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أهداف المشروع

اذ الرقميتأسيس وحدات التعليم الجامع مع األدوات المساعدة لقابلية النف

بناء قدرات طواقم الجامعات للتعامل مع الطالب ذوي اإلعاقة

عاقة بناء المنهاج والمحتوى التعليمي القابلة للنفاذ الرقمي لذوي اإل

 بناء المواقع اإللكترونية القابلة للنفاذ الرقمي

قمي للتطوير تدريب الطواقم التقنية على استخدام تقنية قابلية النفاذ الر

المحتوى والمواقع التعليمية والخدمات



شركاء مشروع التعليم للجميع
 ينفلسط/ «خضوري»المشروع بإدارة جامعة فلسطين التقنية

فلسطين/ الجامعة التقنية في غزة

فلسطين/ كلية األمة في القدس

األردن/ الجامعة األردنية

األردن/ الجامعة األهلية في إربد

اليونان/ جامعة أثينا

إسبانيا/ جامعة الباسك

(هليالقطاع األ)فلسطين / مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة

(القطاع الخاص)ألمانيا / التقنيات المبتكرة في التعليم





مخرجات المشروع المتوقعة

أكاديمين مؤهلين للتعامل مع ذوي اإلعاقة

اطواقم مؤهلة لبناء وتطوير المحتوى القابل للنفاذ رقمي

خمس وحدات للتعليم الجامع في الجامعات الشريكة

 أدوات مساعدة للوحدات(Assistive Tools)

محتوى مصّمم بقابلية النفاذ الرقمي

 منصة(Portal )مصّمم بقابلية النفاذ الرقمي

Web Accessibility Guideline (WCAG2.1)تم تبني 

A   AA    AAA.                         



التحديات

قلة الوعي بمفهوم قابلية النفاذ الرقمي لذوي اإلعاقة

نقص الخبرة المحلية والوطنية

حكوميةعدم توفر سياسات وتشريعات

عدم توفر خطة وطنية لقابلية النفاذ الرقمي

فاذ الرقميعدم توفر الميزانية لبناء المحتوى والمواقع القابلة للن

ال الكثير من الجهات تعتبر العمل على هذه الخاصية من األعم

التطويرية وليس الحاجة والضرورة الملحة



الخرافات عن قابلة النفاذ الرقمي

قابلية النفاذ الرقمي فقط لذوي اإلعاقة

قابلية النفاذ الرقمي غير جميلة

قابلية النفاذ الرقمي صعبة التنفيذ

قابلية النفاذ الرقمي مكلفة

 لن يتم استخدامها

 بعض الملفات غير قابلة للتحويل مثلPDF

سوف اطور نسخة أخرى قابلة للنفاذ

جميع الملفات الرقمية قابلة للنفاذ

     ال يوجد عائد مادي



خطة المؤسسة مع الشركاء

حمالت توعوية عن قابلية النفاذ الرقمي للمواقع االلكترونية

قميةحمالت توعوية عن قابلية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الر

قميالعمل مع الحكومة لعمل سياسات وتشريعات لقابلية النفاذ الر

دمات جعل قابلية النفاذ الرقمي متطلب أساسي لمطوري المواقع والخ

االلكترونية

تاهيل طواقم فنية من المؤسسات العاملة والحكومة والجامعات



خطة المؤسسة مع الشركاء

 العمل على تأسيس تحالف من الحكومة والقطاع الخاص

والقطاع األهلي 

إدراجها في الخطط واالستراتيجيات الوطنية

تعميمها على الدوائر الحكومية بهذه الخاصية

ة العمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات العاملة مع ذوي اإلعاق

واالتحادات

تفنيد الخرافات حول موضوع قابلية النفاذ الرقمي




