
 بسم هللا الرحمن الرحيم

  والسيدات  رؤوساء الجامعات وعمداء الكليات االهلية األخوة واالخوات السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ي   بالموفقية الدائمة
 
ي وزمالت

 
ي البدء تمنياتنا ألخوت

 
أرجو  من هللا تبارك ، و دلة العام الميالد  الجد مع اطال ف

اتكم الطمأنينة والسالمة وان  كون عام عطاء وازدهار للجامعات والضوح العلمية كافة .   وتعاىل لحض 

 السادة االكارم

ا ويتوجب علينا الحفاظ عليه ود مومته وكما قيل ان ان الوصول  ا وممير  ي كان كبير
 
ان ماتحقق للتعليم العاىلي العراف

للقمة ممكنا ولكن البقاء عىل القمة هو االصعب، وحيث ان السنة الدراسية الماضية كانت سنة انطالق ونجاح 

تها وتعقيداتها، اال ان للمراجعة وتصحيح المس وحان االن الوقتت ار نحو االفضل، بسبب كير التحد ات وكير

ي التعلم المدمج، اضافة اىل مراجعة التصانيف العالمية كشفت لنا وبصورة 
 
المتابعات النطالقتكم الميمونة ف

ي   عدم امكانية مواقعواضحة 
 
ي احداث االثر المطلوب وخصوصا ف

 
، بعد  Web Impactالجامعات العراقية ف

نت. لنت QSاعالن تصنيف  ي موضوع اثر االني 
 
 ائج الجامعات العراقية ف

 :  وبعد دراسة الموضوع وتحليله تم تحد د ما ىلي

نت -اوال 
 
 اثر االني

ي 
 
ال تعد مواقع الويب للجامعات مواقع خاصة بالجامعة فحسب، بل تعد مرجعا أكاد ميا لمرتاديها والراغبير  ف

( من ( Webometrics)الويب للجامعات العالمية )الدراسة بها أو أل  زائر.وجاءت مبادرة تصنيف مواقع 

نت ودعم مبادرات  ي إسبانيا بهدف تعزيز وجود األكاد ميات عىل شبكة االني 
 
المجلس األعىل للبحوث العلمية ف

الوصول المفتوح لزيادة نقل المعرفة العلمية والثقافية لكافة أنحاء العالم. حيث تعد مواقع الويب مفتاحا 

ي والمدمج وعن بعد وجذب المواهب  لمستقبل العالم
 
وت الجامعي واالكاد مي والقناة المستقبلية للتعلم االلكي 

 والتمويل والموارد

 معايير تصنيف مواقع الويب للجامعات العالمية:  -ثانيا

ي موقع واحد  .1
 
 . %5نسبة المعيار  -حجم الموقع: حجم الصفحات المرتبطة ف

صة بالوثائق والمعلومات النصية، حيث يتم حساب عدد الملفات الملفات الغنية: الملفات الخا .2

ي محرك البحث 
 
ي تكون ظاهرة ف

 . %35نسبة المعيار  -بأنواعها المختلفة، والت 

ي كوكل سكوالر، ويشمل األبحاث المحكمة والتقارير  .3
 
كوكل سكولر: إمكانية البحث عن مادة علمية ف

ي مختلف المواضيع ا
 
ها المنشورة والرسائل والملخصات ف لعلمية، إضافة إىل الصور واألفالم والخرائط وغير

ونيا تحت نطاق موقع الجامعة   %11نسبة المعيار  -الكي 

نت عن طريق محركات البحث   .4 ي تقود الزائر إىل الموقع عىل االني 
الروابط والظهور: الروابط التشعبية الت 

 .%51نسبة المعيار  -وظهور موقع الجامعة بها 



ي تؤثر عىل تقييم مواقع الويب -ا ثالث
  -:العوامل الت 

 سهولة االستخدام: هل يسهل عىل زائر الموقع إ جاد ما يبحث عنه عىل موقع الويب؟ -

 المحتوى: هل يتم تحد ث محتوى الموقع بانتظام؟ هل هو مقنع؟ واللغة او اللغات -

؟  -  التفاعل: هل موقع الويب تفاعىلي

 رتباطات تشعبية وعروضا تجريبية وصورا وعنارص أخرى  مكن للزائر المشاركة فيها؟هل يشمل مقاطع فيديو وا-

 التصميم: هل يتبع التصميم أحدث اتجاهات التصميم؟  -

 هل تعكس المصداقية واإلبداع؟-

 االبتكار: هل  عكس الموقع هوية العمل؟  -

 هل يبدو أصليا ويتماشى مع مستوى الجامعة وتصنيفها؟-

 %01 متلك موقع الويب قالبا رسيعا وسهل االستخدام للتصفح من الجوال، نظرا ألن أكير من  الجوال: هل -

 من زيارات المواقع تتم من خالل الهواتف المحمولة؟

ي عدم  االجراءات :  –رابعا 
 
وبعد كل ماتقدم وبعد دراسة كافة مواقع الجامعات العراقية، تم تحد د االسباب ف

 :احداث االثر المطلوب، وهي 

ي اغلبها هي مصممة بطرق تصميم قد مة  ومن االنواع الويب   -
قدم طرق تصاميم مواقع الجامعات والت 

ي الغالب االعم
 
 الساكن وليس الحركي وغير التفاعلية ولم يتم تطويرها او تحديثها من سنوات ف

 عدم االهتمام بموضوع ثنائية اللغة للمواقع واالهتمام فقط باللغة العربية -

ي مواقع عدم ر   -
 
ي بمواقع الجامعات بشكل صحيح وسليم الحداث الحركة ف

 
وت بط بوابات التعلم االلكي 

 الجامعات العراقية

ية ومواقع الجامعات هي بوابات للجامعات  -  عىل اخبار السادة المسؤولير  او جعلها مواقع خير
كير 

الي 

 عالموالتعريف بها وبحركتها العلمية والبحثية وليس مواقع لالخبار واال

كات قطاع خاص وليس من الجامعات وقسم منها  عتمد عىل  - عدد كبير من المواقع مصمم من قبل رسى

 وخصوصا ضمن التعليم االهىلي 
ي التحد ث والنشى

 
كات الخاص حت  ف  رسى

ية لكافة المواقع وعدم االهتمام بالموضوع بشكل كاف  - اسباب اخرى من مثل عدم توفر الحما ة السايير

ي الموا
 
قع التخصصية ضمن مواقع الجامعات العراقية وعدم توفر ا  معلومات عن مكتبات الجامعات او حت  ف

 . ي والعلمي
 النشاط البحتر

ي بحكم التخصص  -
 
وت ولغرض المعالجة الشيعة والفورية : تقرر تكليف الفريق الوزار  للتعلم االلكي 

ي  مكن لها احدا
ث االثر المطلوب ومتابعة التحد ث والتطوير باقامة الورش والتدريب عىل انشاء المواقع الت 



ي النقطة  01وربط المواقع مع مواقع التعلم المدمج وبوابته، وخالل مدة 
 
يوما كحد اقىص، ومراعاة ما سوف يرد ف

 خامسا

:  –خامسا  ي المواقع المحدثة ما ىلي
 
  جب ان تتوافر ف

ائح أو الصور أو الرسوم البساطة:تعتمد عىل درجات ألوان محدودة أو لون واحد ويحد من  - استخدام الشى

اقة.   البيانية ذات األلوان الير

ي ملفات قابلة  -
 
ة، بدال من دفنها ف :تعرض كافة المعلومات عىل صفحة الويب مبارسى الوصول المبارسى

 للتحميل أو كتيبات

وسائل التواصل:إمكانية الحصول عىل وسائل تواصل متنوعة للجامعة وتوفير معلومات تعريفية  -

 ووسائل تواصل ألعضاء هيئة التدريس

الروابط الخارجية:  جب ان  خلو الموقع من الروابط الخارجية للمحتوى، وذلك لكونها تضف انتباه  -

 لموقع واالستفادة منه. الزوار إىل مواقع أخرى، مما  قلل من استخدامهم ل

ة عىل صفحة الويب  - الوسائط المتعددة: توفير كافة الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وعرضها مبارسى

 دون نقل الزوار لموقع أخرى

ي توفرها الجامعة بما فيها  -
امج الدراسية الت  امج الدراسية:إتاحة كافة المعلومات حول الير معلومات الير

 التقد م وخطوات عملية القبول وفرص المنح الدراسية المتطلبات ومواعيد 

 مساعدة الطالب والباحث:تقدم العد د من التطبيقات إلثراء ومساعدة حياة الطالب والباحثير   -

الوصول لمكتبة الجامعة: تتيح المواقع إمكانية البحث عن المنشورات والكتب والوصول إىل قاعد   -

 البيانات لجميع زوار الموقع

هوية: تعكس كل صفحة هوية توضح الهدف من إنشائها مثل صفحة المكتبة وصفحة الطالب ال -

 وصفحة أعضاء هيئة التدريس ولكنها تحافظ عىل الهوية األساسية للجامعة

ي كل كلية ويعرض الخطوط العريضة  -
 
دليل الكليات: تضم المواقع دليال يوضح متطلبات الدراسة ف

 فر دليال ألعضاء هيئة التدريس بكل كلية. ألساسيات المنهج الدراشي وتو 

  



 

 

 



 

 



 

 


