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  مدرسيبناء موقع إنترنت توصیات ل
  

إن بناء مواقع اإلنترنت موضوع واسع ولیس لھ حدود، وقد یبدأ ببناء صفحات 
، ویصل من الناحیة األخرى إلى المدرسةعرض بسیطة تعرض معلومات نصیة عن 

ح موقع دینامي مليء بالكائنات والتصمیمات الجذابة، واألدوات التداولیة التي تسم
  .بالقیام بمھام فعالة عن ُبعد

لضمان التطور الدائم للموقع علینا توزیع المھام على المسؤولین عنھ، واختیار 
  . أصحاب الكفاءات المناسبة لكل مھمة

  
  :من بین الوظائف التي نقترحھا نذكر ھنا

مدیر الموقع:  
ملم بكل أحداثھا ) كمدیر المدرسة أو نائبھ(المدرسة ھو شخص مسؤول في 

  .ومركباتھا، ولھ نظرة شمولیة وعامة لمداخالتھا وعالقاتھا الداخلیة والخارجیة

طاقم تقني للموقع:  
من بین الكفاءات  . ھو طاقم متعدد الكفاءات مكون من مجموعة خبراء أو شركة

المطلوبة ھنا، التمّكن من العمل بأدوات ولغات لبناء مواقع إنترنت، وأدوات 
یفضل  . سومات متحركة، ومقاطع الفیدیو وغیرھارسومیة لبناء تصمیمات ور

Webأن یضم خبیرًا في  Master.  

طاقم إدخال المعلومات للموقع:  
ھو طاقم من األشخاص التقنیین المتمكنین من التعامل مع وسائل إدخال متنوعة 

طباعة نصوص، إدخال صور وتصمیمات، : من مھام ھذا الطاقم . للحاسوب
قد یضم ھذا .  دخال أفالم وصور متحركة للموقعإدخال أصوات وموسیقى، إ

  .الطاقم تالمیذ من مجموعة أمناء الحاسوب في المدرسة
  
طاقم مضامین الموقع:  

كمركزي المواضیع وأصحاب (ھو طاقم من المعلمین والخبراء التربویین 
یقوم ھذا الطاقم  . وھم نواة الموقع ،والمستشارین) الوظائف المختلفة في المدرسة

. طیط محتویات ومضامین ومركبات الموقع من الناحیة التربویة والعلمیةبتخ
یتخذ ھذا الطاقم القرارات بشأن األدوات والتداوالت واإلمكانیات التي یجب أن 

یقوم الطاقم بتوزیع المھام بین أفراده ویستقطب معلمین وخبراء  . یضمھا الموقع



سؤول عن بناء شجرة الموقع بكامل ھذا الطاقم م . في المدرسة للقیام بمھام محددة
  .تفرعاتھا وعن متابعة ومراقبة المضامین الموجودة فیھا

  
  

:وصایا متعارف علیھا في مجال بناء مواقع مدرسیة

 على الموقع أن یظھر بسرعة على شاشة المتصفح، ألن كل تأخیر في ظھور
الموقع على الشاشة قد یؤدي إلى انخفاض عدد الزوار، لذا على الموقع أن 

  .یضم صفحات نّصیة خفیفة بدون مبالغة بالتصمیمات

 یجب أن تكون نوعیة الخطوط والخلفیة واأللوان المستعملة في الموقع مریحة
دمج األلوان یجب أن یكون مالئًما  . قة بشكل جید ومتتابعللعین ومنس

  .للمستخدمین وأھداف الموقع

 اإلمتناع عن بناء موقع یحتوي بأغلبیتھ على اإلرتباطات التشعبیة بمواقع
إذا احتوى الموقع على ارتباطات تشعبیة لمواقع أخرى، یجب فحص .  أخرى

  .ا عند الحاجةصحة ھذه اإلرتباطات بین الحین واآلخر وتعدیلھ

 ،على الموقع أن یوضح للمستخدم كیفیة الوصول إلى المعلومات الموجودة فیھ
  .ویسھل علیھ عملیة الوصول إلیھا

 من المحبذ أن ال یتعدى طول األسطر عرض الشاشة، لكي یتمكن المستخدم
  .من قراءة محتویات الموقع براحة تامة في نفس النافذة

ة وجذابة لتشجیع الزائر على زیارتھ مرات یجب تصمیم الموقع بصورة مریح
  .عدیدة

 تعدیل وتجدید المعلومات في الموقع بشكل مستمر، من أجل إعطاء الزوار
  .معلومات جدیدة یمكن اإلستفادة منھا باستمرار

 على الموقع أن یجیب على احتیاجات المدرسة ویالئم ألھدافھا التربویة وقیمھا
  .اإلجتماعیة

  
  
  
  



  ط لبناء موقع مدرسيمراحل التخطی
  

المسؤولون عن تنفیذ المھمةالمھمةالمراحل

طاقم المضامین+ مدیر الموقع .تعریف األھداف، والمواضیع والمركبات والجمھور.1

  طاقم المضامینتجمیع مواد متنوعة لضمھا للموقع.2

  طاقم المضامین.مراجعة المواد وتصنیفھا وتصفیتھا وتنظیمھا من جدید.3

الطاقم التقني.اختیار البرامج المالئمة لبناء الموقع.4

الطاقم التقني+ طاقم المضامین .بناء تصمیمات مناسبة لصفحات الموقع.5

طاقم ادخال المعلومات.ادخال المواد التي تم تجمیعھا في األماكن المناسبة في الموقع.6

طاقم المضامین+ الموقع  مدیر.مراجعة وفحص وتقییم الموقع محّلیًا.7

مدیر الموقع  .افتتاح ونشر الموقع للمستخدمین في شبكة اإلنترنت.8

  
   
  
  

  مع االحترام
  نمر بیاعة. د

  مفتش الحوسبة في المدارس العربیة
  


