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11شرٌحة 



12شرٌحة 



سهولة التنقل بٌن الصفحات

5من  5:التقٌٌم

هناك سهولة ومرونة فً 
التنقل خالل صفحات البوابة

13شرٌحة 



التنقل خالل صفحة واحدة

5من  3:التقٌٌم

بعض الصفحات تفتح فً 

صفحة جدٌدة أو تبوٌب جدٌد

(صفحة التعلٌم عن بعد)مثل 

14شرٌحة 



شرٌط سرعة الوصول

5من  5:التقٌٌم

شرٌط سرعة الوصول ٌغطً أغلبٌة 

روابط البوابة والمهمة جدا  

15شرٌحة 



سرعة الوصل للصفحة الرئٌسٌة

5من  3:التقٌٌم

ٌمكن الوصول للصفحة الرئٌسٌة 

بالضغط على شعار الجامعة أو 

«الرئٌسٌة»رابط 

شعار المنزل والذي ٌعنى به 

!!الوصول إلى الرئٌسٌة ال ٌعمل

16شرٌحة 



األسئلة الشائعة

5من  1:التقٌٌم

ال ٌوجد أسئلة شائعة حٌث أنها تساعد فً 

توفٌر أجوبة ألكثر األسئلة المطروحة فً 
نطاق البوابة

17شرٌحة 



اللغة اإلنجلٌزٌة

البوابة ٌمكن عرضها باللغتٌن العربٌة 5من  5:التقٌٌم

واالنجلٌزٌة

18شرٌحة 



الخدمات فً الصفحة الرئٌسٌة

5من  5:التقٌٌم

أغلب الخدمات اإللكترونٌة 

موجودة فً الصفحة الرئٌسٌة

19شرٌحة 



استخدام خرٌطة الموقع

5من  1:التقٌٌم

ال ٌوجد خرٌطة للموقع حٌث 

أنها تفٌد فً عرض جمٌع روابط 

البوابة فً صفحة واحدة

20شرٌحة 



21شرٌحة 



سرعة تحمٌل الصفحة

ثانٌة  3.22سرعة التحمٌل تمت فً 

وٌعتبر بطًء بعض الشًء 5من  3:التقٌٌم

:تمت عملٌة القٌاس باستخدام الموقع
http://www.selfseo.com/website_speed_test.php

22شرٌحة 



أزرار وروابط نصٌة

5من  5:التقٌٌم

جمٌع أزرار وروابط البوابة نصٌة؛ أي 

الرابط ٌكون عبارة عن كود /ان الزر

وهذا أوفر على أداء البوابة من لو 

كانت األزرار والروابط متمثلة  بعدد 

كبٌر من الصور

23شرٌحة 



سرعة التنقل بٌن الصفحات

5من  2:التقٌٌم
ٌحتاج التنقل من صفحة إلى أخرى ما 

ثوانً 5إلى  3بٌن 

24شرٌحة 



نسخة مصغرة للهواتف الذكٌة

5من  1:التقٌٌم

فتح الصفحة فً وقد تم مظهر البوابة 

أن مقٌاس احد الهواتف الذكٌة وٌتضح 

البوابة ال توفر نسخة مصغرة للهواتف 

الذكٌة

25شرٌحة 



تهٌئة الصفحة للطباعة

5من  1:التقٌٌم

ال ٌوجد خدمة تهٌئة الصفحة للطباعة 

وهذه الخدمة تكون مفٌدة للطباعة 

الفورٌة ألي صفحة من البوابة

26شرٌحة 



توفٌر نسخة نصٌة للمحتوى

5من  1:التقٌٌم

ال ٌوجد نسخة نصٌة حٌث أنها تفٌد فً 

توفٌر الصفحات فً شكل نصً مما 

ٌسهل عملٌة التصفح وال ٌكلف بٌانات

27شرٌحة 



التوافق مع أغلب المتصفحات

5من  4:التقٌٌم

:متوافق فقط مع المتصفحٌن
FireFox & Chrome

28شرٌحة 

:تم تحلٌل الموقع باستخدام

http://www.w3schools.com/



التوافق مع دقة عرض الشاشة

5من  4:التقٌٌم

29شرٌحة 

حٌث  768×1024عرض الصفحة بدقة 

أنها الدقة الشائعة االستخدام وٌتضح هنا أن 

الموقع ٌعرض بشكل مقبول

تم االستعانة بالموقع التالً لعرض البوابة 

:768×1024بالدقة 
http://quirktools.com/screenfly/



30شرٌحة 



توافر الخدمات الذاتٌة

5من  5:التقٌٌم

ٌوجد خدمات الكترونٌة للطالب 

وأعضاء هٌئة التدرٌس

31شرٌحة 



خدمة التعلٌم عن بعد

5من  5:التقٌٌم

ٌوجد خدمة التعلم اإللكترونً 

وهذه بوابة الدخول

32شرٌحة 



المكتبة اإللكترونٌة

5من  2:التقٌٌم

ٌوجد خدمة المكتبة اإللكترونٌة 

ولكن غٌر قابلة للدخول لوجود 

مشكلة وقت التقٌٌم

33شرٌحة 



برٌد الكترونً للطالب

5من  3:التقٌٌم

ال ٌوجد برٌد الكترونً للطالب 

ولكن من الواضح هنا أنه باقً 

أقل من ٌومٌن فً لحظة التقٌٌم 

لتوفٌر هذه الخدمة

34شرٌحة 



التواصل مع الكلٌات

5من  2:التقٌٌم

طرٌق الهاتف التواصل فقط عن 

وصندوق البرٌد، والتعامل 

محدودااللكترونً 

35شرٌحة 



التواصل مع أعضاء التدرٌس

5من  3:التقٌٌم

التوصل فقط عن طرٌق 

البرٌد االلكترونً

36شرٌحة 



التواصل مع إدارات الجامعة

5من  3:التقٌٌم

التواصل فقط عن طرٌق البرٌد 

اإللكترونً، حٌث هناك تواصل 

مباشر ولكن ال ٌتوفر هنا

37شرٌحة 



محرك بحث

5من  5:التقٌٌم

ٌتوفر محرك بحث شامل

38شرٌحة 



39شرٌحة 



إعالنات وأخبار

5من  5:التقٌٌم

آخر األخبار

إعالنات

40شرٌحة 



منتدٌات الجامعة

5من  1:التقٌٌم

المنتدى قٌد اإلنشاء فً وقت التقٌٌم

41شرٌحة 



التواصل االجتماعً

5من  5:التقٌٌم

:توفر تواصل اجتماعً عن طرٌق
Facebook

Twitter
Youtube

42شرٌحة 



معلومات عن الكلٌات

5من  5:التقٌٌم

توفر معلومات عن الكلٌات وأقسامها

43شرٌحة 



تحدٌث معلومات البوابة

5من  4:التقٌٌم

المعلومات محدثة بشكل دوري وٌتضح 

هنا أنه تم تحدٌثها قبل ٌومٌن من وقت 

التقٌٌم

44شرٌحة 



مدى أهمٌة المعلومات

5من  4:التقٌٌم

المعلومات المتوفرة فً البوابة تهم 

جمٌع منسوبٌها وبناء  على التقٌٌم فقد تم 

بأخذ المعلومة بأكثر من منظور سواء 

كان موعد حدث ما او معلومة مرجعٌة 

لغرض ما للطالب وأعضاء هٌئة 

التدرٌس وقد اتضح مدى أهمٌتها بناء  

.على ذلك

45شرٌحة 



مدى سهولة المعلومات

5من  4:التقٌٌم

الصٌغة المستخدمة فً كتابة المعلومات 

مبسطة وغٌر معقدة بمصطلحات غٌر 

مفهومه، وهذا ٌوحد جمٌع مفاهٌم األقسام

46شرٌحة 



كمٌة محتوى المعلومات

5من  3:التقٌٌم

المعلومات معروضة بطرٌقة مختصرة 

ومبسطة جدا  وبالتالً فإن كمٌة المعلومات 

لٌس وفٌرا  وقد ٌتطلب البحث أكثر

47شرٌحة 



48شرٌحة 



نتٌجة التقٌٌمالتقٌٌم معٌار

نسبة التقٌٌممجموع النقاط 

%2870معاٌٌر خبرة المستخدم

%2255معاٌٌر فنٌة

%2870معاٌٌر خدمٌة

%3177.5معاٌٌر معلوماتٌة

%68.125 النسبة الكلٌة

49شرٌحة 



50شرٌحة 



معاٌٌر خبرة المستخدم
.توفٌر األسئلة الشائعة لٌتسنى للزوار االستعانة بها فً أي استفسارات قد تهمهم•

.وضع خرٌطة الموقع لكً تكون مرجع سرٌع للزوار لمعرفة جمٌع روابط الموقع•

معاٌٌر فنٌة
.توفٌر نسخة مصغرة للهواتف الذكٌة لتمكٌن الزوار من الولوج إلى البوابة باستخدام هواتفهم الذكٌة•

.توفٌر تهٌئة للطباعة لتبسٌط عملٌة الطباعة بوضع الصفحة المطلوب طابعتها على هٌئة جاهزة للطباعة•

.توفٌر نسخة نصٌة للمحتوى لتمكٌن الزوار من القدرة على التعامل معها ألي غرض آخر•

معاٌٌر خدمٌة
.تحسٌن مستوى المكتبة اإللكترونٌة وتوفٌرها بشكل معتمد•

.إلدارة الكلٌاتالوصول من خاللها تحسٌن مستوى التواصل مع الكلٌات بوضع سبل أخرى ٌمكن •

معاٌٌر معلوماتٌة
.توفٌر منتدى اجتماعً لٌتمكن منسوبً الجامعة من التواصل عن طرٌقه•

51شرٌحة 


