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 (: تسمية1مادة )

 ".بياناتتوافر  على الحفاظ" مقاالتها ضمن وتتضمن ،" املفتوحة العربية الجامعة في البيانات إدارة سياسة" السياسة هذه تسمى

 (: تعريفات2مادة )

 :ذلك خالف على السياق يدل لم ما، ه الالئحة املعاني الواردة أدناهيكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذ

 اململكة العربية السعوديةالجامعة العربية املفتوحة في  الجامعـة
 اململكة العربية السعوديةمدير الجامعة في  املدير

 الشخصية البيانات
، و هي املفتوحة العربية الجامعة في صلحةامل بأصحاب تعلقبأشكالها املختلفة و التي ت البيانات

شركائها  أو الجامعة بها تحتفظ او أي معلومات على الفرد التعرف يمكنها خالل من البيانات التي
 طرف ثالث اخر.أي  أو الوكالء أو

 السجالت
 أو األكاديمية القرارات أو اإلجراءات وتمثل بها االحتفاظ يجب والتي ، من اشكالهابأي   ، املعلومات

 .املصلحة وأصحاب املفتوحة العربية الجامعة بين والتفاعالت بالخدمات املتعلقة األكاديمية غير
 .ورقي أو إلكتروني نسق في مًعا حفظها تمي التي والسجالت الشخصية البيانات ملف الطالب

 (: عناصر سجل الطالب3مادة )

وغير  محمية الدراسةتحت جميع انماط  و الجامعة فروع جميع في والسابقين الحاليين بالطالب الخاصة السجالت على الحفاظيتم 

و نزاهة وتوافر هذه  سرية الجامعة وتضمناملستمر، كما  للتدقيق سجالتهذه ال و تخضع ،لهم املصرح غيراليها من  وصول لل قابلة

 :التالية العناصر السجالت هذه تتضمنو . ذلك الجامعة طلبت طاملا لهم املصرح للمستخدمين السجالت

 المقررات واختيار االلتحاق -

 تقييمالو  االمتحانات -

 ملشاركةوا الحضور  -

 و االنتقاالت يالتحصيل الدراس  -

 التاأجيلو  السحب -

 التراكمي املعدل أو الدرجات، الطالب، جدول  -

 التخرج املتوقع تاريخ و املكتملة الساعات عدد إجمالي -

 األكاديمية من غير املحاضرات الصفية وغير األكاديمية األنشطة -

 والشكاوى  الطعون  -

 الدعم وخدمات االرشاد -

 واملدفوعات الرسوم -

 التأديبية اإلجراءات -

 (: عناصر البيانات الشخصية4مادة )

 جميعب املتعلقة الصلة ذات األخرى  والخدمات القبول  خدمات لغرض الجامعة تطلبها التي الشخصية البيانات على الحفاظيتم 

 لهم املصرح للمستخدمين البياناتو نزاهة وتوافر هذه  سرية الجامعة ، كما وتضمنوالخريجين والطالب مقدمي طلبات االلتحاق

 :التالية العناصر البيانات هذه تتضمنو . ذلك الجامعة طلبت طاملا

 االجتماعية والحالة امليالد ومكان وتاريخ عنوان -

 الهاتف رقم -
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 شخصية صورة -

 والدين والعرق  الجنسية -

 العائلة معلومات -

 الدفع معلومات أو املالية املساعدات -

 والتاريخ الطبي الحالة -

 والسجالت البيانات إدارة مبادئ(: 5) مادة

 البيانات إدارة ويتم الطالب، وملفات الشخصية والبيانات السجالت جميع العربية املفتوحة الجامعة في املوجودة البيانات تضمنت

 :هي املبادئ وهذه البيانات، املتعلقة جراءاتاإل  جميع توجه أن يجب التي املبادئ من ملجموعة وفًقا

 الشخصية والبيانات السجالت في املدرجة البيانات جميع داري،اإل  قسمال أو كليةال أو فردال وليس الجامعة، تمتلك .1

 .الطالب وملفات

 عن الكاملة املسؤولية يتحمل ،املعني قسمال/كليةال في محدد وص ي ومصدرها، نوعهامهما كان   للبيانات، يكون  أن يجب .2

 .وأمنها وسالمتها البيانات هذه دقة

 .به املصرح غير والتعديل الوصول  من البيانات حماية يجب .3

 .الجامعة أنحاء جميع في باستمرار البيانات تحديد يجب .4

 دقيقة دائًما الطالب سجالت تكون  أن ويجب األوقات، جميع في هااتساق على والحفاظ دوري بشكل البيانات تحديث يجب .5

 .والسابقين املسجلين الطلبة مقدمي طلبات االلتحاق ومن  لكل وشاملة ومحدثة

 كدليل البطالو  مقدمي طلبات االلتحاقمن  لكل املقدمة اتلخدمعلى ا تدقيقلغايات ال الطالب بملف االحتفاظ يجب .6

 .واملتسقة العادلة املمارسة على

 .النظم عبر املعلومات ازدواجية وتقليل االتساق لتعزيز بالسجالت االحتفاظ ينبغي .7

 املعلومات عنوالكشف  غير املصرح به الوصول  من الصلة ذات البيانات وجميع الطالب ملفات على الحفاظ يجب .8

 .املؤسسية املخاطر وإدارة األفراد خصوصية لحماية ،"املعرفة إلى الحاجة" أساس على واستخدامها السرية الشخصية

 .والقانونية التشغيلية الجامعة ملتطلبات مناسب وهيكل شكل في بالسجالت االحتفاظ يجب .9

 الوصول  في األفراد حقوق  لتسهيلو  الجامعة احتياجات لتلبية بسهولة استرجاعها يتم بحيث بالسجالت االحتفاظ يجب .10

 .الخصوصية ملتطلبات واالمتثال الشخصية معلوماتهم إلى

 املعلومات أمن(: 6) املادة

 واالمتثال السياسة هذه في بها املعمول  الخصوصية لقوانين لالمتثال املناسبة والتنظيمية الفنية بالتدابير الجامعة تحتفظ أن يجب

 لذينا والشركاء واملقاولين الوكالء وجميع جامعةال التزامات القوانين هذه تحددو . السعودية العربية اململكة في بها املعمول  لألنظمة

 :ها، و هيعن نيابة الشخصية والسجالت البيانات بمعالجة يقومون 

 املصرح غير الكشف أو االستخدام أو الوصول  منلهم  الشخصية والبيانات الطلبات ومقدمي الطالب سجالت الجامعة تحمي .1

 .العرض ي التلف أو الفقد وضد القانوني، غير أو به

 املنصوص الخصوصية قيود بموجب لحقوقهم وفًقا الطلبات ومقدمي بالطالب الخاصة املعلومات بمعالجة الجامعة تقوم .2

 .السياسة هذه في عليها

 والبيانات والطالبااللتحاق بالجامعة  طلبات ومقدمي وسجالت البيانات إلى بالوصول  لهم املصرح للموظفينفقط  يسمح .3

 .واجباتهم ألداء لهم الضرورة حسب الصلة ذات الشخصية
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 في عليها املنصوص الطلبات ومقدمي بللطال  الشخصية البيانات إلدارة األمان معايير اتباع لهم املرخص املوظفين على يجب .4

 .الجامعة في املعلومات أمن وإجراءات وسياسات السياسة هذه تدعم التي اإلجراءات

 مطلوبة تكن لم ما له مصرح غير وكيل أو قسم أو فرد ألي الطالب وملفات الشخصية والبيانات السجالت عن الكشف ينبغي ال .5

 معياراو ك السلوك أو املقدمة الخدمات عن تقارير إعداد ذلك ويشمل ،(األكاديمية غير أو األكاديمية) الجامعية للخدمات

 للوزارات املطلوبة املعلومات او توفير االعتماد، وكاالت إلى املعلومات او تقديم إحصائية،/تحليلية بيانات إلى يستند مرجعي

 .ذلك إلى وما العربية املفتوحة الجامعة ترخيص يتم بموجبها والتي القانونية، والهيئات

 منح في الحق لديهم الذين أولئك من موقع طلب دون  وكيل أو فرد ألي معلومات أي عن الكشف لهم املصرح للموظفين يجوز  ال .6

 .الرسمية والهيئات التعليم ووزارة الجامعة مدير ذلك في بما أذونات،

افر  الحفاظ(: 7) املادة   بيانات على تو

 إدارة  يتم إنشاء و
ً
 للقسم البيانات االدارية و املالية و بيانات شؤون العاملين و البحث العلمي و خدمة املجتمع في اقسام مختلفة تبعا

تم ت.  (QAAU) دوحدة ضمان الجودة واالعتمااملعني بهذه البيانات و يتم جمع البيانات و تحليلها و اعداد التقارير املتعلقة بها في 
ذة محمية بموجب سياسة أمن البيانات. يتبع قسم تقنية املعلومات اآللية املنفالبيانات و يتم ياسة إدارة وفًقا لس البيانات إدارة 

القسم برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية الالزمة لحماية  ويوفرملنع اختراق البيانات أو سرقتها أو تغييرها أو حذفها. 
إلى وحدة ضمان دورية و مركز املعلومات واإلحصاء تقارير إحصائية ويقدم . البيانات من أنشطة االحتيال والوصول غير املصرح به

 لعمليع البيانات اإلحصائية الالزمة جم الى للوصول  الصالحيات واإلحصاء ويمتلك مركز املعلومات  .(QAAU) دالجودة واالعتما
ح يوض  1الشكل  .وما إلى ذلكالبيانات االدارية و املالية و بيانات شؤون العاملين و البحث العلمي و خدمة املجتمع التقارير حول 

 .عملية الحفاظ على توفير البيانات من الطالب واملواطنين في الجامعة

 

 : جمع التغذية الراجعة و توفير البيانات1الشكل 

 اصحاب المصلحةخطوات الحصول على التغذية من 

 )وحدة ضمان الجودة واالعتماد( تصميم االستبانة 

 على نظام التعلم )وحدة تقنية املعلومات( االستبانة تحميل

 

 على نظام التعلم )وحدتي التقنية و الجودة( االستبانة تفعيل
 

حجب الخدامت حتى يتم 
 تعبئة االستبانة

 

 متابعة تعبئة االستبانة

 )وحدة ضمان الجودة واالعتماد( البيانات و تقديم التقارير تحليل 
 

 تحليل التوصيات الى الكليات و االقسام و االدارات
 

 املتابعة
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 القبول  بيانات من التحقق(: 8) املادة

 املستنداتو ادخال  الرسمي الطالب سجل في الصلة ذات ملفات جميع تسجيل عن مسؤولة اإلدارة تكون  والتسجيل، القبول  لغايات

 ملف في املتعلقة الوثائق جميع تثبيت ويجب املعتمدة، اإلدارة قبل مناملقدمة  الوثائق نسخ من التحقق يتم. الطالبب الخاصة

 .التحقق تنفيذ بعد اإلنترنت عبر النظام خالل من املتقدمين قبول  يتمو . من االصول  التحقق بعد الطالب

 لاللتحاق بالجامعة  نياملتقدممن  املسجلين غير (: 9) املادة

 تقدم إذا وبالتالي،. الجامعة في للقبول  من خاللها يسعى االلتحاق طالب كان التي األنظمة من املتقدمين سجالت الجامعة تحذف

 .للتسجيل النهائي املوعد بعد سجله حذف فسيتم طلبه، ينجح ولم للدخول  بطلب ما شخص

 أحكام عامة(: 10مادة )

لغي هذه السياسة ما سبقها من لوائح تخص " .أ
ُ
 في الجامعة العربية املفتوحة". والسجالت البياناتوادارة  ميتنظ ت

 السياسة.يبتُّ مجلس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه   .ب



 

 سجل التحديثات

تاريخ و معلومات  اعتمدت من قبل التاريخ تفاصيل التغييرات املنشأ االصدار
 االعتماد

      

      

      

      

      

      

      

 


