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 إمكانية الوصول 

 

والمبادئ التوجيهية التي  (WCAG)  ( يتوافق هذا الموقع مع المبادئ التوجيهية الخاصة بالوصول إلى الموقع اإللكتروني

نية الوصول لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بحيث يكون هذا الموقع لتحسين إمكا  (W3C)وضعها اتحاد الشبكة العالمية

 كفي متناول األشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيا المساعدة مثل برامج قراءة الشاشة وبرنامج المحادثة الصوتية وكذل
 .من ال يملكون القدرة على استخدام الماوس أو جهاز التأشير

 

 شريط أدوات إمكانية الوصول :

 
هي مجموعة من األدوات التي تمكن المستخدم من التحكم في طريقة عرض المحتوى وتعديل خصائص اللون وحجم 

على جميع صفحات الموقع على الجانب األيمن من الشاشة، تمكن الزائر من تعديل طريقة القراءة بالشكل الذي  ةمثبت  الخط
 يتناسب مع احتياجاته.

 
 

أدوات إمكانية 
 الوصول

أدوات إمكانية يقونة أ
 الوصول

 مكانية الوصولإدوات أوصف 

 تكبير الخط 
 

 .تجربة مستخدم أفضلمن أجل  أكبرحجم عرض النص بتسمح لك بتكبير الخط أداة  

 تصغير الخط
 

  .كما كان عليه  عودلي تكبير الخط داةأبعد استخدام لنص اتصغير تعمل على داةأ

 ألوان بتدرج رمادي
 

لى تدرجات اللون الرمادي، اإللكتروني إالموقع  ةصفحفي  المحتوىتحويل تعمل على داة أ
تحسين تصور ذلك ل، باللون الرمادي الفاتح نص  الالعنوان باللون الرمادي الغامق وليصبح 

 .بعض العناصر

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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 تباين عالي
 

مع لون الخلفية والصور  النصزيد من تباين أداة تغير نظام األلوان الُمستخدم لت
حيث تكون خلفية الصفحة سوداء  ،لتصبح العناصر أكثرتمييزا واسهل تحديدا ،

 .متباينةعة والن صوص ضمن الصفحة تظهر بألوان ساط
 

 تباين عكسي
 

 الصورتمييز النص وإبراز ذلك بلصفحة وفي ار قوم بتغيير لوحة األلوان لجميع العناصت داةأ
بيض األاللون ب لها ةالتابع صوصالعناوين والن من خالل عكس األلوان في الصفحة لتصبح

 .لكل عنصراللون األصلي  حسبوذلك للصفحة  خلفية سوداءمع صفر، واأل

 

 خلفية مضاءه
 

 .أداة تعمل على ابراز النصوص بلون أسود مع خلفية بيضاء

 خطوط تحت الروابط  

 

 .إبراز الروابط في الصفحةضافة خطوط تحت الروابط بهدف إل أداة

 استخدام خط عادي  

 

 .عاديإلى خط لكتروني الموقع اإلصفحة  في ستخدمالمُ  النصخط أداة لتحويل 

 إعادة تعيين
 

الموقع مكانية الوصول عن صفحة إأدوات ستخدمة من مُ تأثيرات ي أأداة إلزالة 
 .االفتراضية  طريقة العرضإلى عادة الصفحة إ، ولكترونياإل

 

 خاصية مشغل القراءة الصوتية اآللي :

هي مجموعة أدوات لتحويل النص المكتوب إلى صوت مسموع . يمكنك تحديد أي جزء من النص من ثم اختيار خيار القراءة 

 أو بإمكانك اتباع الخطوات التالية: لية من يمين الشاشة اآل

 

 

 في القائمة على يمين الصفحة  قم بتشغيل "مشغل القراءة الصوتية اآللي" من خالل الضغط على األيقونة •

  من ثم الضغط على أيقونة القائمة يظهر شريط األدوات  •

يمكنك الضغط على أي فقرة ضمن الصفحة لتتمكن من سماعها صوتياً مباشرةً،او خيار  بتفعيل خيار انقر واستمع  •

الخاص بك لالستماع إليها بأي وقت وبدون اإلتصال باإلنترنت. كما يمكن تحديد أي  من المحتوى تحميل نسخة صوتية 

 من النص لتظهر تلقائيا أدوات القراءة اآللية التالية: جزء
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 ليةدوات القراءة اآلأوصف  ليةدوات القراءة اآلأيقونة أ ليةدوات القراءة اآلأ

 تشغيل الصوت
 

الوووونص المكتوووووب فووووي الصووووفحة  تحوووووللأداة 
صوووووووت مسووووووموع مصوووووواحباً لووووووه تظلوووووويالً ل

للكلمووووووووووات المقووووووووووروءة حتووووووووووى يووووووووووتمكن 
المسوووتخدمون مووون متابعوووة القوووراءة بسوووهولة ، 

 .وهي تعمل مع أي جهاز مستخدم

 لى الخلفإتخطى 
 

لمحتوووووووى  ةالقووووووراءة الصوووووووتي يداة لتخطووووووأ
لوووووى إ ثووووووان   5لكترونوووووي بمقووووودار الموقوووووع اإل

 الخلف

 األماملى إتخطى 
 

لمحتوووووووى  الصوووووووتية القووووووراءة داة لتخطوووووويأ
لوووووى إ ثووووووان   5لكترونوووووي بمقووووودار الموقوووووع اإل

 ماماأل

  مستوى الصوت

صووووووووت  أو خفوووووووض مسوووووووتوى داة لرفوووووووعأ
لمحتووووووووووى الموقوووووووووع  الصووووووووووتية ةءالقووووووووورا

 لكترونياإل

 سرعة القراءة
 

القوووووراءة الصووووووتية سووووورعة لتخصووووويص داة أ
 لكترونياآللي لمحتوى الموقع اإل

 إغالق المشغل
 

لوووي اآل ةاداة إلغوووالش مشوووغل القوووراءة الصووووتي
 لمحتوى الموقع االلكتروني

 من الوقت ةالتوقيف لمهل
 

القوووراءة الصووووتية اآللوووي يقووواف مشوووغل داة إلأ
  بشكل  مؤقت

 شغل من البداية
 

 عادة تشغيل قراءة النص من البدايةداة إلأ

 )من القائمة( معتنقر واسأ

 

داة لقوووراءة الووونص المظلووول، حيوووث يوووتم النقووور أ
ر واسوووووتمع ثوووووم تفعيووووول انقووووووعلوووووى القائموووووة 

ً تظليوووول الوووونص المرغوووووب   سووووماعه صوووووتيا

لبوووودء   النقوووور علووووى اسووووتمعو
 .مشغل القراءة الصوتية اآللي

 )من القائمة( تحميل ملف

 

تنزيوووول نسووووخة صوووووتية موووون المحتوووووى لداة أ
تصوووال لالسوووتماع إليهوووا بوووأي وقوووت وبووودون اال

النقرعلوووووى القائموووووة مووووون خوووووالل  باإلنترنوووووت
لتحميووول نسوووخة  mp3 تحميووول ملوووفاختيوووار و

مسوووووموعة مووووون كامووووول الصوووووفحة أو تحديووووود 
 .نص  من الصفحة لتحميله

 

 مشغل القراءة الصوتية اآللي حول وظيفة االستماع:

 ليةدوات القراءة اآلأوصف  ليةدوات القراءة اآلأيقونة أ ليةدوات القراءة اآلأ

 استمع
 

تحديدددددددد الدددددددال والاقدددددددر  دددددددو  الددددددد    ✓

"  دددي القا  دددة ال التقدددة ال دددي ت  دددر ع"اسددد  

 ليقرأ الال ال حدد بصوت مس وع

 

 البحث عن الكلمة
 

 ددي  معااهدداعدد  تحديددد أك مة ددة واللحدد   ✓

 القاموس.
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 القاموس
 

ل تحددددددى إلدددد  عدددددد مدددد  ترج ددددة أك ندددد ✓

تددددد  سددددد  اع لةدددددال الددددد ك الةغددددداتل و اا

 . ي اخ رت ا ترج  ه بالةغة ال

 

 

 


