نموذج ()1
الحد الأدنى لمحتوى (الوكالات)

الصفحة الرئيسية

تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر
موقع الوكالة ،وتوضع فيها الإعلانات والاخبار الخاصة
بالوكالة
نبذة عن الوكالة

معلومات موجزة عن
الوكالة.

كلمة الوكيل
الرؤية والرسالة
والأهداف للوكالة
الخطة الاستراتيجية
للوكالة أو خطة
العمل

عن الوكالة

(يوضع رابط لملف
الخطة الاستراتيجية
بصيغة .)pdf

المشاريع
التطويرية.
الهيكل التنظيمي
للوكالة

تشمل هذه الصفحة
صورة للهيكل التنظيمي
للوكالة وإن أمكن تطويره
لاحقاً بروابط تفاعلية).

إنجازات الوكالة
المشاريع التطويرية
للوكالة
الوكلاء السابقون

القطاعات التابعة
الأدلة والنماذج
الخاصة بالوكالة

العمادات  /الإدارات  /المراكز التابعة للوكالة( :تفصيل
جميع القطاعات التابعة للوكالة كلا ً على حده)

الخدمات العامة
والخدمات الإلكترونية

روابط الخدمات

دليل منسوبي الوكالة

يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بمنسوبي الوكالة
تشمل
(الاسم الثلاثي – المنصب الاداري -البريد الالكتروني –
التحويلة)

الفعاليات والبوم
الصور

يحتوي على الاعلانات والاخبار الخاصة بالوكالة ويمكن
التغذية من خلال المواد المنشورة على البوابة الاخبارية
والاعلانية

اتصل بنا

رقم سنترال الجامعة – التحويلات الخاصة
بالوكالة متضمنة:
الاسم الثلاثي -المنصب الإداري -البريد
الالكتروني -التحويلة
البريد الإلكتروني التابع للوكالة.
حساب الوكالة في ( Twitterاختياري).
حساب الوكالة في ( Face Bookاختياري).
الموقع الجغرافي للوكالة على الخريطة.

صفحة الإعلانات

صفحة الإعلانات :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر
إعلانات من خلال منسق القطاع.

صفحة الأخبار

صفحة الأخبار :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر أخبار من
خلال منسق القطاع.

ملاحظة :للقطاع الحق في إضافة ما يراه مناسباً من البنود في مجال الاختصاص

نموذج ()2
الحد الأدنى لمحتوى (الكليات ومعهد الائمة والخطباء)
الصفحة
الرئيسية

تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر الموقع،
وتوضع فيها الإعلانات والاخبار الخاصة بالكلية.
نبذة عن
الكلية

معلومات موجزة عن الكلية.

كلمة العميد
الرؤية
والرسالة
والأهداف
للوكالة

عن الكلية

الخطة
الاستراتيجية
للكلية أو
خطة العمل

(يوضع رابط لملف الخطة
الاستراتيجية بصيغة .)pdf

المشاريع
التطويرية
الهيكل
الإداري للكلية

تشمل هذه الصفحة صورة للهيكل
الإداري للكلية وإن أمكن تطويره لاحقاً
بروابط تفاعلية).

الجوائز
والإنجازات

الجوائز التي حازت عليها الكليات مثل
جائز الاعتماد الأكاديمي أو جائزة
الطالبات في المسابقات دولية أو محلية

العمداء
السابقون
أقسام الكلية
(البنود تطبق على
كل قسم)

عن القسم

نبذة عن
القسم
كلمة رئيس
القسم

الرؤية
والرسالة
والاهداف
الخطة
الاستراتيجية
للقسم

(إن وجدت)

الهيكل
الادري
للقسم

مجلس القسم
الوحدات
اللجان

الدبلوم

شروط القبول
الخطة الدراسية
المقررات
توصيف المواد

شروط القبول
الخطة الدراسية
البكالوريوس المقررات
توصيف المواد
برامج القسم

الماجستير

الدكتوراه

شروط القبول
الخطة الدراسية
المقررات
توصيف المواد
شروط القبول
الخطة الدراسية
المقررات
توصيف المواد

المعامل

خدمات
الطالب

الأنشطة
الطلابية

الانشطة التي تقدمها الكلية للطلبة
واللجان والاماكن المخصصة لها وهي
على سبيل المثال لا الحصر( :الأنشطة
الثقافية – الأنشطة الاجتماعية –
الانشطة الرياضية).

الإرشاد
الأكاديمي

(نظام الارشاد الأكاديمي المتبع في
الكلية).

وحدة
الخريجين

(دليل الخريجين – خدمات الخريجين
كالاستعلامات).

جداول
الاختبارات
النوادي
دليل الطالب

البحوث
والدراسات

روابط مهمة

(دليل الطالب المستجد – دليل الطالب
الملتحق بالكلية).

البحوث المنشورة
رابط المستودع الرقمي للمكتبة المركزية.
(المستودع الرقمي لجامعة طيبة يحتوي على جميع الإنتاج
المعرفي والعلمي مثل :الرسائل الجامعية-والمجلات العلمية –
والندوات –المؤتمرات-المشاركات العلمية-النشر العلمي
لمنسوبي جامعة طيبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس
والطلاب والطالبات).

الجمعيات
العلمية

روابط للجمعيات والتي تهم الكلية
مثل (جمعية الاقتصاد السعودي
وغيرها).

المؤتمرات

(مؤتمر الطالب الجامعي في خدمة
التنمية المستدامة وغيرها).

المنظمات
الدولية

المنظمات الدولية لها علاقة
بالتخصص (منظمة الصحة العالمية-
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها).

مواقع
الأكاديميين.
قناة الكلية على
اليوتيوب

(اختياري).

الدراسة
والاختبارات
للمرحلة الجامعية
والقواعد

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة
الجامعية والقواعد التنفيذية
المعتمدة.

التنفيذية
المعتمدة.
الميثاق الأخلاقي.
خدمة
المجتمع

تتضمن البرامج والفعاليات التي يقدمها القطاع للمجتمع :الندوات
والمحاضرات-نشاطات توعوية

خدمات الطلاب

الخدمات
الإلكترونية
خدمات
المنسوبين

البريد الإلكتروني الجامعي.
استعادة كلمة المرور.
نظام . Black Board
البوابة الالكترونية للمكتبات
بوابة الطالب الالكترونية.
منصة الخريجين الإلكترونية.
البريد الإلكتروني الجامعي
استعادة كلمة المرور
نظام Black Board
البوابة الالكترونية للمكتبات
بوابة النظام الأكاديمي
لأعضاء هيئة التدريس.
نظام الخدمات الذاتية
للمنسوبين.
خدمات وكلاء الكليات
للشؤون التعليمية
خدمات مسجلي ومدخلين
جداول الاقسام
استعلام عن بيانات خريج

أعضاء هيئة
التدريس

يحتوي على جميع المعلومات
الخاصة بمنسوبي القطاع من
الأكاديميين حسب الأقسام بالكلية
والتي يمكن أن تشمل على
(الاسم الثلاثي-الدرجة العلمية –
التخصص العام – التخصص الدقيق
– البريد الالكتروني -التحويلة).

الكادر الاداري
للكلية

يحتوي على جميع المواقع الشخصية
والتحويلات الهاتفية الخاصة
بمنسوبي القطاع من الإداريين
(الاسم الثلاثي – المنصب الاداري -
البريد الالكتروني -التحويلة).

دليل
منسوبي
الكلية

رقم سنترال الجامعة – التحويلات الخاصة بالكلية
متضمنة:
الاسم الثلاثي -المنصب الإداري -البريد الالكتروني -التحويلة

اتصل بنا

البريد الإلكتروني التابع للوكالة.
حساب الكلية في ( Twitterاختياري).
حساب الكلية في ( Face Bookاختياري).
الموقع الجغرافي للكلية على الخريطة.

صفحة
الإعلانات

صفحة الإعلانات :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر إعلانات من
خلال منسق القطاع.

صفحة
الأخبار

صفحة الأخبار :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر أخبار من خلال
منسق القطاع.

ملاحظة :للقطاع الحق في إضافة ما يراه مناسباً من البنود في مجال الاختصاص

نموذج ()3
الحد الأدنى لمحتوى (العمادات ومعهد البحوث والاستشارات)

الصفحة الرئيسية

تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر
موقع العمادة ،وتوضع فيها الإعلانات والاخبار الخاصة
بالعمادة
نبذة عن العمادة

معلومات موجزة عن
العمادة.

كلمة العميد
الرؤية والرسالة
والأهداف للعمادة
الخطة الاستراتيجية
للعمادة أو خطة
العمل

عن العمادة

(يوضع رابط لملف
الخطة الاستراتيجية
بصيغة .)pdf

المشاريع
التطويرية.
الهيكل الإداري
للعمادة

أقسام العمادة

معلومات موجزة عن أقسام العمادة واهدافها
والخدمات القائمة بها

اللوائح الأدلة والنماذج
اسئلة متكررة عن
العمادة
التقارير السنوية
للعمادة

تشمل هذه الصفحة
صورة للهيكل الإداري
للعمادة وإن أمكن
تطويره لاحقاً بروابط
تفاعلية

اختياري

الخدمات العامة
والخدمات الإلكترونية
الخاصة بالعمادة

روابط الخدمات إن وجدت

دليل منسوبي
العمادة

يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بمنسوبي القطاع
حسب الأقسام بالعمادة والتي يمكن أن تشمل على
(الاسم الثلاثي – المنصب الاداري -البريد الالكتروني –
التحويلة)

الفعاليات والبوم
الصور

يحتوي على الاعلانات والاخبار الخاصة بالعمادة ويمكن
التغذية من خلال المواد المنشورة على البوابة الاخبارية
والاعلانية
رقم سنترال الجامعة – التحويلات الخاصة
بالعمادة متضمنة:

اتصل بنا

الاسم الثلاثي -المنصب الإداري -البريد الالكتروني -
التحويلة

البريد الإلكتروني التابع للعمادة.
حساب العمادة في ( Twitterاختياري).
حساب العمادة في ( Face Bookاختياري).
الموقع الجغرافي للعمادة على الخريطة.

صفحة الإعلانات

صفحة الإعلانات :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر
إعلانات من خلال منسق القطاع.

صفحة الأخبار

صفحة الأخبار :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر أخبار من
خلال منسق القطاع.

ملاحظة :للقطاع الحق في إضافة ما يراه مناسباً من البنود في مجال الاختصاص

نموذج ()4
الحد الأدنى لمحتوى (الإدارات والمراكز واللجان)

الصفحة الرئيسية

تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر
موقع الادارة ،وتوضع فيها الإعلانات والاخبار الخاصة
بالإدارة.
نبذة عن الادارة

معلومات موجزة عن
الإدارة.

كلمة المشرف أو
مدبر الادارة
الرؤية والرسالة
والأهداف للإدارة
عن الإدارة/المركز

الخطة الاستراتيجية
للإدارة أو خطة
العمل

(يوضع رابط لملف
الخطة الاستراتيجية
بصيغة .)pdf

لمشاريع التطويرية.
الهيكل التنظيمي
للإدارة

أقسام الإدارة/المركز

تشمل هذه الصفحة
صورة للهيكل التنظيمي
للإدارة وإن أمكن تطويره
لاحقاً بروابط تفاعلية).

تكتب معلومات موجزة عن أقسام الادارة واهدافها
والخدمات واللجان القائمة بها

الأدلة والنماذج
الخدمات العامة
والخدمات الإلكترونية

روابط الخدمات

دليل منسوبي
الإدارة/المركز

يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بمنسوبي
القطاع حسب الأقسام بالإدارة والتي يمكن أن تشمل
على
(الاسم الثلاثي – المنصب الاداري -البريد الالكتروني –
التحويلة)

الفعاليات والبوم
الصور

يحتوي على الاعلانات والاخبار الخاصة بالإدارة ويمكن
التغذية من خلال المواد المنشورة على البوابة الاخبار ية
والاعلانية
رقم سنترال الجامعة – التحويلات الخاصة
بالإدارة/المركز متضمنة:

اتصل بنا

الاسم الثلاثي -المنصب الإداري -البريد الالكتروني
-التحويلة

البريد الإلكتروني التابع للإدارة.
حساب الادارة في ( Twitterاختياري).
حساب الادارة في ( Face Bookاختياري).
الموقع الجغرافي للإدارة على الخريطة.

صفحة الإعلانات

صفحة الإعلانات :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر
إعلانات من خلال منسق القطاع.

صفحة الأخبار

صفحة الأخبار :يتم تغذيتها تلقائيا في حال نشر أخبار
من خلال منسق القطاع.

ملاحظة :للقطاع الحق في إضافة ما يراه مناسباً من البنود في مجال الاختصاص

الالتزام بتنسيق الخطوط على النحو التالي
عند استخدام قالب محتوى الموقع (ملف الورد) :
النص

اسم الخط

خصائص

حجم الخط

العناوين الرئيسية

Arial

غامق )(B

19

المحتوى

Segoe UI

خلية عنوان جدول

Arial

خلية محتوى جدول

Segoe UI

12
غامق )(B

13
12

تحميل قالب محتوى الموقع

الالتزام بتنسيق الخطوط على النحو التالي
عند استخدام لوحة التحكم (محرر الشيربوينت) :
النص

اسم الخط

خصائص

حجم الخط

العناوين الرئيسية

Arial

غامق )(B

24px

المحتوى

Segoe UI

خلية عنوان جدول

Arial

خلية محتوى جدول

Segoe UI

16px
غامق )(B

17px
16px

ملاحظة  :يجب أولا تحديد النص ومسح جميع التنسيقات
وذلك بالضغط على الزر الموضح بالصورة
افتح القائمة واختيار نوع الخط

يتم كتابة الحجم مثال 24px

أداة مسح التنسيق من النص

