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مخطط العرض
 (.الكتابة االكاديمية، النشر العالمي)اإلنتاج العلمي

دعم المجالت العلمية التابعة للجامعات.

المكتبة االلكترونية.

ظهورنا العالمي.

تصميم الموقع االلكتروني.

الترتيب الوطني للجامعات في االختبارات الوطنية الموحدة.

مقترحات للتطوير.



















المقترح

أن تحمل المجلة موقعا الكترونيا لها خاصا بها يمكن متابعة األعداد والمحتويات والعناوين■

ة والملخصات وإتاحة التحميل االلكتروني مقابل مبلغ من المال لدعم المجلة وإصدارها بالجود

.المطلوبة

.استقطاب محكمين خارجيين■

.هيئة تحرير من كل دول العالم■

!!!!!!!!مثال ■











المكتبات االلكترونية
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الظهور العالمي



Higher Education International Conference- Beirut 2010 
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Harvard University

Eng

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

University of 

Cambridge

Eng ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

King Saud University Eng ++ ++ ++ + ++ - ++ ++

Qatar university Eng ++ ++ ++ + + ++ + -

University of Jordan Eng/Arab + + - + + + + +

Al Akhawayn 

University Ifrane

Eng ++ - - + + ++ + -

University of 

Khartoum

Eng/ Arab ± - - - - - ± -

Damascus University Eng/Arab ± + ± ± - - ± -

Nile University Eng - ± - - - - + -
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URL
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Balance between 
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subdomains) 
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Links Search  

engine 

results 

Harvard 

University

http://www.harvard.edu/ + ++ ++ ++ ++ ++

University of 

Cambridge

http://www.cam.ac.uk/ + ++ ++ ++ ++ ++

King Saud 

University

http://www.ksu.edu.sa/Pages/default.aspx - - ++ - + ++

Qatar 

university

http://www.qu.edu.qa/ - ++ ++ - - ++

University of 

Jordan

http://www.ju.edu.jo/home.aspx - + + ++ ++ variable

Al Akhawayn 

University 

Ifrane

http://www.aui.ma/ - ++ ++ - + variable

University of 

Khartoum

http://www.uofk.edu/ - - - - - variable

Damascus 

University

http://www.damascusuniversity.edu.sy/ + + - + + variable

Nile University http://www.nileu.edu.eg/ + + - - - variable
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جامعة دمشق
متوافرة على رابط مركز ضمان الجودةرسالة الجامعة

متوافرة على رابط مركز ضمان الجودةالرؤيا
متوافرة على الصفحة الرئيسة، وعلى رابط مركز ضمان الجودةالخطة االستراتيجية

سير عملية ضمان الجودة
حيث أن آخر تحتاج وصول سريع بإضافة رابط لمركز ضمان الجودة على الصفحة الرئيسية مباشرة، ويحتاج موقع المركز إلى تحديث،

2010تحديث كان في تشرين األول من عام 

سيالجوائز والمنشورات قيد اإلنشاء، وهناك حاجة لقاعدة بيانات تضم ملخصات ألبحاث الماجستير والدكتوراه والكادر التدريالمنح والجوائز العالمية والمنشورات العلمية

ات رابط لقواعد البيانات ومحركات البحث والمكتب
االلكترونية

متوفر

متوفر ولكن ال يشمل كامل الكادر التدريسيالسير الذاتية ألعضاء الهيئة التعليمية

الت المشافي، الحم) هناك حاجة ماّسة لعرض نشاطات الطالب وربط الجامعة بالمجتمع من خالل الخدمات التي تقدمها الجامعات مثل نشاطات الطالب، ربط الجامعة بالمجتمع
(.التطوعية، الخ

نشاطات وانجازات خريجي الجامعة، رابطة 
الخريجين

م، وتدوين إنجازاتهم يجب وضع آلية لتحفيز الخريجين على االنضمام إلى الرابطة والسيما أولئك المقيمين خارج وطنه. مفّعلة بشكل بسيط
العلمية

محقَّقتعدد لغات عرض الموقع
محقَّقعنوان بسيط ومحدد

محقَّقعداد رقمي لزوار الموقع
مضافة مباشرة على الصفحة الرئيسية تحت عنوان وصول سريع(الوصول السريع)خارطة الموقع 

مالحظات

... بيان ما هو النظام التعليمي المتبع في الجامعة، عادي، افتراضي، عن بعد، -
.الفعاليات والنشاطات غير مؤرخة على الموقع فال يعرف تاريخ الفعالية-
نسخة العربية فقط الموقع باللغة االنكليزية ال يتطابق كليا مع النسخة العربية فهو بحاجة إلى إضافة بعض الروابط المتوفر في ال-

.مثل الكليات التابعة للجامعة والدرجات التي تمنحها

























ماذا بعد؟

الترتيب الوطني للجامعات في االختبارات الوطنية الموحدة











تلفةوالتشبيك بين الجامعات الحكومية والخاصة والهيئات المخالمشتركةتعزيز الفوائد □

.مي الدوليلزيادة النشر العل( اإلحصاء-كليات المعلوماتية–االستفادة من خريجي كليات اآلداب □

.تعزيز فكر عدم مناقشة الحقائق واألرقام و المسلّمات وإنما اإلجراءات□

إنجازه في ماتمالتي تم اقتراحها قبل األزمة والبناء على والنتائجالقرارات والتوصيات تبني □

.السابق وليس إعادة صنع الدوالب

.غلط مطلق/ عدم وجود صح مطلق تعزيز □

مقترحات للتطوير



www.newcme-edu.net




