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 موقع بلدية الكرك اإللكتروني

(القديم خارطة الموقعدراسة محتوى و)  
 

 

 الكرك الحالي: بلدية محتوى موقع 
 

 واقتراحات مالحظات المادة )الصفحة(

  غير متوفرالمحتوى باللغة اإلنجليزية  .1

 بلدية الكرك -رابط  .2

 نبذة عن البلدية  -

 غير متوفر –رئيس البلدية  -
 غير مكتمل )فقط أرقام الهواتف( – المجلس البلدي -

 غير متوفر –الهيكل التنظيمي  -
 المادة موزعة على عدة صفحات فرعية –مناطق البلدية  -

 تاريخ الكركمكرر في صفحة  – من نحن -

 

 مدينة الكرك -رابط  .3

  تاريخ الكرك -
 سميةرمؤسسات رسمية وغير  -

 مكرر في المركز اإلعالمي – ألبوم الصور -

، ولكن حسب العنوان، غير متوفر – المواقع األثرية والتراثية -

دليل  >روابط سريعة المادة مكررة في صفحة )يبدو أن 
سُيستخدم العنوان األخير للرابط، أو  (الكرك السياحي

 حسبما يراه العميل مناسبا

 

 التغييرات المقترحة:

عرض كل ما يتعلق بالبلدية  Mega menuباستخدام 

 والمدينة كما يلي:

 

 بلدية الكرك

 لكركعن ا عن البلدية

 الكركتاريخ  نبذة عن البلدية

 المجلس البلدي
مؤسسات رسمية وغير 

 رسمية

صفحة مناطق البلدية )
واحدة تحتوي على جميع 

النصوص والصور المرتبطة 

 (بالمناطق المذكورة

دليل الكرك السياحي 

سُيعرض رابط هذه )

عرضا مميزا في الصفحة 
قوائم أخرى أو في 

 (الصفحة الرئيسية

 حسب توفرها األخرى ضاف الصفحاتتُ 

        

 أنشطة وفعاليات -رابط  .4

 األخبار -رابط  .5

o  قسمي األنشطة واألخبار يحتويان على صفحات مكررة 

 

 
 

 التغييرات المقترحة:

  أخبار  قسمُيفضل تصنيف األخبار لتسهيل عرض(
)مثال: أخبار عامة | في صفحة كل خبر  (صلةذات 

 أخبار البلدية | أخبار بيئية.. إلخ(

 

  ُيفضل دمج األخبار مع األنشطة والفعاليات، واعتماد

 آلية التصنيف 

 

 :أحجام وأبعاد صور األخبار 

 800pxطول =  -

 450pxعرض =  -

 16:9( = aspect ratioاألبعاد ) -

 

  ضمن يفّضل انتقالها األخبار، األنشطة والفعاليات

 اختصاص المركز اإلعالمي
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o ( أحجام الصورFeatured المستخدمة في صفحات )

 األنشطة واألخبار غير متناسقة األبعاد 
o األنشطة واألخبار غير مرتبطين بتواريخ نشرها 

o  ال تعملمعارض الصور في األنشطة واألخبار 

o  ،بعض األنشطة واألخبار تستخدم صور غير ُمعبرة عن الخبر
 وتحتوي على عنوان فقط دون نص

 اإلعالنات  -رابط  .6
 العطاءات  -

o  بتواريخ النشرغير مرتبطة 
o أحجام الصور المرفقة للعطاءات صغيرة وغير مقروءة 

 إعالنات عامة -

o  مرتبطة بتواريخ النشرغير 

 المقترحة: التغييرات

  فقط  الحاليةتُعرض العطاءات واإلعالنات 

 

  أو ، العطاءات واإلعالنات القديمةتُحجب أو تؤرشف
لتحديد مدة صالحية  إلى( -ُيضاف التاريخ )من 

 أو العطاء اإلعالن

 

  المرفقات يجب أن تُرفع بصيغةpdf  أو صورة بجودة

 عالية 

 

  ُحذف تُ فصل رابط العطاءات عن اإلعالنات العامة، وي

 من القائمة الرئيسيةترويسة )إعالنات( 

 

 على القائمة  ُيضاف رابطي العطاءات واإلعالنات

الرئيسية إذا كان محتواهم يتغير باستمرار، أو ُيضافان 
 ل: ذيل الصفحة(اإلى أي قائمة أخرى )مث

 

  ،ُيفضل فصل إعالنات التوظيف عن أي إعالنات أخرى

 وعرضهم في صفحة خاصة )وظائف شاغرة(

العميل دمج اإلعالنات، العطاءات  أما إذا فّضل
 التصنيفوالوظائف، فيجب اعتماد آلية 

 

 ضمن  اإلعالنات، العطاءات والوظائف، يفّضل انتقالهم

 اختصاص المركز اإلعالمي

 

 المركز اإلعالمي -رابط  .7
 ألبوم الصور  -

 غير متوفر –مكتبة الفيديو  -

 التغييرات المقترحة:

بخدمات إضافة عدة أقسام أخرى مرتبطة  -

 اإلعالم
في حال توفير فيديوهات، يجب رفعها على  -

 (Youtubeمنصة عامة )مثل: 

ير مصنّفة، والبيانات غير الخدمات غ – خدمات الجمهور –رابط  .8
 متسقة

بالخدمات ير مرتبط النص غ – خدمات إلكترونية –رابط  .9

 اإللكترونية!

مكررة في صفحة )خدمات المادة  –رابط دليل اإلجراءات   .10

 (الخدمات المتعلقة بالتنظيم  >الجمهور 

 التغييرات المقترحة:

نوع الخدمات، وعرض بناء على اعتماد آلية تصنيف 
 الخدمات المرتبطة بكل نوع
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 روابط مواقع التواصل االجتماعي  .11

الصفحة غير موجودة  –( Facebook)الفيسبوك  -

(https://www.facebook.com/Baladiyat.Alkarak) 

 

ال ُيستخدم، بسبب انتشار مواقع التواصل تقريبا  – RSSالـ  -

  االجتماعي

 

 التغييرات المقترحة: غير متوفر | غير مكتمل  –األسئلة الشائعة  -رابط   .12
)بعد توفير المادة( ُيفضل نقل الرابط إلى قسم )المركز 

إلى أو إضافته اإلعالمي( الرتباطه بخدمات اإلعالم 
أهميته وتسّهل  القائمة الرئيسية بطريقة مميزة، تُبرز

 الوصول إليه

  غير متوفر -مركز التحميل  –رابط   .13

 التغييرات المقترحة: روابط مفيدة  –رابط   .14

ُيفضل نقل الرابط إلى قسم )المركز اإلعالمي( الرتباطه 

 بخدمات اإلعالم

   ال يعمل –خارطة الموقع  –رابط   .15

 مكرر في صفحة )اتصل بنا( –رأيك يهمنا  –رابط   .16

 ال يعمل  –اتصل بنا  –رابط   .17

 التغييرات المقترحة:
نموذج عام للتواصل )اسم، بريد  استخدام -

 إلكتروني، نص(
إضافة وسائل حماية عبر التأكد من أن الُمرسل  -

 (Google reCAPTCHAليس آلة )

لتفعيل التواصل مع الجمهور عبر صفحة اتصل  -

بنا، وللتأكيد على وصل الرسائل، قد نحتاج إلى 
الصالحيات على اسم النطاق للموقع  بعض

(domainإل ) ضافة بعض الـDNS records 

 لتوثيق خدمة اإلرسال على الموقع

 محطة المعرفة  –رابط    .18

 مهرجان الكرك الثقافي -رابط  .19

 التغييرات المقترحة:

عن  >إلى صفحة )بلدية الكرك مواد هذه الُيفضل نقل 

 (مؤسسات رسمية وغير رسمية  > الكرك

 التغييرات المقترحة: متحف الحياة الشعبية  –رابط   .20

عن  >ُيفضل نقل هذه المادة إلى صفحة )بلدية الكرك 

وفي حال رغب العميل  (دليل الكرك السياحي  > الكرك

بتمييز الرابط أو إبرازه، سُيضاف على الصفحة الرئيسية أو 

 على قائمة روابط ذيل الصفحة

المادة  – لإلبداعجائزة الناصر صالح الدين االيوبي  -رابط   .21
  منتهية المدة

 التغييرات المقترحة:

ُيفضل حذفها أو أرشفتها )بعد اعتماد آلية ألرشفة المواد 

 منتهية المدة(

   غير متوفر –جريدة مؤاب  -رابط   .22

المادة إخبارية وال ترتبط بالدعوة  – استثمر في الكرك -رابط   .23
 على االستثمارأو التشجيع 

 التغييرات المقترحة:

ُيفضل نقل هذه المادة إلى قسم األخبار واألنشطة 
 والفعاليات 

 –)مطلوب( إضافة رابط للدخول على نظام المشتركين   .24

 غير محدد حتى اآلن تفاصيل نظام االشتراك وخدماته

 

   :مالحظة 
 SEO (Search Engine Optimization) قواعد الـغير متسقة مع ( في الموقع القديم URLروابط الصفحات )جميع 

 مما يمنع فهرسة صفحات الموقع، وبالتالي التأثير على فرص عرضها على نتائج محركات البحث 

 

نبذة عن البلدية( على الموقع  >صفحة )بلدية الكرك  -مثال: رابط 

 القديم:

http://karak.gov.jo/Default.aspx? 

Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=2 

 

 :SEOمع قواعد الـ متسقا بينما، لكي يصبح هذا الرابط 

 عربي

http://karak.gov.jo/ الكرك-بلدية-عن-نبذة  

English 

http://karak.gov.jo/about-karak-municipality 
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  المقترحة( القائمة الرئيسية -خارطة الموقع(: 

 

 English عربي

 Homepage (Through website logo) .1 الرئيسية )من خالل شعار الموقع( .1

 Karak Municipality .2 بلدية الكرك .2

 )عن البلدية( .2.1
 نبذة عن البلدية .2.1.1
 المجلس البلدي .2.1.2
 مناطق البلدية .2.1.3

 
 (الكرك)عن  .2.2

 تاريخ الكرك .2.2.1
 مؤسسات رسمية وغير رسمية .2.2.2
 دليل الكرك السياحي .2.2.3

2.1. About Municipality 
2.1.1. Municipality in Brief 
2.1.2. Municipal Council 
2.1.3. Municipal Areas 

 
2.2. About Karak 

2.2.1. History of Karak 
2.2.2. Formal and Informal Institutions 
2.2.3. Karak Tour Guide 

 الخدمات .3
 التنظيم .3.1

 تخفيض سعة الشارع .3.1.1
 تعديل شارع .3.1.2
 

 التراخيص .3.2
 تقديم طلب ترخيص .3.2.1

 
 اإلفراز  .3.3

 سند تسجيل .3.3.1
 مخطط أراضي .3.3.2

3. Services 
 (سُتترجم الخدمات في حال اعتمادها باللغة العربية)

 المركز اإلعالمي .4
 األخبار .4.1
 اإلعالنات .4.2
 الصور معرض .4.3
 معرض الفيديوهات .4.4
 األسئلة الشائعة .4.5

4. Media Center 
4.1. News 
4.2. Advertisements 
4.3. Photo Gallery 
4.4. Video Gallery 
4.5. FAQ 

 Contact Us .5 اتصل بنا .5

على الشاشات الكبيرة، أيقونة ونص  دخول )أيقونةال .6
 على الشاشات الصغيرة(

6. Login (icon on desktop, icon & text on mobile) 

على الشاشات الكبيرة، أيقونة ونص  اللغات )أيقونة .7
 على الشاشات الصغيرة(

7. Languages (icon on desktop, icon & text on 
mobile) 

  

 
 المقترح( الخدمات تفاصيل نموذج(: 

 (Adminالنموذج الُمعتمد، سُيضاف إلى نظام إدارة المحتوى، لُيدخل بياناته مسؤول الموقع )
 

 English عربي

 وقت إنجاز الخدمة  Service Time 

 إجراءات وخطوات الخدمة  Service Procedures & Steps 

 الوثائق المطلوبة  Required Documents 

 رسوم الخدمة  Service Fees 

 خيارات الدفع  Payment Method & Options 

 قنوات الخدمة والمواقع  Service Channels & Locations 

  واألحكامالشروط  Terms & Conditions 

  

 


