
دعم 
الشمولية عىل اإلنرتنت

جعل املحتوى الرقمي الخاص بك سهل الوصول لجميع الناس، بغض النظر عن   

العمر أو القدرة او االعاقة



“ ” نحن متحمسون لدعم الشمولية عىل اإلنرتنت. معاً إلتاحة املحتوى االلكرتوين
ویب كي اي تي

،

- ،

.

وي االعاقة نحن رشكه متخصصه مبجال االستشارات والدعم الفني إلتاحة املحتوى االلكرتوني لذ

تضمن الرشكة أن محتوى العمالء عرب اإلنرتنت متاح بسهولة للمسنين وذوي اإلعاقة بما يف ذلك: العمى وضعف البرص ؛ الصمم وفقدان السمع. 

صعوبات التعلم؛ القيود املعرفية. حركة محدودة صعوبات النطق ؛ حساسية للضوء. ومجموعات مختلفه من هؤالء  الذين يحتاجون إىل تقنيات 

مساعدة للوصول إىل هذه املعلومات. بعبارات بسيطة  نحن نسعى جاهدين لجعل املحتوى الرقمي لعمالئنا سهل االستخدام و لجميع الناس  بغض 

النظر عن أعمارهم أو قدرتهم

 حوايل 20 % من الناس يف جميع أنحاء العامل 

يتأثرون باإلعاقة و 1 من كل 10 رجال عىل 

مستوى العامل مصابون بالعمى. معا لتطوير 

. مواقع متاحة للجميع ، وليس الحواجز



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدماتنا

؛ الفني التدقيق واالعتامد �

ت املستندا اختبار إمكانية الوصول إىل �

؛ ومعالجتها 

ت للخدما املشورة بشأن إعداد املناقصات �

؛ الرقمية 

د املوار الدعم واملشورة أثناء تطوير �

؛ الرقمية الجديدة أو املنقحة 

كتابة السياسات املتعلقه بإتاحة املحتوي  �

االلكرتوين ؛
� اختبار املستخدم - يقوم به فريقنا من

اختبار قابلية االستخدام والذين ،يعانون 

جميًعا من إعاقة مثل العمى 

ومستخدمي  أو مرض التوحد

التكنولوجيا املساعدة ؛ و

� تدريب مخصص يف جميع جوانب

إمكانية الوصول الرقمي للمحتوى

التدريب لدينا
وحدات التدریب األساسیة لدینا 

تشمل:

موقع إمكانية الوصول إىل • 
الويب ملديري املحتوى 

والفاحصني واملطورين ؛

ل الوصو إنشاء مستندات ميكن • 
إليها ومناذج تفاعلية

ت الشاشة. استخدام قارئا • 

نحن أيًضا نوفر دورة تدريبية 

مفصلةوتكون نظرية وعمليه حول إمكانية 

الوصول الرقمي عىل مدار أسبوعني. يعد 

املشاركون خطة عمل إلمكانية الوصول 

الرقمية باستخدام املوارد الرقمية للمنظمة 

املختارة بتوجيه من خرباء إمكانية الوصول 

. لدينا

للحصول عىل تدريب أكرث تخصيًصا ، ميكننا 

تخصيص جلسات تعليم يف اوقات مختلفة أو 

دورات تدريبية قابلة للتطبيق لتلبية 

احتياجاتك الشخصية أو التنظيمية.

الفوائد للعميل

• 
• 
• 
• 

•
 •

• 
 

 املحتوى يصل إىل جمهور أكرب  
تحسين تصور الزوار ووالء العمالء 

زيادة اإليرادات عرب اإلنرتنت  

انخفاض تكاليف التشغيل املرتبطة 

باستفسارات الهاتف والشخصية 

القانوني االمتثال 

 جميع املستخدمين -وليس فقط 
مستخدمي التكنولوجيا املساعدة - 

عادة· خصائص مواقع الويب التي 

ميكن الوصول إليها 

األمثل  محرك البحث 
ميكن   املواقع اإللكرتونية التي 

الوصول إليها لها تصنيف طبيعي 

أعىل يف محركات البحث مثل 

جوجل أو يوتيوب. 

“

عقدت ويب كي اي تي العديد من الدورات التعليم يف مقرنا ،

 

”

والتي وردت جميعا بتفاؤل ال يصدق. أود أن أقول إن هذه الدورات تسببت يف حدوث تحول زلزايل يف التفكير 

بين موظفي املدينة ، وخاصة بالنسبة ألعضاء فريقنا التنفيذي الذين يشاركون يف هذه االسرتاتيجية. 

ن كیتي ، مدیر خدمات المعلومات - مدینة كوكبور

••

•



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

عمالئنا

نحن ندعم مجموعة متنوعة من العمالء بما في ذلك الوكاالت الحكومیة المحلیة والعالمیھ ، إلى جانب الشركات الكبیرة متعددة الجنسیات. نحن فخورون بأن نعترف بأن 
أعمالنا الجدیدة تقوم بشكل أساسي على التطویر ولدینا مجموعة كبیره من العمالء على المدى الطویل. بالنسبة للعمالء على المدى الطویل ، یمكننا توفیر خطة شراكة إلتاحة 

المحتوى االلكتروني ، والتي تسھل الدعم المستمر والتكلفة المثالیة لمؤسستك.

فريقنا

.

تقود فيفان كونواي ، مؤسس ومدير ويب كي اي تي ، فريقها من االستشاريين املتخصصين واخصائين لفحص املواقع - كما أنها تقدم 

لدولية املتعلقة بإمكانية الوصول الرقمي بانتظام يف املؤتمرات واملنتديات ا

بصفتها عضًوا يف W3C وفريق العمل الذي أنشأ منهجية تقييم إرشادات إمكانية الوصول إىل محتوى الويب ، فإن للدكتوره كونواي 

دوًرا محوريا يف أفضل التطبيقات واملامرسات للوصول ايل بيئة ويب مثاليه للجميع .

“ ، عندما نتبنى حًقا إمكانية الوصول الرقمي ، فإننا ال نفي فقط بالتزاماتنا الترشيعية والدولية يف مجال حقوق اإلنسان 
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لكننا أيضا نخفض التكاليف ، ونبني قدرتنا الداخلية عىل التصميم واالبتكار. يصبح عمالؤنا رشكاؤنا يف البناء 

للتصميم العاملي للويب ، و هم بدورهم يبنون رشاكات مع عمالئهم ، مما يخلق باستمرار تجارب مبهجة 

للمستخدم
ي   الدكتوره فيفان كونوا

 

 www.webkeyit.com

مدینة الكویت - دولة الكویت
     Telephone:  +965 22240141/2

 Email:   admin@gcc.webkeyit.com  

 Fahad Al Salem Street,
 Panasonic Tower, 
 4th Floor, Ofce #9 
 Kuwait City. 

بیرث - غرب استرالیا
    Telephone: +61 (08) 9206 3987  

      Email:   info@webkeyit.com 

تتمثل مهمة ويب كي اي تي  ، يف تسهيل الوصول الكامل إىل املحتوى "

ا أكرب وتفهماً لتلبية  اإللكرتوين للجميع. نريد أن نرى تعاطًفا اجتماعيً

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. يف ويب يك اي ايت ، هذا هو سبب 

"استيقاظنا يف الصباح. حلمنا هو تشجيع عامل رقمي أكرث شموال.

http:www.gcc.webkeyit.com
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