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 من شروط استخدام املوقع اإللكتروني لبوابة الجامعة  تعتبر سياسة وشروط الخصوصية
ً
املوضحة أدناه جزءا

  .اإللكترونية وأحكامها

 وبمعرفتك تقديم هذه ال يقوم  هذا املوقع  بجمع معلومات شخص
ً
ية عنك عندما تقوم بزيارة املوقع إال إذا اخترت تحديدا

املعلومات لنا. وفي حال اخترت تقديم معلومات لنا، فإننا ال نستخدمها إال إلنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات من قبل 

، مع مالحظة أن املعلومات املرسلة  الخصوصية هذه، فإنك توافق على شروط سياسة  . وباستخدامك هذا املوقع جامعة املجمعة

من قبلك قد يتم مشاركتها مع الجهات الحكومية السعودية األخرى في حال تطلب إنجاز طلبك لذلك و دون الرجوع إلى أي طرف من 

  . األطراف

آلخر من دون تحتفظ جامعة املجمعة بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت 

يحق لجامعة املجمعة اتخاذ التدابير التي تراها مالئمة للحماية من أي فقدان أو إساءة كما .  الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك

، االحتفاظ   استخدام أو تغيير للمعلومات املوجودة على املوقع اإللكتروني وذلك من دون أن تضمن جامعة املجمعة في هذه الحال

 عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي طرف آخر نتيجة النتهاك  ت هذا املوقع اإللكترونيبسرية محتويا
ً
، وال تعتبر مسؤولة قانونا

  .السرية بشأن املعلومات التي تكون قد نقلتها إلى املوقع أو التعويض عنه

أو تغييرها . ومع ذلك فإن  كما يقوم املوقع بتنفيذ إجراءات دقيقة للحماية من فقد املعلومات أو إساءة استخدامها 

، وهي ال تعتبر مسؤولة عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي  جامعة املجمعة ال يمكنها أن تضمن سرية استخدامك لهذا املوقع

  .طرف نتيجة النتهاك السرية بشأن املعلومات التي تكون قد نقلتها إلى املوقع

القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي  قد تنشأ من جراء  تكون قوانين اململكة العربية السعودية وحدها هي

 بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.
ً
 استخدام هذا املوقع اإللكتروني ، كما تختص محاكم اململكة العربية السعودية حصريا

 

نصوص أو رسومات : )، واملواقع التابعة لها، من  بوابة الجامعة يخضع لنظام حقوق امللكية الفكرية كل مادة منشورة في

، كما ُيمنع إضافة أي مادة منشورة تنتهك حقوق امللكية الفكرية ألي جهة أو  (غيرهاملفات أو أو صور أو برامج أو تصاميم أو 

 أشخاص في بوابة الجامعة . 
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عند أي استخدام عام للمواد املنشورة  دة تقنية املعلوماتعماالبوابة اإللكترونية ب وحدة كما يجب أخذ تصريح خطي من

، وبيان هذه السياسة ، وما هو منصوص عليه في  ؛ عدا ما يسمح به قانون حماية امللكية الفكرية السعودي في موقع الجامعة

الستخدام ألي مادة منشورة في . كما أننا نؤكد على ضرورة اإلشارة املرجعية عند الرجوع أو ا حقوق امللكية الفكرية في البوابة

 . البوابة

  

، بما في ذلك جميع املعلومات واملواد الواردة فيه   وحدة البوابة اإللكترونيةُيدار املوقع اإللكتروني لجامعة املجمعة من قبل 

 شروط االستخدام وسياسة الخصوصية .ويعني استخدام املوقع اإللكتروني لجامعة املجمعة قبول املستخدم لألحكام الواردة في 

تغيير سياسة االستخدام من حين آلخر دون سابق إنذار ، وفي حالة إجراء مثل هذه  وحدة البوابة اإللكترونيةويجوز ل  

.  إخطارات من خالل البوابة اإللكترونية لجامعة املجمعة وذلك ليكون املستخدم على علم ودراية بها الوحدةالتغييرات، قد تعرض 

لالطالع على التغييرات في كل مرة يعتزم فيها استخدام املوقع أو الخصوصية ويتعين على املستخدم مراجعة سياسة االستخدام 

ارة أو موقع خاص بعضو هيئة تدريس أو غيرها من املواقع التي لها صلة داإللكتروني للجهة التابع لها سواء كان كلية أو عمادة أو إ

لكترونية . ويكون استمرار املستخدم في استعمال املوقع اإللكتروني على أسا  الشروط الواردة في سياسة باستخدام البوابة اإل

 االستخدام هذه حسبما يجري تعديلها من وقت آلخر .

  

 

ردة في أي موقع تحت مظلة الجامعة في أي وقت دون سابق بالحق في تغيير املعلومات الوا وحدة البوابة اإللكترونيةتحتفظ 

 من الحرص للتأكد من صحة املعلومات الواردة في كل املواقع اإللكترونية ، إال إنها ال تستطيع  الوحدةإنذار . وتبدى 
ً
 معقوال

ً
قدرا

أي نص أو رسوم بيانية أو إعالنات أو ضمان دقتها وال تقدم أية ضمانات من أي نوع كان فيما كان يتعلق باملحتوى ) بما في ذلك 

 وصالت أو غيرها من البنود ( .

  

 

 من الحرص للحفاظ على استمرار البوابة اإللكترونية ، إال إن شبكة اإلنترنت ليست وسيلة مستقرة في  الوحدةتبدي 
ً
 كبيرا

ً
قدرا

أي  وحدة البوابة اإللكترونيةل ، وقد تقع في أي وقت أخطاء أو حاالت انقطاع للخدمة أو تأخير لها . وال يقع على عاتق كل األحوا

 التزام أو مسؤولية بصفة مستمرة لتشغيل الشبكة داخل الجامعة ، وخدمات اإلنترنت خارج الجامعة .
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ابة اإللكترونية لجامعة املجمعة وصالت ملواقع إلكترونية أو عناوين أخرى على االنترنت . وعند استخدام قد تتضمن البو 

معينة في هذا املوقع اإللكتروني ، فقد يغادر املستخدم املوقع اإللكتروني لجامعة املجمعة ، وال تشكل أية مواقع إلكترونية   وصالت

 من البوابة 
ً
البوابة بمراجعة أي من املواقع  وحدةاإللكترونية لجامعة املجمعة وال تنتمي له . ولم تقم أخرى من هذا القبيل جزءا

ية اإللكترونية املتصلة باملواقع اإللكتروني لجامعة املجمعة ، كما أنها ال تتحمل مسؤولية عن املواد الواردة في هذه املواقع اإللكترون

 عن أي منتجات أو خدمات تعرضها .الخارجية املتصلة بموقع جامعة املجمعة ، وال 

  

 

بالحفاظ على خصوصيات جميع مستخدمي مواقع الجامعة . وتنظم سياسة الخصوصية جميع  وحدة البوابة اإللكترونيةتلتزم 

 صفحات مواقع جامعة املجمعة .

   

 

عين الجهة )مشرف رئيس ي ، سواًء واحد أو أكثر ص مشرف خاص بها يحق لكل جهة بالجامعة أن تخص –أ  
ُ
ملوقعها واحد على أن ت

 واعلى اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة باملوقع ، بحيث يكون جميع املشرفينويحصل بشرط أن يتحدث اللغة العربية( ، 

 . بكل محتوياتهالجهة اإللكترونية موقع عن  املسؤولين

عن طريق تعبئة النموذج املخصص في بوابة الخدمات اإللكترونية وقع اإللكتروني الخاص بالجهة مشرف امليتم ترشيح  –ب 

 . )صفحة النماذج اإللكترونية (

 . وحدة البوابة اإللكترونيةيحق فقط ملشرف املوقع اإللكتروني طلب استعادة كلمة السر من  –ت 

 بذلكعند تغيير أو إضافة مشرفين فال بد من إبالغ وحدة  –ث 
ً
للوحة و في حال عدم دخول املشرف  . البوابة اإللكترونية رسميا

 فيحق لوحدة البوابة اإللكترونية إيقاف صالحية الدخول لهذا املشرف . ،  كحد أقص ىشهر  ملدةتحكم املوقع 

بالدرجة األولى واألخيرة ، وال يجب مشاركة  املشرفاملستخدم وكلمة السر الخاصة باملواقع اإللكترونية هي مسئولية  اسم –ج 

ويحق لوحدة البوابة اإللكترونية إغالق صالحيات أي مشرف يثبت )بأي طريقة كانت( مشاركته  كلمات السر مع اآلخرين .

 أي مشرف أو شخص آخر . السم املستخدم الخاص به مع 

  –د 
ً
 ـة أشهر على األقل .  3ملدة ال تقل عن ثالثـ  البد أن تضمن الجهة املرشحة للمشرف استمراره بالعمل مشرفا

في حال عدم االلتزام بسياسات تعيين املشرفين و إعطاء الصالحيات املذكورة أعاله ، فإنه يحق لوحدة البوابة اإللكترونية  -هـ 

 اتخاذ اإلجراء املناسب . 
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 البوابات الفرعية لكيفية إدارة املواقع اإللكترونية ومشرفات في تنظم وحدة البوابة اإللكترونية دورات تدريبية ملشر

 . في حال الحاجة لذلك بشكل دوري )نهاية كل شهر هجري( و 

  يحق لكل جهة لديها موقع إلكتروني تحت مظلة البوابة اإللكترونية بالجامعة طلب التدريب الالزم إلدارة املواقع

 064041415| 064041464 | 064041441على األرقام  وحدة البوابة اإللكترونيةاإللكترونية ، ويتم الطلب بالتنسيق مع 

 .eportal@mu.edu.saأو األيميل :   064041461| 

 Subdomain 

 معها  .أ 
ً
ابعة للجامعة من قبل أي جهة تو أخذ املوافقة الخطّية ، تؤكد وحدة البوابة اإللكترونية على ضرورة التنسيق رسميا

معة ترغب بإنشاء موقع فرعي خاص بها ، و لوحدة البوابة اإللكترونية الحق في عدم ربط أي موقع فرعي مع بوابة الجا

 سياسة الخصوصية الخاصة ببوابة الجامعة اإللكترونية . ل في حال مخالفتهاإللكترونية ، 

هة وذلك حسب البريد اإللكتروني الرسمي للجهة ، مثال : توفر وحدة البوابة اإللكترونية نطاقات فرعية مختصرة لكل ج .ب 

 . mu.sa/dit، عمادة تقنية املعلومات   mu.sa/ceكلية الهندسة 

في حال طلب النطاق الفرعي ألحد املواقع اإللكترونية املستضافة خارج نظام إدارة املحتوى الخاص بالبوابة اإللكترونية   .ج 

الخاص بخدمة االستضافة عند طلب النطاق الفرعي ، مع اإلشارة إلى أهمية  IP  يجب اإلشارة إلى عنوان اآلي بيف

  االستضافة لقبول عنوان النطاق الجديد .

تؤكد وحدة البوابة اإللكترونية على عدم احتواء املوقع الجديد أو النطاق الفرعي على محتوى مشابه ملحتوى الحد األدنى  .د 

 املوجود في البوابة الفرعية للجهة .

ب أن يكون املوقع الجديد الذي تم طلب النطاق ألجله عبارة عن أنظمة تفاعلية مع الزوار أو خدمات إلكترونية ، مع يج .ه 

 ( املبّينة أعاله . دااللتزام بالفقرة ) 

 من النطاق الرئيس ي للجامعة :  .و 
ً
، ويتم اقتراح اسم النطاق الفرعي املطلوب من  mu.edu.saالنطاق الفرعي سيكون متفرعا

بل نفس الجهة ذات العالقة ، ويحق لوحدة البوابة اإللكترونية قبول اسم النطاق أو رفضه أو تعديله بحسب ما تراه ق

 . 
ً
 مناسبا

)الثيم( ، كما يجب أن يحتوي املوقع لقالب العام للموقع الجديد أخذ املوافقة من وحدة البوابة اإللكترونية ليجب  .ز 

 .مثل ) رقم الهاتف / التحويلة / الفاكس / البريد اإللكتروني / ... الخ ( الجديد على وسائل التواصل مع الجهة 

في حال املوافقة على حجز النطاق ، يتم تزويد  وحدة البوابة اإللكترونية باسم مستخدم وكلمة مرور لها صالحية ) مدير  .ح 

 في املوقع وذلك بحسب ) سي  Administrator –موقع 
ً
التغييرات في املواقع  –اسة االستخدام ( لتغيير ما تراه غير مناسبا

 اإللكترونية وإخالء املسئولية ( . 
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الشخصية من الضياع أو السرقة أو  املعلوماتأساليب اجرائية وتقنية لوقاية وحماية  وحدة البوابة اإللكترونيةتستخدم 

مع البيانات  الوحدةها على شكل بيانات مشفرة ، وتتعامل االطالع من قبل أشخاص غير مصرح لهم ، وذلك عن طريق حفظ

 أشخاص غير مصرح لهم .أي كممتلكات البد أن تتم حمايتها من الضياع أو االطالع من قبل 

اتخاذ اإلجراءات والعقوبات في حال تعرض بوابة الجامعة ألي نوع من أنواع اإلضرار بقصد اإليذاء أو غير ذلك ، فسيتم 

  هـ .  1428بب بحسب نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية الالزمة للمتس

  

 

لجميع منسوبي وقطاعات ، و واجهة إعالمية للجامعة ، و بوابة جامعة املجمعة اإللكترونية هي وسيلة نشر إلكتروني 

بما ال يخل بأي شكل من األشكال بسمعة الجامعة ويجب استخدامها فيما يعود بالنفع على الجامعة ومنسوبيها وقطاعاتها املختلفة و 

و التأكيد  الجامعة ومنسوبيها أو يعرضهم للمسائلة القانونية ، لذا يجب التأكد من إتباع سياسات النشر املذكورة في هذه الوثيقة .

 على ترجمة أي محتوى مدخل للغة اإلنجليزية و العكس . 

  
 

ت البوابة يجب أن تتوافق مع حقوق النشر وسياسة النشر اإللكتروني بالجامعة وهذا جميع املحتويات املنشورة في صفحا

 يشمل التالي :

 . البحوث املنشورة في مؤتمرات علمية ومجالت علمية 

 . الكتب واملؤلفات املتوفرة بصيغة إلكترونية 

  تنتهك حقوق امللكية الفكريةأي مواد إلكترونية . 

 

 

 املحتوى يشمل التالي : وهذا

  .أ 
ً
 أو صورة أو فكرة . ما يحتوي على لهجة نابية أو متهجمة أو عنصرية أو مهددة سواء كان نصا

 ما هو مخالف ألنظمة الدولة والجامعة أو أعراف املجتمع . .ب 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 eportal@mu.edu.saبريد إلكتروني :        0164041441هاتف :       11952املجمعة :         66اململكة العربية السعودية         ص . ب : 

Kingdom of Saudi Arabia   P.O Box 66   Almajmaah 11952  Tel: 0164041441    Email: eportal@mu.edu.sa 
www.mu.edu.sa          

 7من  7صفحة رقم 

 ما فيه تعرض لخصوصية اآلخرين بأي شكل من األشكال . .ج 

نشاء الصفحة أو املادة اإللكترونية والتأكد من سالمتها وخلوها من مراعاة قواعد اللغة املستخدمة إلمع التأكيد على  .د 

 مع ما تراه غير مالئم . وتحتفظ وحدة البوابة اإللكترونية بحقها في مراجعة أي مادة أو محتوى منشور و التعامل  ،األخطاء 

 

من حداثتها وقت الزيارة ، وهذا يشمل األخبار  يجب التأكد من تحديث محتوى الصفحات واملواد املختلفة بشكل يض

 ومعلومات االتصال وأرقام الهواتف والبريد اإللكتروني ووصف املواد وغيرها من املعلومات .

   

 

السياسة عند الضرورة دون سابق  بعمادة تقنية املعلومات بالحق الكامل في تغيير هذه وحدة البوابة اإللكترونيةتحتفظ  

 . إلى أن هذه السياسة متاحة من خالل بوابة الجامعة اإللكترونية )أسفل صفحات البوابة(إنذار ، مع اإلشارة 
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