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المقدمة
ش ه ههاد العا يف اآلونة األخرية تطور كبري وسه ه هريع يف عا املعلومات عرب ش ه ههبكة االنرتنت مو نش ه ههر وتبا للمعلومات
والشههبكات االجتماعية ويف ال العوملة املعلوماتية حت الشههبكة يف إااار العا كقرية ص ههفرية للمتصههفل حيف كو التعر
على باقي و العا والبحف بش ه ههكل بيعي ولمو على كا ة املعلومات والدارس ه ههات وإقامة األعما وج اإاجة إىل الس ه ههفر أو
التكلفة ومو هنا بدأت اجلاات اإكومية واخلاص ه ه ههة على مس ه ه ههتوى العا باالهتمال و الرتكيى على التواجد على ش ه ه ههبكة االنرتنت
اه

ليس هذا وحده قط بل اارت العلول اليت تدرس تطور املواقع اإللكرتونية ومدى انتش ه ه ههارها و راس ه ه ههة س ه ه ههلو املس ه ه ههت دم
املواقع اإللكرتونية و تظار الدراسات األخرية قابلية كبرية للمست دم لالعتما على االنرتنت يف كا ة حياهتم اليومية.
مو مث انتقلت املنا س ه ه ههة ب املواقع اإللكرتونية مجيعا اإكومية مناا واخلاص إىل الرتكيى على احملتوى لكي يعكس الص ه ه ههورة
وبشههكل جيد ومميى ليجذب أكرب عد ممكو مو املتصههفح  ،مما أ ى بصههورة كبرية جلعل العا يتوجه
اإقيقة للجاة أو للش ه
إىل االهتمال بنوعية املعلومة املقدمة وجو هتا ومدى أمهيتاا حيف اارت شركات تقتصر وايفتاا على كتابة احملتويات بشكل جيد
و عا ومشوق ليجذب الىوار للرجوع كثريا للموقع.
مو مث وجات اإل ارة العليا باجلامعة تركيىا كبريا على كيفية ااور اجلامعة و ق املعايري العاملية وحسه ه ه ه ه ه توص ه ه ه ه ههيات شه ه ه ه ه هركات
( )SEOومبا توا ق حمركات البحف على ش ه ه ه ه ه ههبكة االنرتنت و تل أ ق جديدة عرب التواص ه ه ه ه ه ههل اخلارجي مو خال املوقع الذ هو مبثابة
واجاة للجامعة مع العا اخلارجي لذا قد قامت عما ة تقنية املعلومات بإعدا كتي ليس ه ه ههاعد منش ه ه هها املواقع على إنش ه ه ههاء مواقعام
بطريقة سالة ومنظمة وتوعيتام بكيفية نشر املوقع وإشااره.
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 .1إنشاء المواقع
إنشاء موقع لجهة جديدة:






جي تعبئة منوذج ل إنشاء موقع الكرتوين رمسي للجاات مو خال :
نظال (النماذج اإللكرتونية .)eforms
اخلدمات اإللكرتونية
حيو إىل عما ة تقنية املعلومات.
يتم إرسا النموذج بعد تعبئته إىل الربيد االلكرتوين إىل مسؤو اجلاة ومو مث ّ
ستقول عما ة تقنية املعلومات بإرسا خطاب للجاة اليت لبت إنشاء موقع ،حيتو على اسم املست دل وكلمة
املرور إل ارة موقع اجلاة االلكرتوين.
يتم إ ارة موقع اجلاة مو خال الرابط التايل:
/http://www.kau.edu.sa/admin

 .2إنشاء موقع لعضو هيئة التدريس:
إلنشاء موقع عضو هيئة التدريس إتباع اخلطوات التالية:
 الذهاب لصفحة (خدمة موقعي) على الرابط التايل
http://it.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=1008&Lng=AR

أو الدخو للصفحة مو خال
الصفحة الرئيسية للجامعة

اخلدمات اإللكرتونية

خدمة موقعي

 يوجد يف الصفحة ليل لشرح خطوات إنشاء موقع أعضاء هيئة التدريس على جىئي
اجلىء األو
http://it.kau.edu.sa/Files/223/files/2374_dir1.pdf

اجلىء الثاين
http://it.kau.edu.sa/Files/223/files/2375_dir2.pdf

أو ملف مرئي لشرح اخلطوات أيضا على الرابط
http://it.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=1008&lng=AR&cid=11121

 جي تو ر اسم املست دل (الرقم الوايفي املكوج مو مثانية خانات) وكلمة املرور اخلاص بالشبكة ويتم اإصو عليه
مو عما ة تقنية املعلومات.
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 .3هيكلة الموقع (خريطة الموقع)

قبل إنشاء املوقع است دل ريقة العصف الذهين أ ) )Brain Stormingلكتابة مجيع األ كار حو  :شكل ،تقسيم
وحمتوى املوقع يف ورقة.
وهذه بعض الخطوات المساعدة:

 اكت عو مسئو اجلاة ونبذة عو اجلاة واكت معلومات االتصا .

 حد اهلد مو املوقع وما نوع املتصفح املتوقع زيارهتم للموقع.
 حد الروابط اهلامة اليت تتوقع أج يطلباا املتصفحوج واملعلومات واخلدمات اليت قد يبحثوج عناا.
 قم بتنظيم و ميع الروابط اهلامة وترتيباا بقا ألمهيتاا.
 ارسم شجرة املوقع (اهليكل التنظيمي).

 اكت احملتوى لكل رابط مع األخذ يف االعتبار أ ضل رق لكتابه احملتويات.
 ضع تصميم ختيلي لتوزيع البيانات يف الصفحة األوىل وحتديد املعلومات اليت تريد إااارها.
 أ خل البيانات على النظال وأنشا املوقع.
بعض النقاط المفيدة:

 إضا ة املعلومات التالية (:جوائى – اعتما ات – أحباث – ا ازات – مقاالت عو العمل و بيعته –
نشا ات).
 إضا ة معلومات تارخيية عو اجلاة.

 إضا ة معلومات االتصا باجلاة.
وهذه املعلومات عندما ج مع تساعد يف إنشاء خريطة املوقع :وهي عبارة عو قائمة بأمساء الصفحات املوجو ة يف
املوقع.
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Home>Site Map

English -

 -عن العمادة

عنوان رئيسي في القائمة

 خريطة الوصول اتصل بالعمادة -ملفات العمادة

عنوان فرعي في القائمة

 -النماذج

.4مسؤولية النشر:
 تتحمل اجلاات واألش اص الذ مت صر مواقع هلم مو عما ة تقنيه املعلومات كا ة املسؤولية الكاملة عو حمتوى
املوقع وامللفات وكا ة ما ينشر على مواقعام بناء على الصالحيات اليت اعطت هلم بناء على لبام وبعد تطبيق
سياسات اجلامعة يف منل املواقع الرمسية.
 يعترب رئيس كل جاة مو جاات جامعة امللك عبد العىيى هو املسئو الوحيد عو صحة حمتوى صفحات موقع
اجلاة االلكرتوين وذلك مو خال اإلشرا على املنسق الذ يتوىل حتديف صفحات املوقع وإضا ة كا ة املعلومات
اخلاصة باجلاة.
 جي على اجلاات أو االش اص اليت متنل هلم املواقع است داماا يف االغراض امل صصة هلا واليت مت منل
أخر
الصالحيات هلم بناء علياا وعدل است دال املوقع كمنتدى أو اإديف عو أ منشاة أخرى أو ش
بأسلوب غري الئق أو تقدمي شكاوى ،حيف أج هذا املوقع واملنشا حتت املوقع الرئيسي للجامعة حيمل أسم اجلامعة.
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 جي أج تتأكد اجلاات قبل نشر أ حمتويات أو مشاهد منقولة مو مواقع أخرى بعدل خرق حقوق النشر اخلاصة
باملوقع األخر حيف تتحمل اجلاة كا ة املسؤوليات املرتتبة على ذلك.
نؤكد بضرورة االلتىال حبقوق امللكية والنشر جلميع الصور والشعارات اليت يتم ر عاا على املوقع االلكرتوين و قا لسياسات
النشر اخلاصة جبامعة امللك عبد العىيى وحنذر مو نسخ أو اقتباس ا صور وشعارات ور عاا يف املوقع بدوج االشارة
ملصدرها وتتحمل اجلاة كا ة املسؤولية عند خمالفة ذلك.

.5الكتابة على مواقع االنترنت:
 يما يلي نصائل لكتابة حمتوى عا على شبكة اإلنرتنت جي مراعاة اآليت عند كتابة الن :
 أال تىيد عد الكلمات عو  50كلمة يف الفقرة الواحدة ،وأال تىيد عد الفقرات عو  4قرات يف الصفحة الواحدة
وذلك لتمك القارئ مو أخذ كرة عامة عو املوضوع بإلقاء نظرة سريعة عليه.
 جعل الفقرات واجلمل قصرية.
 الكتابة عو كا ة اخلدمات اليت تفيد القارئ.
 حتفيى القراء للتنقل ب صفحات املوقع وذلك مو خال رح مواضيع هتم القراء و ذهبم.
 الوصو إىل النقطة املطلوبة مو أقصر ريق ،وذلك بأج تضع نفسك مكاج القارئ لت ترب بنفسك مدى وضوح
املوضوع وعالقته باملعلومات املطلوبة.
 يفضل است دال التعدا النقطي يف الكتابة.
 اإرص على وضع أ روابط تشري إىل صفحات أخرى يف هناية الصفحة أو املقطع حىت حتد مو تشتت القارئ وللتأكد
مو أج القارئ قد أهنى قراءة مجيع البيانات.
 است دال اخلط العريض ( )boldيف العناويو الفرعية.
 ن است دال العبارة "اضفط هنا" واستبداهلا بعبارة أكثر وضوحا ،مثل "ملىيد مو املعلومات".
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 .6الكلمات الدالة (الكلمات المفتاحية)
 عند إنشاء املوقع وبعد حتديد خريطة املوقع جي حتديد الكلمات الدالة على املوقع اليت قد يست دماا املتصفحوج يف
البحف عو املوقع واليت جي راستاا ومعر ة مدى انتشارها.
 جي اختيار الكلمات الدالة مو واقع موقعك و يفضل وجو صفحه لكل كلمة الة على املوقع كمثا عند اختيار
كليه االقتصا و اإل ارة لكلمة  MBAككلمة الة يفضل أج ختص صفحة للحديف عو اله  MBAوجي أج نتأكد
بوضع كلمة  MBAيف الكثري مو صفحات املوقع و أج تشري إىل الصفحة اليت قمت بإنشائاا للحديف عو اله .MBA
 جي أج تعلم جيدا أج مو أهم العوامل اليت تساعد املتصفل على الوصو ملوقعك هو االختيار اجليد للكلمات الدالة
على موقعك حيف تتيل لك الظاور يف الصفو األوىل يف حمركات البحف.
 جي إضا ة الكلمات الدالة يف وصف احملتوى وامل تصرات يف إ ارة احملتويات.

مثال:
عنواج الصفحة الرئيسية لكليه اآل اب بدال مو كتابة مرحبا بكم يف صفحة كلية اآل اب يف وصف احملتوى وامل تصرات
يكوج مو األ ضل أج تكت شيئا مو هذا القبيل” جامعة امللك عبد العىيى ،اململكة العربية السعو ية كليه اآل اب ،قسم
التاريخ ،قسم اجلفرا يا ه قسم علم االجتماع ،قسم اإلعالل ،قسم اللفة العربية“.

 .7محتوى الصفحة

عند البدء بكتابة احملتويات والعمل عليه جي االهتمال جيدا بأسلوب الكتابة واألخطاء اإلمالئية وجو ة احملتوى ومدى جذبه
للقارئ لذا جي أج يكت كل حمتوى وكأنه مقا يف جريدة.
 حتديف الصفحة بانتظال.
 جي ترمجة أ حمتوى صفحة باللفة اال ليىية اخل املوقع.
 جي توحيد لوج وحجم وشكل اخلط والشكل العال حملتوى الصفحات.
 العنواج الرئيسي حملتوى الصفحة جي أج يكت اخل صفحة اله ه  HTMLبالطريقة التالية:
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في إدارة الصفحة
الرئيسية ،نقوم بالضغط
على زر الــ > <HTML
الموضح في الصورة
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في بداية الكود يكتب
عنوان المحتوى
بالطريقة التالية:
></H1العنوان><H1

 ع ه ههدل تكه ه هرار حمت ه ههوى الص ه ههفحة يف أكث ه ههر م ه ههو راب ه ههط حمت ه ههوى الص ه ههفحة تت ه ههو ر يا ه هها معلوم ه ههات ع ه ههو اجلامع ه ههة ولخ ه ههر
األخبار.
 إنشاء صفحات عالة ،وحتتو على كم مو املعلومات الواضحة.
 التأكد مو صحة البيانات املدرجة يف الصفحات.
 اسه ه ههت دال الكلمه ه ههات املتوقه ه ههع اسه ه ههتعماهلا يف حمركه ه ههات البحه ه ههف مه ه ههو قبه ه ههل املسه ه ههت دل واله ه ههيت هله ه هها الله ه ههة يف املوقه ه ههع.
عدل تكرار حمتوى أ صفحة بتاتا.
 وضع عنواج مناس للمحتوى.
 ع ه ههدل اس ه ههت دال ال ه ههن كص ه ههورة ،مث ه ههل :اس ه ههت دال ص ه ههورة يف التعب ه ههري ع ه ههو حمت ه ههوى أو أمس ه ههاء أو رواب ه ههط ،ألج ذل ه ههك
يساعد حمركات البحف يف إجيا الكلمات املتطابقة.
مثال :بيانات االتصا يف هذه الصفحة عبارة عو صورة وهي بيانات مامة وبالتايل لو تتعر حمركات البحف على
هذه املعلومات.
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اتصل بنا

سكرتارية الملتقى
هاتف 6952000
تحويله 61990
عمادة شؤون

 الهوسم > <titleاملوضل يف الصورة:

Title Tag

هو واحد مو أهم العوامل لتحقيق مستويات عالية لتصنيفات حمر البحف.
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نصائل للكتابة اجليدة لله :Title tag
 حماولة استعما كلمات يف عنواج الوسم ذات صلة بالكلمات الرئيسية يف احملتوى.
 ال تست دل تكرار العبارات والكلمات الرئيسية يف عنواج الوسم ،ألج ذلك سيؤثر سلبيا على ترتي حمركات
البحف سيعترب على أهنا غري مرغوب هبا مو قبل حمركات البحف واليت قد تؤثر على الرتتي .
 عدل نسخ أ حمتوى مو موقع لخر ألج ذلك سيؤثر سلبيا على ترتي املوقع.

 .8الروابط (الروابط الداخلية ،اإلشارة المرجعية)

 جي أج يكوج أ رابط يف حمتوى الصفحة العربية يقابله رابط مرتجم باللفة اال ليىية يف الصفحة اال ليىية
للموقع.
 عدل است دال اختصار الكلمة يف الروابط .مثا  "Serv" :جي أج تكت الكلمة كاملة "."Service

 التأكد مو أج الروابط األساسية للكليات و العما ات واملراكى التابعة للجامعة تؤ
مثا  :حمتوى املوقع ".......عما ة تقنية املعلومات".....
حبيف أج :عما ة تقنية املعلومات هي عبارة عو رابط يفتل موقع العما ة الرئيسي كما هو موضل بالصورة:

إىل صفحاهتا الرئيسية.
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 إنشاء خريطة للموقع( .للمىيد مو التفاصيل حو كيفية إنشاء خريطة املوقع راجع الصفحة .)7

 عدل إضا ة روابط ليس هلا عالقة باجلامعة أو حمتوى الصفحة.
 عدل إضا ة روابط إعالنية.

 است دال Anchor textوهو الن الذ كو أج ينقر وينقلك إىل تفاصيل أكثر.
وفيما يلي أمثلة على  Anchor Textالتي يمكن استخدامها لربط موقع جامعة الملك عبد العزيز:
 للحصو على مىيد مو املعلومات http://www.kau.edu.sa
 ملىيد مو املعلومات اضفط هنا
 يو ر موقع جامعة امللك عبد العىيى ثروة مو املوار واملعلومات األكا ية للطالب املاتم يف جما التعليم العايل
يف السعو ية.
ومو األ ضل است دال النقطة الثالثة ،ألهنا حتمل أكثر وزنا مما يؤثر اجيابيا على حمركات البحف.
 جي حتديف الروابط بانتظال.

 اقرتاح القائمة اجلانبية كالتايل :عميد اجلاة | تارخينا | هد نا ،رؤيتنا | املكتبة | أحباثنا | لخر األخبار |
خدماتنا | اتصل بنا | خريطة املوقع.
 جي أال تشري الروابط املضا ة إىل أكثر مو مستوي كما هو موضل بالصورة:
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المستوى الثاني

المستوى االول

 .9الملفات والمستندات

 إنشاء قائمة بأحباث أعضاء هيئة التدريس ونشرها هبيئة .pdf, .ppt, .doc, ….. etc
 إضا ة النماذج اخلاصة باجلاة.
 مراعاة أال يىيد حجم امللف عو  3.5ميجا.

 يما يلي بعض النقاط اهلامة اليت جي أخذها يف االعتبار عند إنشاء مستند:
 إعطاء عناويو وأمساء واضحة للملفات.
 أج يكوج اسم امللف مناس للمحتوى.
 حيفظ امللف يف صورة ن ) . )Textمع مراعاة عدل حفظ الن على شكل صورة.
 يرتجم امللف إىل اللفة اال ليىية إذا أمكو.
 حيفظ امللف بصيفة  PDFإذا أمكو.
 أج يضا يف الصفحة املناسبة ملوقع اجلاة.

 .10نشر الموقع

كثري مو املواقع تنشأ ويبذ هبا الكثري مو اجلاد والوقت ويفاجأ القائموج علياا بعدل قدول الىوار هلا ،وذلك لعدل مراعاة اله
 webmasterلسياسات نشر وإشاار املواقع واليت نشري هلا.
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 االهتمال بإضا ة رابط اجلاة يف مواقع اجلاات املتعاملة معكم خباصة اجلاات التعليمية( :شركات  ،جامعات  ،مراكى
حبف .)...،
 كتابه تعريف عو اجلاة ونشرة يف مواقع البحف العاملية واملوسوعات العامة:
)Google , yahoo , Wikipedia , msn, …..( o
 نشر الروابط الداخلية للكليات ،العما ات ،املراكى واألقسال يف مواقع خمتلفة لىيا ة عد الىوار .على سبيل املثا :
كنك إضا ة رابط اجلاة يف موقع ويكيبيديا (. )Wikipedia
 تشجيع الطالب واملواف لتعىيى ونشر موقع جامعة امللك عبد العىيى على شبكة االنرتنت ،جلذب املىيد مو الىوار.
ينبفي أج تتضمو حمتوى الصفحات على مواضيع متعلقة باجلامعة و أقساماا و ختصصاهتا أو مواضيع ونشا ات
علمية ذب الىوار.

 .11سياسة النشر في منتدى جامعة الملك عبد العزيز
 شروط اختيار المعرف:

-1امسك (رمز المستخدم) يعكس ش صيتك املثقفة واحملرتمة ،أحرص أج ختتار امسا يليق بك

.

-2لإل ارة اإق يف إلفاء االسم الذ تراه غري مناس أو خمالف للتعليمات مبا يف ذلك األمساء اليت حتمل أرقال لالتصا أو بريد
إلكرتوين ،أو األمساء اليت ال تليق بك كعضو مثقف ينتمي إىل منتدى أكا ي ،كما ال يسمل بالتسجيل بأ لق مو األلقاب
اإل ارية اخلاصة باملنتدى مثل :مشر  ،مشر ة ،إ ار  ،إ ارية ،مراق  ،مراقبة ،أ مو ،admin ،املدير العال ،وما إىل ذلك).
-3ال حيق التسجيل باسم كتور الج ،أو أستاذ الج ،أو أ مسمى يشري إىل أنك عضو هيئة تدريس ،وأنت لست كذلك.
ويسمل التسجيل بأمساء تسبقاا لق أكا ي يف حالة كونك عضو هيئة تدريس أو حاصل على الدرجة العلمية اليت تصاح
امسك ،وعلى أج يكوج االسم حقيقيا ومطابق لألوراق الرمسية ،مثا ذلك (  .أمحد حممد ) ( أ .أمحد حممد) ،وسو تقول
إ ارة املنتدى مبراسلتك و ل ما تراه مناسبا للتحقق ،وإذا حصل عدل التجاوب سو تقول إ ارة املنتدى حبظر العضوية.
 شروط إضافة المواضيع أو المشاركات:
-1عند رغبتك يف إ راج موضوع جديد ،نرجو منك أج تضع عنوانا مناسبا له يعكس حمتوى املوضوع ،نرجو البعد عو العناويو
اليت ليس هلا معىن .مثل (ماااااام ،ضروووووور  ،سؤا  ،أإقوين بسرعة،عااااااجل ،أو عالمات مثل !!!!!  ،؟؟؟؟؟؟؟ وما
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إىل ذلك مو العناويو اليت ال يفام مناا حمتوى املوضوع) ،كنك كتابة (مام خبصوص كذا وكذا ،أو عاجل خبصوص كذا وكذا)
واإل ارة لو تنظر يف موضوع ال حيمل عنواج واضل.
-2لإل ارة اإق يف تعديل أو حذ أو نقل أو إغالق أ موضوع ،و كنك مراسلة املشر الذ قال بالتعديل او اإذ او
النقل أو اإلغالق يف حالة وجو اعرتاض على ذلك.
-3مشاركاتك ور و يف املواضيع جي أج تستويف القيو العامة ،وهي األخذ بالتعاليم الدينية ول اب وعا ات وتقاليد اجملتمع
وج العو ة لكاتباا ،ويف حا تكرارها إج ذلك يعرض عضويتك

اإلسالمي .وأ مشاركة ختالف ما سبق مصريها اإذ
للحظر.
-4ال يسمل بإر اق رقم هاتفك أو صورتك الش صية أو بريد أو أ إعالج يف توقعيك أو يف أ موضوع ،باإلضا ة إىل صور
األ فا واإلمني.
-5عند كتابتك ملوضوع ما ،جي عليك متابعته والتفاعل مع ر و األعضاء ،إمها املوضوع يؤ إىل إمها متابعة األعضاء له.
 -6نع منعا باتا كتابة املواضيع اليت تدعو إىل النىاع ،سواءا الديين او السياسي او العرقي ،باإلضا ة إىل املواضيع الرياضية واليت
حتمل كلمات تؤ إىل النىاعات والتعص  ،وال يسمل باألمساء أو التواقيع اليت تؤ إىل ذلك.
-7لإل ارة اإق يف حذ أ ر قمت بإضا ته يف أ موضوع وج العو ة إليك ،وإذا كاج لديك اعرتاض على اإذ  ،عليك
العو ة إىل مشر القسم واالستفسار عو سب ذلك ،وال حيق للعضو أج يسجل اعرتاضه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف نفس
املوضوع او يف موضوع مستقل ،وإصرارا على ذلك يؤ إىل حظر عضويتك .وتستطيع تقدمي شكوتك عو ريق الضفط على
مو اخل املشاركة.
ايقونة
-8ال يسمل بطرح أ موضوع حيتو على صور للفنانات او الفنان  ،ومسمى نان و نانات يشمل (املمثل واملمثالت،
املفني واملفنيات ،الرياضي والرياضيات) وعلى هذا ينطبق منع إر اق ملفات املوسيقى أو األغاين ،او أ ملف حيتو على ما
سبق ذكره يف هذا البند ،كذلك الصورة النسائية أو الرجالية اليت يتم إ راجاا يف مواضيع او تواقيع ليس هلا عالقة باملوضوع.
-9حيق لإل ارة حظر عضويتك وحذ مجيع مشاركاتك وج إنذار مسبق.

 .12السياسة المتبعة للنشر في مواقع التواصل االجتماعي لجهات جامعة الملك عبد العزيز

 أج يكوج احملتوى ذا ابع يتسم باألصالة واجلديّة والقيمة املعر ية العالية خيدل التوجاات التالية (الدينية ،العلمية ،األ بية،
الثقا ية ،التارخيية ،االجتماعية).

 أج تكوج التدويو مكتوبة باللفة العربية يف موقع Facebookو.Twitter
 كتابة املصا ر واملراجع املأخوذ مناا منشورات الصفحة والتأكد مو صحة األحا يف وإخراجاا ،واآليات القرلنية
واملقوالت األخرى تنشر بأمساء قائلياا حفااا على األمانة العلمية واأل بية.
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 مجيع التدوينات املنشورة يف صفحة Facebookو Twitterجي أج تواك أحداث اجلامعة وتتوا ق مع:
 املواسم والفعاليات اليت متر هبا اجلامعة وا العال الدراسي.
 األخبار اهلامة والعاجلة.
 اإلعالنات املستقطبة للجماهري كالدورات واملسابقات.
 اخلدمات املق ّدمة مو اجلاة واجراءات تفعيلاا و رق التواصل مع اجلاة للحصو على اخلدمة مثال( :خدمات
القبو والتسجيل االنتساب -التعليم عو بعد وغريها  )...مع التأكيد على ضرورة وضع ارقال التواصل والربيد
اإللكرتوين املفعل للر على األسئلة ليثق الىائر بالصفحة.
 ا ازات اجلاة اإديثة كاجلوائى اليت حتصل علياا اجلاة أو أحد منسوبياا يف اجلامعة أو املبتعث .
 نشر صور ملرا ق ومباين اجلاة تكوج حديثة ملشاركة املتابع هبا.

 أج تكوج مقا ع الفيديو املر وعة يف (قنوات اليوتيوب) خت

اجلاة و عالياهتا وأحداثاا السنوية.

 كتابة عنواج امللف باللفة العربية.
 وضع اسم "جامعة امللك عبد العىيى  +اسم اجلاة " يف مفر ات البحف -لقناة اليوتيوب.-
 كتابة وصف كايف للمقطع يف صندوق الوصف اخلاص بالفيديو ليجد الىائر كا ة البيانات عو الفيديو.

 عند نشر مقا ع يديو ذات صلة باجلاة وليست مو انتاجاا جي ذكر املصا ر واملراجع حفااا إقوق النشر للناشر
األصلي.
سياسة إدارة التعليقات في صفحات المواقع التواصل االجتماعي:
 عدل السماح بنشر أ تعليق يتعرض لأل ياج والكت السماوية واألنبياء .وكذلك نع نشر أ تعليق يه است دال
لكلمات بذيئة ونابية أو تعرض لآلخريو بأ شكل مو األشكا .

 عدل السماح بنشر أ روابط عائية خارجية ال ختدل سياسة اإساب.
عرب التعليقات يف الصفحة عو لراء أصحاهبا ،وليس عو رأ اجلامعة أو اجلاة.
 تج ّ
سياسة التعامل مع التعليقات المخالفة (خاصة بمدير الصفحة):
 حذ التعليق مباشرة وارسا تنبيه.

 إذا تكررت امل الفة مو نفس العضو يتم حظر العضو مو متابعة الصفحة والتعليق علياا.
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أخ ـ ـ ــرى

 جي أج ترتجم أحباث أعضاء هيئة التدريس إىل اللفة اال ليىية.
 جي عدل اإلكثار مو الصور يف الصفحة الواحدة مع مراعاة أال تىيد حجم الصورة عو  400كيلوبايت.
 عند كتابة أ معلومة جي أج تتفق مع قوان وأنظمة اجلامعة وخال ذلك سيعرضك للمسائلة.
 جي عدل كتابة "حتت التنفيذ" أو "حتت اإلنشاء" أو تر الصفحة ارغة يف أ حمتوى كما هو موضل يف الصورة:

أخريا ....
هذا الدليل يعرب عو املبا ئ األسههاسههية اليت جي تطبيقاا عند بناء املواقع الداخلية باجلامعة ،ويجسههعد إ ارة تطبيقات
بوابة اجلامعة بعما ة تقنية املعلومات تقدمي يد العوج ائما يف هذا اجملا  ،واهلل املو ق...
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