
 

 

 

 دلیل ضمان الوصول العادل
  



 دلیل ضمان الوصول العادل 

 
۱ 

 

 املحتويات:جدول 

  
 ٣ .................................................................................................. مقدمة

 ٣ ....... ذوي االحتياجات الخاصة:توفري املحتوى اإللكرتوني للمستفيدين يف املناطق النائية و
 ٥ ......................................................................................... بالكبورد آالي

 ٥ ................................................................. الخاصة: خدمات ذوي االحتياجات

 

 

  



 دلیل ضمان الوصول العادل 

 
۲ 

 
 جدول األشكال:

لكافة : املحارضات املسجلة بتنسيقات مختلفة لتحقيق الوصول العادل ١رسم توضيحي 
 ٤ ............................................................................................... املستفيدين

 ٦ ...............................تحديث بيانات ذوي االحتياجات الخاصةخدمة  : ٢رسم توضيحي 
 

 

  



 دلیل ضمان الوصول العادل 

 
۳ 

 

 مقدمة
 

تضمن عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد الوصول العادل إىل برامجها، وأنظمتها، 
وخدماتها، لكافة املستفيدين من متعلم� وأعضاء هيئة التدريس، حيث تتيح لجميع املستفيدين 
الوصول إىل برامجها، وأنظمتها، وخدماتها من خالل بوابة واحدة وهي الصفحة الرئيسية 

 موقع جامعة امللك فيصل، كما تستخدم العمادة أدوات وتقنيات خاصة تمكنها من للعمادة عىل
إتاحة برامجها ومقرراتها اإللكرتونية لذوي االحتياجات الخاصة، وتوفر نسخة خاصة من 

ملستفيدين يف املناطق النائية، التي ال من قبل ااملقررات واملحتوى اإللكرتوني، ليمكن تصفحها 
 ل رسيع باإلنرتنت.اتصا فيهايتوفر 

 

ذوي االحتياجات يف املناطق النائية وتوفري املحتوى اإللكرتوني للمستفيدين 
 الخاصة:

توفر عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد محتواها ومقرراتها اإللكرتونية بتنسيقات 
ن مختلفة تسمح لذوي االحتياجات الخاصة من االستفادة منها، حيث توفر نسخ صوتية م

 .املحارضات، ما يخدم فئة ضعاف البرص

 الخاص بها. Mp3فيمكن للمستفيدين تنزيل املحارضة املسجلة والحصول عىل ملف الصوت 

كما يمكن للمستفيدين يف املناطق النائية مشاهدة محتوى املحارضة يف نسق رشائح العروض 
 باإلنرتنت.حجم صغري مناسب لالتصال البطيء التي تكون ذات التقديمية 

 ويمكن للمستخدم� الذين ال يملكون أجهزة حاسب تنزيل نسخة املحارضات الخاصة بالجوال.
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 : املحارضات املسجلة بتنسيقات مختلفة لتحقيق الوصول العادل لكافة املستفيدين١رسم توضيحي 
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 بالكبورد آالي
الذي  Blackboard Allyتستخدم عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد أداة بالكبورد آالي 

تشمل لغة بريل الصوتية  ةيوفر نسخ بديلة من صفحات املحتوى واملقررات اإللكرتوني
واإللكرتونية للمستفيدين املكفوف�، ويوفر تقارير شاملة الستخدام هذه النسخ البديلة من 

 إللكرتوني واملقررات.املحتوى ا

 

 خدمات ذوي االحتياجات الخاصة:
وقعت عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد اتفاقية مع جمعية املعاق� باألحساء إلعفاء 

 الدراسية. املتقدم� من الجمعية لربنامج االنتساب املطور من املرصوفات

، حيث يتم توفري قاعة مناسبة ملن ختباراتللمعاق� أثناء أداء اال تقدم العمادة تيسريات خاصةو
يستخدم كريس متنقل أثناء أداء االختبارات، كذلك يمكن توفري مرشف� ملعاونة ذوي اإلعاقة أثناء 
أداء االختبارات سواء بالقراءة لهم، أو الكتابة عنهم. وقد يرست العمادة ذلك من خالل خدمة 

كرتونية املتاحة عىل بوابة الخدمات اإللكرتونية "تحديث بيانات ذوي االحتياجات الخاصة" اإلل
 الخاصة بالعمادة.
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 تحديث بيانات ذوي االحتياجات الخاصةخدمة  : ٢رسم توضيحي 
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