
 جمعية تاج لتعليم القرآن الكريممالحظات موقع 

 9102تشرين الثاني 

 

 

 للموقعمالحظات عامة 

------------------------------------------------------------- 

 أ.د. خالد عثمان السبت"الشيخ موقع وحجمه وتنسيقه )اعتماد خط  داخل المواد صتوحيد خط الن -1

khaledalsabt.com). 

 عدد الزيارات لكل المواد إضافة -2

، نحتاج أن يكون البحث في كافة مواد الموقع، العناوين والنصوص البحث يعمل في العناوين فقط -3

 والمرئيات واألسماء )كأسماء الحفاظ أو املجازين(

ر )مثل صو  لئال تظهر ممطوطة أو مقصوصةفي الصورة حيثما وجدت أخذ نفس نسبة الطول للعرض  -4

 ر في كل مكان بنسبة مختلفة(آخر األخبار، تظه

 تزويدنا بأحجام الصور المطلوبة للموقع لئال نرفع أحجام تسبب خلال فيه -5

 )وهي موجودة في التصميم( إلى الصفحات إضافة مادة صوتيةإمكانية  -6
2018/quransham/about.php-10-https://shamkhotaba.org/21 

تطبيق  مباشرة إلى تنقل الزائرضمن الشبكات بدال من أيقونة البريد، وبحيث  إضافة أيقونة الواتس اب -7

 ( 905389115233+)رقم الجمعية  مع إلجراء محادثة واتس أب

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shamkhotaba.org/21-10-2018/quransham/about.php


 الواجهة الرئيسية

------------------------------------------------------------- 

 من األعلى

 تصميم القوائم الفرعية فيه خط بين العناوين في التصميم ، يرجى التعديل ليطابق التصميم -8

 
 

 ،تظهر في مكان خطأ في بعض المتصفحات "تسجيل الدخول "أو تواصالت أيقونات ال/  شريط القوائم -9

 حالشاشة أو المتصفبحسب عرض 

 



 

 وتبقى المشكلة حتى بعد التمرير ألسفل الصفحة الرئيسية

 

 

عدد الطالب(  –)عدد الحلقات نضيف ة على اليمين يبخصوص األرقام في الشاشة الرئيس/  1القسم  -11

/حافظة) تبقىوفي الوسط 
ً
مكاننا ، ولو كان بإتأهيل المعلمين( –على اليسار )املجازون ونضيف ( حافظا

 لوحة التحكم يكون أفضلتغييرها من 

 

 بمقدار الخط األسود أسفلها.الخاصة بها )أحدث األخبار( زيادة ارتفاع الصورة /  2القسم  -11

 من لوحة التحكم؟)أحدث األخبار( عبارة تغيير هل يمكن /  2القسم  -12



 

أنشطة )ألقسام الستة التي تظهر ل من لوحة التحكم )تغيير أو إزالة(التحكم  إمكانية/  3القسم  -13

 (المعلمين .. إلخأنشطة  –الطالب 

 / اختفاء بعض تبويبات الفروع الستة )أنشطة الطالب( من بعض الشاشات 3القسم  -14

المكتبة ..( ال يمكن االنتقال إلى صفحاتها من خالل  -أنشطة الطالب –/ )أنشطة المعلمين  3القسم  -15

 النقاط الثالث.الضغط على 

 

 حذف عبارة برامجنا التعليمية وكتابة )مرئيات مختارة(/  4القسم  -16

 

 الصور المصغرة للفيديوهات؟ نحتاج إلى حذفهما سبب وجود شريط أسود أعلى وأسفل /  4القسم  -17

 ليصبح مثل التصميم.

 

 

 (انستاجرام)اقتراح  -د قناة للجمعيةلعدم وجو - / تغيير القناة الصوتية 7القسم  -18



 

 ال تعمل على بعض المتصفحاتالمربوطة صفحات ال/  7القسم  -19

 

 

 / يكتب "تواصل معنا" بدال من "تواصل" 8القسم  -21

 أسفل الشعار / كتابة التعريف بالجمعية 8القسم  -21

إضافة البريد اإللكتروني جانب األيقونات و الواتس أب بعد أيقونة تلجرام، أيقونة  وضع/ ت 8القسم  -22

)
ً
 contact@qurantaj.com )كتابة

إلى أشياء أخرى عن الجمعية ..الخ(  –أن نقوم بتغيير القوائم )الرئيسية هل من الممكن /  8القسم  -23

ونضع روابطها من داخل لوحة التحكم؟ أو على األقل تغيير الترتيب الخاص بها )مكان "تبرع وساهم" غير 

 مناسب في الوسط(

 

 داخل القوائم

------------------------------------------------------------- 

.ظهر عند تمرير السهم على القائمةإمكانية تعديل الصورة التي ت -24

 
 

ل خاليتم االنتقال إلى صفحة مسار الطالب أو صفحة مسار المعلمين من ال قائمة أنشطة الجمعية،  -25

الداخلية ، مسار المادة فيه )أنشطة الجمعية( وقد دخلت ) في حين أنه في الصفحات يها الضغط عل

 (31)توضيح في المالحظة رقم  أنشطة مسار الطالب مع أنشطة مسار المعلمين وهذا غير مناسب.



 

 

 
 

 الصفحات الداخلية 

 -2اسم القسم ( ) -1تعديل البيانات التي تظهر أعلى المادة كما هو في التصميم  ) ةالصفح أعلى في -26

المادة( عنوان -3اسم القسم الفرعي( ) 

 



 

  عن الصورة(عند إضافة فيديو في الصفحة، نحتاج أن يكون الفيديو بأعلى الصفحة )بدال -27

 

 )تظهر رسالة الخطأ( ، ال يتم إرسال الرسالة أو المشاركةفي صفحة تواصل معنا -28

 

 )اسم الشيخ(خانة في تالوات مميزة كيف يمكننا حذف  -29

 

 ) نريد إتاحة أن تكون ثالث مستوياتفي ألبومات الصور،  -31
ً
ها وبداخل ،مجلدات بأسماء المشاريع :مثال

 .(بداخلها الصور ثم يكون  ،مجلدات بأسماء المناطق

سار م –أنشطة الجمعية  –ينبغي أن يكون هناك تسلسل كالتالي ) الرئيسية في أنشطة الجمعية،  -31

اسم المادة ( ،  –مسار الطالب والطالبات  –أنشطة الجمعية  –اسم المادة (   )الرئيسية  –المعلمين 

 وهل يمكن أن يتاح إنشاء تصنيف فرعي تحت أحد المسارين، ويكون تحته مواد ؟

)ممكن نفس تصميم مجلدات  بالسنوات مجلداتفي صفحة الحفاظ المتخرجون، نحتاج إلى جعلها  -32

 قائمة الخريجين.بداخل كل سنة المرئيات(، ثم 

شكل ب وال يكتب تم االرسال، ادتعمال تختفي الحقول المملوءة كال أرسل،وتضغط عند كتابة تعليق  -33

 (،إلشارة بإتمام العمليةدالئل أوضح ل)تحتاج إلى  مرةمما يجعل المعلق ينشر تعليقه اكثر من ، واضح

 أننا نحتاج إلى 
ً
 ، مذكور في قسم "لوحة التحكم"بخصوص التعليقاتتعديل آخر علما



 

 

 لوحة التحكم

------------------------------------------------------------- 

ونحتاج إلى هذه األدوات إلضافة صور ضمن ، خصائص تنسيق النصوص، عند إضافة المواداختفاء  -34

 النصوص أو إضافة سماكة لجملة معينة ..إلخ

 

جبار وجعل عند إضافة مادة من المواد، تجبرنا اللوحة على وضع صورة للمادة، نحتاج إلى إلغاء هذا اإل  -35

 األمر اختياري 

ن إ) سافة بين الفقراتعند تنسيق المادة، ال يمكننا إنهاء السطر أو إضافة سطر فارغ لجعله كم -36

 (أضفناه في اللوحة ال يظهر في الصفحة

ن إدارة م إال بعد الموافقة عليهأن يكون عند استقبال تعليق ال يتم نشره  إلىفي قسم التعليقات نحتاج  -37

 عليه  والردإضافة إمكانية التعديل على التعليق الموقع و 

 عند كتابة التعليق فيها أيضا فيما يخص التعليقات، نحتاج إلى ظهور رسالة  -38
ً
ا.. خير  )جزاكم اللهمثال

 (إدارة الموقع قبل سيتم نشر التعليق بعد مراجعته من



، وجود عنوان ضمن النصوص دعنفي تنسيق نص المادة، نحتاج إلى تنسيق )عناوين( نستطيع اختياره  -39

 تنسيق للعناوين الفرعية فيكون أكثر احترافية
ً
 ولو وجد أيضا

 

 


