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 التسمية( : 1) ادةم

وإدارة بيانات املستفيد بالطرق  تسمى هذه السياسة بـ"سياسة الخصوصية واالستخدام" وتهدف إلى شرح وتنظيم عملية كشف

 النظامية والقانونية مع الحفاظ على السرية التامة لها.

  بيانات الدخول ( : 2مادة )

  ـــــر، املوقع اإللكترونيفي كـــر مرة تقوم ف هــــا ب يـــارة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــف   ترســ ــ ــ ــ  حيـــ  النظــــامجـــر ملفــــات ســــــــــــــلى إاملعلومـــات ممل املتصـــ

ـــــف املعلومات: الوقت والتاريخ ل يارة املوقع،توجد ــ ــ ــ ـــهاالصـ ــ ــ ــ ــ  URL ، العنوان االلكترونيIP عنوان حات التي قمت بعرضـ

 .، املعلومات املخ نة ونوع املتصف  املستخدماملوقع أو النظام املستخدمالذي قادك إلى 

  ـكـافــة عنــاويمل تحــذفعنــدمــا نكمع كــر هــذه املعلومــات IP يعني تكهيــر هويــة  أو تحويلهــا إلى عنــاويمل مكهولــة الهويــة

الخاص بك بحي  ال يمكمل ربطه مع املســـــــتخدم األصـــــــلي أو ال يمكمل ربطه إال ممل خ ل   IP عنوانالعناويمل هو تغيير 

 .إجراء بحوث واسعة النطاق

 ـــين تكربة  تســـــتخدم ـــف  املوقع إســـــتخدام املعلومات املجهولة واملخ نة في ملف ســـــجر الخادم لتحســ وذلك لجعر تصــ

ــــ ير ، للتطوير وفق أهمية الحاجة إل هالدينا أكثر ســــــــــــهولة، و إيكاد األخطاء بســــــــــــرعة وتوجيه قدرات الخادم  ــ ــ ــ على ســ

هذه املعلومات تســــــــــــــم  لنا بحســــــــــــــاب أوقات ذروة االخدحام لدينا وبالتالي في وضــــــــــــــع خطة لتقدير قدرة الخادم  :املثال

 .بأسرع ما يمكمل الكافية للحفاظ على تشغير موقعنا

 

   األمان والدفع( : 3مادة )

ـــب  ممل خ ل املوقع عمل طريق الطالب قوم بهاياملدفوعات التي  تكمر ــ ــ ــ ــ ـــــداد( حسـ ــ ــ ــ ـــــداد خدمة ) مد  وسـ ــ ــ ــ الخدمات املتاحة للسـ

 .شروط و سياسات الخدمات املقدمة

ـــــتخدم تقنياتت ــ ــ ــ ـــــرح به أو غير قانونيأوإجراءات األمان امل ئمة ملنع  ســـ ــ ــ ــ حي   ملعلوماتك أو فقدانها أو تدميرها ي نفاذ غير مصـــ

ـــــتخدم أنظمة جدر الحماية على ، في النظام تخ ن معلوماتك الشــــــــــخصــــــــــية على قاعدة بيانات ضــــــــــممل خادم إلكتروني  ممل ــ ــ ونسـ

ـــــفير معلوماتك  خوادمنا ــ ــــلر فك تشـــ ــ ــ ــــعب بالتالي على أي متســ ــ ــ ـــــ ة م ة في امل ة ب علًمافيصــ ــ ـــمان الحماية ب ســـ ــ ــ ـــــتطيع ضـــ ــ أننا ال نســـ

جراءات ألي موظف للمساعدة أو إكمال إة بعدم إرسال كامر تفاصير بطاقة االئتمان أو بطاقة السحب اآللي وننصحك بشد

 .وتقع على عاتقك مسؤولية حماية كلمتك السرية وحاسوبك ممل أي دخول غير مصرح بهالدفع 

  قرار ( : إ4مادة )

ـــــجير بالجامعة عمل طريق الخدمات عندما تقوم ب ــ ــ ــ ـــــتخدامنا ملعلوماتك على  اإللكترونيةااللتحاق و التســـ ــ ــ ــ فإنك توافق على اســـ

 .النحو امل ين في هذه الخصوصية للتحقق ممل هويتك
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  ( : حقوق املستفيد5مادة )

ـــــاعدة ممل  يحق لك طلببإمكانك تغيير كلمة املرور لإلنظمة املســــــــــــتخدمة تلقائيا و بالقلق على بياناتك،  ور شــــــــــــعالفي حال  ــ ــ ــ املسـ

ــــحي  أيــ، كمــا  تص في تعثر إجراء تغيير كلمــة املرور موظف الــدعم الفني املخ ــ ــ ــ ــ ة أخطــاء في بيــانــاتــك يحق لــك أن تطلــب منــا تصــ

 مع ضرورة تقديم املستندات الرسمية ومطابقتها لتعدير ال يانات.  في أي وقت ممل األوقاتاًنا ذلك مككون الشخصية وي

 سياسة االستخدام :  (6مادة )

 عمل جميع  الخدمات اإللكترونية املقدمة، وتنط ق شــــــــــــــروط اإلســــــــــــــتخدام على املوقع 
ً

ع ومواق الجامعة وفروعدارات إو فضــــــــــــــ 

 .التابعة لها التي تشير إلى هذه الشروط واألحكام كمرجع  ممل لها التواصر اإلجتماعي

ـــــف  خيارةناء أث ـــــتخدام الخدمات  للموقع املتصــ  وإن كنت ال توافق عل ها ،تضـــــــممل موافقتك على الشـــــــروط واألحكام الحاليةواســ

ا بأن املوقع يحتفظ بالحق في تغيير أج اء ممل شـــــــــروط االســـــــــتخدام واألحكام أو تعديلها أو بإمكانك عدم اســـــــــتخدام املوقع علًم 

ـــ   التغييرات فعالة عندما  إضـــــافة ال عا مأها، أو إخالتها في أي وقت ممل األوقات ـــر وتصــ   على املوقع ممل دون ســـــابق إنذارت شــ

ـــكر  ى مراجعة شــــــــروط االســــــــتخدام واألحكام بشــــــــكر منتظم ملواك ة كر التحديثاتيرجكما  ــ ــ ـــــتخدامويشـ ــ ـــــتمر للموقع  االسـ ــ املسـ

 .التامة على كر التغييرات التي يكري إحداثها على شروط االستخدام واألحكامة وافقامل
 

روط واالحكام وال يتطلب املوفقة على الشال بعد إ اإلجراءاملوافقة على  كتمريرجى امل حظة أنه في بعا الحاالت، قد ال ت .1

 خر  بعد املوافقة على الشروط. اإلجراء إدخال بيانات إضافة مرة أ

، وكافة املعلومات والتصاميم والبرامج باإلضافة إلى كيفية اختيارها وترتيبها، ملكية املوقعجميع حقوق امللكية الفكرية على  .2

 .خاضعة لحماية حقوق ال شر للجامعةحصرية 

 .ال يعترف إال بالبريد الجامعي فقط بريد اإللكتروني  الطالب رسالإعند  .3

بما في ذلك ،بأن يكري أية تعدي ت أو تغييرات على املوقع وعلى السياسات واالتفاقيات املرت طة باملوقع  الجامعة يحق ملوقع .4

 .سياسة الخصوصية وكذلك الوثيقة ألحكام وشروط الخدمة

 ( : اإللتزام7مادة )

 تزم الجامعة بالتالي :تل

  معلوماتك في سياسة الخصوصية هذه توضي  كيفية استخدام. 

 منة إلبقاء معلوماتك واضحة اتخاذ إجراءات . 

 مطلًقا مع جهات خارجية معلوماتك مشاركة عدم. 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/ar#protection-means
https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/ar#protection-means

