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خدمة
      موقعي
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هــي خدمــة تمكــن جميــع منســوبي الجامعــة ) 
طــاب – أعضــاء هيئــة التدريــس – موظفيــن ( 
مــن إنشــاء موقــع شــخصي لهــم ونشــره علــى 
الويــب تحــت نطــاق الجامعــة الرســمي مــن خــال 

 .)  https://mysite.kku.edu.sa/  ( الرابــط 

تعريف الخدمة :

هوية الخدمة

خدمة موقعي
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مميزات الخدمة : 

ـ إنشــاء موقعــك تحــت نطــاق الجامعــة الرســمي ممــا يجعله 
أكثــر رســمية ومصداقية .

ـ تتيــح إظهــار موقعــك علــى محــركات بحــث الويــب مثــل ) 
. ) Google

ـ  تمنحــك الحريــة الكاملــة إلنشــاء صفحاتك ونشــرها ســواءا 
كانــت مقــاالت أو مدونــات .

ـ تمكنــك مــن عــرض صــورك وتنظيمهــا فــي ألبومــات علــى 
. موقعك 

شــامل  مــن  العلميــة  ومنشــوراتك  أبحاثــك  تعــرض  ـ 
.  )E-prints   ( اإللكترونــي  األبحــاث  ومســتودع 

) /https://mysite.kku.edu.sa (   : رابط الخدمة
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الصفحة الرئيسية

) /https://mysite.kku.edu.sa ( ـ الدخول على الرابط

الرئيســية  الصفحــة  تظهــر  الرابــط  علــى  الدخــول  بعــد  ـ  
: علــى  وتحتــوي  بالصــورة  كمــا  للموقــع 

إنشــاء موقعــي : يمكنــك بالضغــط عليهــا البــدء . 1
فــي إنشــاء موقعــك الشــخصي .

دخــول : يمكــن مــن خالهــا تســجيل الدخــول علــى . 2
موقعــك الشــخصي بعــد إنشــائه .

آخــر . 3 بهــا  ويظهــر   : إضافــة  المواقــع  آخــر 
المســتخدمين الذيــن قامــوا بإنشــاء موقــع شــخصي لهــم .

آخر المواقع نشاطًا : ويظهر بها آخر المستخدمين . 4
الذيــن قامــوا بالدخــول علــى موقعهــم الشــخصي والعمــل 

عليــه .

5 .. MySite فيديو : يشرح آلية عمل
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 إنشاء موقعي

ـ  الضغــط علــى أيقونــة إنشــاء موقعــي رقــم )1( بالصفحــة 
الرئيســية

المســتخدم  إســم  إدخــال  تطلــب  شاشــة  تظهــر  ســوف 
بالصــورة. كمــا  المــرور  وكلمــة 

إدخال إسم المستخدم الخاص بك .. 1

إدخال كلمة المرور الخاصة بك . . 2

3 .. ) Login ( الضغط على دخول

تحديد لغة عرض الشاشة .. 4
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ســوف تظهــر صفحــة تحتــوي علــى شــروط إنشــاء موقعــك 
الشــخصي تقــوم باإلطــاع عليهــا وفــي حالــة موافقتــك 
علــى الشــروط تضغــط علــى أوافــق علــى الشــروط أعــاه | 

إنشــاء موقعــي كمــا بالصــورة  .

بياناتــك  إدخــال  منــك  تطلــب  شاشــة  تظهــر  ســوف 
 . كاملــة  الشــخصية 
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2 البيانات الشخصية

ـ إدخال بياناتك الشخصية كما هو موضح

1 إدخال سيرتك الذاتية

ـ إدخال سيرتك الذاتية بشكل نصي من خال محرر النصوص . 

  )  PDF ( 2 رفع السيرة الذاتية كملف

ـ رفــع ســيرتك الذاتيــة كملــف ) PDF (   بعــد إدخــال ســيرتك الذاتيــة مــن خــال 
محــرر النصــوص ورفــع ملــف الـــ ) PDF ( تظهــر علــى موقعــك 

3 رفع صورتك الشخصية 

ـ رفع الصورة الشخصية التي تريد عرضها على موقعك الشخصي .

4 إدخال معلومات تعريفية عنك 

ـ  إضافــة معلومــات تعريفيــة عنــك . وتظهــر هــذه المعلومــات فــي الصفحــة 
الرئيســية لموقعــك الشــخصي .

5 إضافة كلمة ترحيبية 

ـ إضافة كلمة ترحيبية تظهر تحت اإلسم وصورتك الشخصية.
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6 إضافة إهتماماتك

فاصلــة  كتابــة  مــع  تفضلهــا  التــي  إهتماماتــك  إضافــة  ـ 
بعــد كل هوايــة تفضلهــا مثــال الســفر ، التعليــم .. وتظهــر 
اإلهتمامــات فــي صفحتــك الرئيســية كمــا بالصــورة ) 10 ( .

بالضغــط علــى أحــد اإلهتمامــات الخاصــة بــك تظهــر قائمــة 
ــك كمــا  ــن لديهــم نفــس إهتمامات ــع األشــخاص الذي بجمي

بالصــورة ) 11 ( .

7 إضافة حسابك على تويتر 
8 إضافة حسابك على لينكيد ان
9 إضافة حسابك على فيسبوك

10 إضافة حسابك على يامر
11 إضافة حسابك على انستجرام

12إضافة حسابك على جوجل بلس
13 إضافة رقم الهاتف

14 إضافة بريدك اإللكتروني
15 إضافة رقم الجوال

16 إضافة عنوان المراسات البريدية 

ملحوظــة : تظهــر بيانــات التواصــل التــي قمــت بادخالهــا 
تحــت اإلســم وصورتــك الشــخصية وكلمتــك الترحيبيــة كمــا 

بالصــورة ) 12 ( .

علــى  الظاهــرة  القوائــم  فــي  التحكــم   17
قعــك مو

ـ يمكنــك التحكــم فــي القوائــم الظاهــرة علــى موقعــك مــن 
خــال تحديــد العامــة علــى الصفحــة التــي تريــد إظهارهــا 

وإلغــاء العامــة مــن الصفحــة التــي ال تريــد إظهارهــا .

18 حفظ بياناتك الشخصية 

ـ حفــظ جميــع بياناتــك الشــخصية بعــد اإلنتهــاء مــن إدخالهــا 
.

ـ بعــد اتمــام عمليــة حفــظ البيانــات إذا أرت العــودة لتعديــل 
بياناتــك الشــخصية يمكنــك الضغــط على عامــة اإلعدادات 

المشــار لهــا بالصــورة ) 13 ( .



79 

 صفحاتي
) الصفحات العامة - المقاالت - المدونات (

ـ إدخــال ) الصفحــات العامــة - المقــاالت -  المدونــات ( وذلــك مــن خــال الضغط 
ــارات صفحــة عامــة -  علــى رابــط صفحاتــي ســوف تظهــر صفحــة بهــا ثــاث خي

مقــال - مدونــة ، اتبــع التالــي :

الضغط على أيقونة إنشاء صفحة المشار لها بالصورة ) 14 ( .	 
اتبع الخطوات كما موضح:	 

كتابة العنوان .. 1
اختيــار نــوع الصفحــة التــي تريــد إضافتهــا ) صفحــة عامــة - مقــال - . 2

مدونــة ( .
رفع الصور ان وجدت .. 3
إدخال المحتوى النصي .. 4
تحديد اللغة ... 5

الـعـربـيـــة : إذا أردت أن يظهر المحتوى بصفحتك باللغة العربية .

اإلنجليزية : إذا أردت أن يظهر المحتوى بصفحتك التي باللغة اإلنجليزية .
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ملحوظــة : إذا لــم تقــم بتحديــد اللغــة فــإن المحتــوى يظهــر 
مباشــرة فــي موقعــك الشــخصي علــى حســب الصفحــة 
التــي تقــوم بإدخــال المحتــوى منهــا أي أنــه إذا قمــت بإدخــال 
المحتــوى وموقعــك باللغــة العربيــة ســوف يظهــر المحتــوى 
علــى صفحتــك باللغــة العربيــة وإذا قمــت بإضافــة المحتوى 
وموقعــك باللغــة اإلنجليزيــة ســوف يظهــر المحتــوى علــى 

صفحتــك اإلنجليزيــة .

حفظ المحتوى الذي قمت بإدخاله .. 6

بعــد عمليــة الحفــظ يظهــر المحتــوى علــى رابــط ) 	 
ــي ( كمــا بالصــورة .                   صفحات

حيــث تظهــر جميــع الصفحــات التــي قمــت بإدخالهــا ولكــن 
علــى  بالضغــط  عليــه  الدخــول  تريــد  مــا  تحديــد  يمكنــك 
الروابــط الموجــودة باألعلــى فــوق جميــع الصفحــات وهــي ) 

صفحــة عامــة – مقــال – مدونــة ( .
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2 ألبوم الصور

إدخــال الصــور التــي تريــد عرضهــا علــى الموقــع 	 
وتكــون عبــارة عــن ألبومــات كل ألبــوم يحتــوى علــى عــدد 
مــن الصــور بحيــث ال يزيــد عــن خمســة صــور داخــل األلبــوم 
الواحــد . ويتــم إدخــال الصــور مــن خــال الضغــط علــى رابــط 
 ) ألبــوم  ) إضافــة  علــى  الضغــط  وبالتالــي  الصــور  ألبــوم 

المشــار لهــا بالصــورة ) 17 ( .  

 	 )  18  ( بالصــورة  موضــح  كمــا  الخطــوات  اتبــع 
: كالتالــي 

1 . عنوان األلبوم الذي تريد إنشائه .

ــم  ــوم ويت ــا داخــل األلب ــد رفعه ــي تري 2 . إضافــة الصــور الت
إدخــال الصــورة األولــى والضغــط علــى رفــع وبعدهــا إدخــال 
حتــى  واالســتمرار  رفــع  علــى  والضغــط  الثانيــة  الصــورة 

الصــورة الخامســة  .

ملحوظــة : مقــاس الصــورة يجــب أن يكــون 400	600 كحــد 
أدنــى 1200	600 بيكســل كحــد أقصــى .

3 . حفظ األلبوم .
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بعــد عمليــة الحفــظ يظهــر المحتــوى علــى رابــط ) 	 
ــوم الصــور ( كمــا بالصــورة  ) 19 (  ألب

علــى 	  المضافــة  األلبومــات  آخــر  تظهــر  كمــا 
)  20  ( بالصــورة  كمــا  الرئيســية  صفحتــك 
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2.1 األبحاث والمشاريع

ـ قــم بإضافــة أبحاثــك ومنشــوراتك العلميــة علــى شــامل أو 
مســتودع األبحــاث اإللكترونــي يتــم عرضهــا مباشــرة علــى 
موقعــك ، وتظهــر علــى رابــط األبحــاث والمشــاريع كمــا 

بالصــورة ) 21 ( .

أبحاثــك  يعــرض  األبحــاث  مســتودع  رابــط   : ملحوظــه 
ومنشــوراتك المرفوعــة علــى مســتودع األبحــاث اإللكتروني 
المنشــورات    - األبحــاث والمشــاريع   ( الروابــط  بينمــا    ،
العلميــة - الجوائــز - الــدورات - اإلشــراف ( تعــرض مباشــرة 

مــن شــامل .
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2 البحث عبر موقعك

- يمكنــك القيــام بعمليــة بحــث علــى موقعــك مــن خــال 
عامــة البحــث الموجــودة فــي األعلــى كمــا بالصــورة ) 21 
( عنــد الضغــط علــى عامــة البحــث تظهــر صفحــة تمكنــك 
مــن البحــث مــن خــال كتابــة الشــخص المــراد البحــث عنــه 
فــي مربــع الحــوار الخــاص بالبحــث ويكــون البحــث إمــا عــن 
الــكل أو تحديــد ) عضــو هيئــة تدريــس - طالــب - موظــف ( 

والضغــط علــى زر بحــث كمــا بالصــورة ) 22 ( .
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