعةرابع

ثحبلاتاكرحموةمدقتملاعقاوملاتاقيبطتولوصولاةلوهسوءادأللقيقدتتايلمعلمشي.ةقداصمبلطتت

.اهpغولثمألا

(Accessibility Insights for Web)

يفاهتجلاعمولوصولاةلوهسلكاشمىلعروثعلايفنيروطملادعاسيثيحضرعتسمللدادتمانعةرابع

.عقاوملاوتاقيبطت

)عقوملل لوصولا ةلوهس مييقت ةادأ( فيو

(WAVE Web Accessibility Evaluation Tool)

،اهديدحتوعقاوملاىوتحمىلإلوصولاتاداشرإءاطخأنمديدعلانعفشكلا)(WAVEفيولنك�

ً.اضيأعقوملاىوتحمليوديلامييقتلالهُسي~ك



ةدعاسملا تاينقتلا5.3

ةيتوصلا رماوألا

Àُثدحتلاومالكلاىلعفرعتلاةينقتقيرطنععقوملاحفصتنم§مدختسملانك.

ةشاشلا ئراق

.توصىلإصنلاليوحتةينقتقيرطنعةشاشلاىلعرهاظلاىوتحملاع�سةيناكمإ§فوفكمللحيتيجمانرب

سأرلا/Zعلا ةكرح بقعت جمانرب

ىلعةيكرحلاةقاعإلايوذصاخشألاةدعاسملسأرلاتاكرحو§علاةرظنعبتتيفمدختستتاينقتنعةرابع

.عقوملاتاحفصربعلقنتلا

ليارب تاينقت

.اهبروعشلاومهعباصأمادختسابلياربةشاشىلعةدوجوملافرحألاسملبصاخشأللحيتيزاهج



ةيمقرلا ةموكحلا ةئيهةئيهلا

.اهمكح يف امو ،ةينطولا زكارملاو سلاجملاو ةماعلا تاسسؤملاو تائيهلاو تارازولا ةيموكحلا تاهجلا

 ةيمقرلا ةموكحلا
 ]ــك\و ]ــسحتو ريوــطتو ،يــمقرلا لوــحتلا قــيقحتل ؛اــهنيب Tيــفو ةــيموكحلا تاــعاطقلا لــخاد ةيليغــشتلاو ةــيميظنتلاو ةــيرادإلا تاــيلمعلا مــعد

.ةيموكحلا ةيمقرلا تامدخلاو تامولعملل  ةيلعافو ةلوهسب لوصولا

ديفتسملا
 عم لعافتلا ىلإ ةجاحب يتلا اهجراخو ةكلمملا لخاد يحبرلا gغ وأ صاخلا عاطقلا تTظنم وأ ،ةيموكحلا تاهجلا وأ ،رئازلا وأ ،ميقملا وأ ،نطاوملا

ةمدقملا تامدخلا نم يأ ىلع لوصحلل ةيموكح ةهج

ةقاعإلا وذصخشلا
 يف ةيداعلا هتابلطتم ةيبلت ةيناكمإوأ ةيلقعلا وأ ةيمسجلا هتاردق يف رقتسم لكشب uزج وأ يلك روصق ىلإ يدؤت ةقاعإب باصم صخش لك

.ةقاعإلا يوذ gغ نم هلاثمأ فورظ

gياعملاو تاسايسلا قيبطت ةيلآ ةيموكحلا تاهجلل حضوتةلثمأ رفوتةيداشرتسإلا ةلدألا

.اهزيي\و ناولألا ةيؤر يف فعض وأً ايئزج وأً ايلك رصبلا ةساحل درفلا نادقفةيرصبلا ةقاعإلا

ةيعمسلا ةقاعإلا
 ةــقلعتم نوــكت يــتلا ةــفلتخملا تاوــصألا عTــس ىلــع درــفلا ةردــق يف نياــبت وأ هــفئاظوب ماــيقلا ىلــع هــتردق ناــسنإلل يعمــسلا زاــهجلا نادــقف

.ةيحص بابسأب

.ةفلتخم ةيحص بابسأل كلذ دوعي ثيحً ايلك وأً ايئزج ةكرحلا ىلع درفلا ةردق نادقفةيكرحلا ةقاعإلا

.اهgغو ةيعTتجالا تاراهملاو ةيتاذلا ةدعاسملاو لصاوتلا لثم ناسنإلل ةيفرعملا تاراهملاو ةيلقعلا تاردقلا ضعب يف فعض �اردالا فعضلا

لوصولاةيناكمإ

Accessibility

 ةيلومشلا يطغتو ،]مدختسملا عيمج نم تامدخلا مادختسا لوصولا ةلوهس نمضتيهو،لوصولا ةلوهسً اضيأ ىمستولوصولا ةيناكمإ

(W3C). لوصولا ةلوهس تاداشرإو ةاواسملاو

 مدختسملا ةبرجت

User Experience (UX)

 ةبرجتلا ميمصت كلذ نمضتي ثيح .]مدختسملا لوح ةروحمتمو ةفداه براجت رفوت تاجتنم عنصل ]ممصملا  اهمدختسي يتلا ةيلمعلا يه

.ةهجاولا ميمصتو ةيراجتلا ةمالعلاو مادختسالا ةلوهس و لقنتلا و ىوتحملاو ةيفيظولاو ةميقلا ميمصت كلذ يف ا§  ،لماكلاب

مدختسملا ةهجاو

User Interface (UI)

-ماظنلا عم لعافتلا نم مهنيكمتل ]مدختسملا جايتحا ىلع ءانب ةبسوحملا ةزهجألا وأ جماربلا تاهجاو ءانب يف ةمدختسملا ميمصتلا رصانع

 يلعافتلاميمصتلا موهفم ىلع  مدختسملا ةهجاو زكرت ثيح .تاءارجإلاب مايقلا ليهستلو-اهمادختساو اهمهفو  رصانعلا كلتل لوصولا نم

 .تامولعملا ةلكيهو uرملا ميمصتلاو

مادختسالا ةلوهس

Usability

 طبترت اهنأ Tك .تاقيبطتلاو ةزهجألاو جماربلاو  ةينورتكلإلا عقاوملا اهيف ا§ ،ةمظنألا و تاجتنملا عم لعافتلا دنع مدختسملا ةبرجت ةدوج

.ةلوهسب ماظنلا وأ جتنملا مادختسا ةيلباق ىدمو مدختسملل ماعلا اضرلاو ةءافكلاو ةيلاعفلاب

ديفتسملا ةيزكرم
 تامدخلا ميمصت دنع ةيموكحلا ةهجلا تايولوأ سأر ىلع هتابلطتمو هتاجايتحا عضوو هتاعلطت مهفل ديفتسملا عم ةيموكحلا ةهجلا لماعت

.ةيمقرلا ةيموكحلا

فيرعتلاحلطصملا

تافيرعتلا لودج.6



بيولل يملاعلا داحتالا

World Wide Web Consortium 

(W3C)

 باحصأ عيمج ]ب نواعتلا نTضو ينيبلا ليغشتلا ليهست ىلع زكرتو ،بيولا ةكبش مادختسا gياعم ريوطت ىلع لمعت ةيلود ةمظنم

.بيولا ةكبش ىلع ةحلصملا

لوصولاةيناكمإ ةردابم

Web Accessibility Initiative (WAI)

 نم ةقاعإلا يوذ ]كمتل ةيميلعتلا رداصملاو ةينقتلا تافصاوملاو بيولا ىوتحمل لوصولا ةلوهس تاداشرإ ريوطت ىلع ةردابملا موقت

 .نيروطملا ىلع اهذيفنت و gياعملا مهف ليهست قيرط نع بيولا ىوتحمل لوصولا

 بيولا ىوتحمل لوصولاةيناكمإ تاداشرإ

Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 

 دارفألا تاجايتحا يبلي يذلا )W3C( بيولل يملاعلا داحتالا اهدادعإب ماق ،بيولا ىوتحم ىلإ لوصولا ةلوهسل اًيلود اهب فرتعم تاهيجوت دعت

.تاموكحلاو تTظنملاو

¼ورتكلإلاعقوملا

Website

 هلالخ نم نك¾و ¼ورتكلإلا عقوملل لوخد ليجست ىلا ةجاحلا نودعيمجلل حاتم يرابخا و يفيرعت ىوتحم مدقت ةيلعافت gغ بيو تاحفص

.ةيلعافت gغ تامدخ اهنأ يأاهبلط ىلعةردقلا نودب ةحاتملا تامدخلاو تاجتنملا ليلد ضرع

يفيرعت ىوتحم

Informative Content
.اهلمع ةيلآو ةهجلا تاردابمورابخألا رخآ لثم هب موقت امو ةهجلاب فيرعتلل ةيمقرلا اهتاونق ربع ةيموكحلا ةهجلا اهرشنت يتلا تامولعملا

ةيمقرلا ةباوبلا

Digital Portal

 .ةدحاوةطحم يف ام ةهجب ةصاخلا تامولعملاو تامدخلا عيمج ىلإ لوصولل Tمصمو ادحوم الخدم لكشيو حفصتملا قيرط نع بيوقيبطت

.لوخدلا ليجست بلطتت ام ايلاغو ،صصخم لكشب ةيمقرلا تامدخلا نم ةعومجم ميدقتل ةباوبلا مدختستو

ةيمقرلا ةصنملا

Digital Platform

 وأ ةيمقرلاتاباوبلا لالخ نم ةززعم ةيمقر ةبرجت نيديفتسملل مدقتو ةيمقرلا تامدخلاو تاجتنملا اهيلع ىنبت يتلا ةينقتلا لولحلا يه

 عم اهتامدخ لماكت حيتت اهنأ Tك ،اهنيب Tيف لماكتتو لصتت نأ تاونقلا هذهل ةيمقرلا ةصنملاحيتتو .)ةيمقرلا تاونقلا( ةيكذلا ةزهجألا تاقيبطت

.رشبا ةصنم :لثم .ىرخألا ةيجراخلا تامدخلا

فيرعتلاحلطصملا



تاراصتخإلا لودج.7

HTMLHyper Text Markup Language for creating Web pages

CSSCascading Style Sheet

DOMDocument Object Model

ىنعملا / ةلالدلاراصتخالا
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