
 

 ملوقع جامعة بيشة  -سياسة النشر االلكتروني  -سياسة الخصوصية 

االلكتروني لجميع منسوبي قطاعات الجامعة ويجب استخدامه فيما يعود بالنفع على الجامعة   رللنشر نشيعد موقع جامعة بيشة الوسيلة املثلى  

الجامعة ومنسوبيها أو يعرضهم للمسائلة القانونية لذا يجب التأكد من    ومنسوبيها وقطاعاتها املختلفة وبما ال يخل بأي شكل من االشكال بسمعة

 الوثيقة.اتباع سياسات النشر املذكورة في هذه 

 على املادة  النشر: مسؤولية 
ً
 من الالئحة التنفيذية لنشاط النشر االلكتروني(  14)بناءا

ما ينشر على مواقعهم بناء على    وكافة  وامللفاتعن محتوى املوقع    الكاملة  ة املسؤولي  كافةلهم  تم صرف مواقع    الذين  واألشخاصتتحمل الجهات   -

  الرسمية.املواقع  في منحتطبيق سياسات الجامعة   وبعدمنحت لهم بناء على طلبهم  التي الصالحيات 

الخاص بالجهة في    والقسمالوحيد عن صحة محتوى صفحات موقع الجهة االلكتروني    املسؤولجامعة بيشة هو  يعتبر رئيس كل جهة من جهات   -

 كافة املعلومات الخاصة بالجهة وتحديثها. يتولى إضافةاملنتديات ذلك من خالل اإلشراف على املنسق الذي 

    تم  والتي لها    املخصصةاالغراض    فياملواقع  يجب على الجهات أو االشخاص استخدام   -
ً
 واملنش ئ هذا املوقع    إن حيث    عليها،منح الصالحيات لهم بناءا

  الجامعة.يحمل أسم  للجامعة الرئيس ي تحت املوقع 

 حقوق امللكية والنشر:

يشمل وال يقتصر    جميع املحتويات املنشورة في صفحات موقع الجامعة يجب ان تتوافق مع حقوق النشر وسياسة النشر االلكتروني بالجامعة وهذا

  التالي:على 

 علمية. البحوث املنشورة في مؤتمرات علمية ومجالت  - 

 الكترونية. الكتب واملؤلفات بصيغ  - 

 نشر.أي مواد الكترونية غير مملوكة لصاحب الصفحة ولها حقوق  - 

حيث تتحمل   األخر، رق حقوق النشر الخاصة باملوقع يجب أن تتأكد الجهات قبل نشر أي محتويات أو مشاهد منقولة من مواقع أخرى بعدم خ - 

 ذلك. الجهة كافة املسؤوليات املترتبة على 

التي يتم رفعها على املوقع االلكتروني وفقا لسياسات   والشعارات والنصوصوالنشر لجميع الصور    امللكية الفكريةنؤكد بضرورة االلتزام بحقوق   - 

ورفعها في املوقع بدون االشارة ملصدرها وتتحمل   وشعارات ونصوصزيز ونحذر من نسخ أو اقتباس اي صور  النشر الخاصة بجامعة امللك عبد الع

 الجهة كافة املسؤولية عند مخالفة ذلك. 

اقع هيئة   التدريس:سياسات النشر بمو

املنشورة    واملحتويات  واآلراءع األفكار  تخضع جميع املواقع الشخصية ألعضاء هيئة التدريس لسياسات النشر املعتمدة على موقع الجامعة وجمي

  األشكال.تمثل الجامعة بأي شكل من  والعلى مواقعهم تخضع للتحكم الكامل من قبل عضو هيئة التدريس ويتحمل عنها املسؤولية كاملة  

 املوقع: صفحات  توى فياملح قواعد كتابة

 التالي: مالئمة املحتوى وخلوه من 

 أو مهددة سواء كان نصا أو صورة أو فكرة.  ،عنصريةأو  ، متهجمةأو  ،نابيةلهجة   الئق منما يحتوي على اسلوب غير  - 



 

 أو أعراف املجتمع.  والجامعةما هو مخالف ألنظمة الدولة  - 

 تعرض لخصوصية اآلخرين بأي شكل من األشكال. هما في - 

 تقديم شكاوى. أخر أومنشاة أخرى أو شخص  أياملوقع كمنتدى أو الحديث عن  عدم استخدام - 

 مراعاة قواعد اللغة املستخدمة إلنشاء الصفحة أو املادة اإللكترونية والتأكد من سالمتها وخلوها من األخطاء.  - 

يشمل األخبار ومعلومات  وهذال يضمن حداثتها وقت الزيارة. يجب التأكد من تحديث محتوى الصفحات واملواد املختلفة بشك املعلومات:حداثة  - 

 االتصال وأرقام الهواتف والبريد اإللكتروني ووصف املواد وغيرها من املعلومات.

 املسؤولية:التغييرات في املوقع اإللكتروني وإخالء 

سابق إنذار. وعلى الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا للتأكد   وقت بدون تحتفظ الجامعة بالحق في تغيير املعلومات الواردة في املوقع اإللكتروني في أي  

قع اإللكتروني  من دقة املعلومات الواردة في املوقع اإللكتروني إال أننا ال نستطيع ضمان دقتها أو تقديم أي ضمانات من أي نوع كان فيما يتعلق باملو 

 .( غيرها. أو  ، وصالتأو  ،إعالنات بيانية، أو رسوم أو  ،نصأو محتوياته )بما في ذلك أي 

بخصوص عدم وجود فيروسات أو عيوب في املواد الواردة في املوقع اإللكتروني أو  ضمني، صريٍح أوال تقدم الجامعة أي ضمان  ذلك،وباإلضافة إلى  

 بخصوص تقديم هذه املواد دون انقطاع أو بال أخطاء. 

 السياسة: التغييرات التي يمكن أن تطرأ على هذه 

وفي حالة    آلخر،أجل الحفاظ على هذا املوقع وتوفير وتطوير الخدمات في املستقبل فإنه يمكن لجامعة بيشة تغيير أحكام هذه السياسة من حين    من

ستخِدم في استعمال املوقع
ُ
ستخِدم على علم بها. ويكون استمرار امل

ُ
اإللكتروني    إجراء مثل هذه التغييرات، سيتم عرضها في هذه الصفحة لكي يكون امل

 لجامعة بيشة على أساس املعلومات الواردة في سياسة النشر هذه موافقة ملا جرى تعديله.

 بيشة: سياسة التدوين لدا مدونات جامعة  

 الحنيف. أن تكون التدوينه غير مخالفة لتعاليم ديننا  - 

 املجتمع. تكون التدوينه معادية لطائفه أو تثير النعرات بين أفراد  أال - 

 التسويق.تكون التدوينه بهدف  أال - 

 الجوال.رقم الهاتف  مجموعات، خاص،بريد إلكتروني  خارجية،روابط  إعالنية،تحتوي التدوينه على روابط  أال - 

 ية أخرى. منسوبي الجامعة أو أي شخصية اعتبار  أحدال يسمح بالتهجم أو القذف أو التعرض بالشتم على  - 

 ال يسمح باملشاركات السياسية املخالفة ألنظمة وقوانين اململكة العربية السعودية.  - 

 ال يسمح بنشر الصور واملشاركات املخالفة لتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف والخادشة للحياء العام  - 

 لتدوينه. يجب مراعاة حقوق الكاتب أي عند كتابة تدوينه منقولة يجب اإلشارة لكاتب ا - 

  منها.عند فقدانه لذا يجب االحتفاظ بنسخه  ومقاالت( مدونتك )ملفاتعن استرجاع محتوى  مسؤولةمدونات جامعة امللك عبد العزيز غير  - 

 



 

 التدوين: اإلجراء املتبع في حالة مخالفة سياسة 

 تحذيريه.حذف التدوينه وإرسال رسالة  -1 

 املشاركة. في حالة تم تكرار املخالفة من نفس العضو يتم حذف مدونته وحضره من  -2 

  
ً
  التــحـــريــــر:  -أوال

  التالية: من صالحيات املشرف العام ومشرفي األقسام القيام بتحرير املشاركات في الحاالت  

  والتي وردت عن غير قصد يتم حذفها. غير الالئقةالكلمات  .1   

  التلميحات التي قد تمس أحد األعضاء بشكل غير مباشر. .2   

  املشاعر.ويثير  سوء مما قد يولد الفتن التعرض لحكام الدول العربية وكافة علماء الدين ب .3   

  بهم.املشاركات التي تحوي إساءات لثقافات اآلخرين وتوجهاتهم أو التشهير   .4   

  عبارات النقد الخاطئ والتي توجه لذات األعضاء والتعرض لهم بالتجريح. .5   

  اآلخرين.الجمل االستفزازية والتهكمية والتي قد تثير حفيظة  .6   

  سبق. وقد يصل األمر إلى حذف املشاركة متى ما كان معظمها يحتوي أي ما     

بتحرير مشاركته    القيام  عند  للعضو  تبريرات  أي  بتقديم   
ً
ملزما ليس  املشرف  أن  للعضو  كما  يحق  وال  لها،  املناسب  للمكان  نقلها  أو  أو حذفها 

اللجوءعليه مراسلة املشرف على القسم لالستي االعتراض بشكل علني، بل البريد  ضاح منه عن مسوغات اإلجراء، أو  ملدير املوقع بمراسلته عبر 

  بطريقة أخرى. الرسمي للموقع ولن تقبل أي اعتراضات عن

  
ً
  املشاركات: حذف  -ثانيا

  - التالية:يتم حذف أي مشاركة كانت في الحاالت   

 السعودية. املشاركات التي تخالف أنظمة وقوانين اململكة العربية  .1   

 العزيز.املشاركات التي تخالف أنظمة وقوانين جامعة امللك عبد  .2   

  مباشرة.بطريقة غير  املشاركات املسيئة بمجملها لآلداب العامة وعرض الصور املثيرة للغرائز .3   

  املنتدى.املشاركات التي تتضمن سرقات أدبية مما قد يس يء لسمعة  .4   

 بأحد املشاركات ال .5   
ً
 مباشرا

ً
  األعضاء.تي تتضمن غزال

  عليها.بالتعليم  املشاركات التي تحتوي تعليم التجسس واالختراق أو نقل وصالت ملواقع تقوم .6   

  املوقع.أو الدعوة لتجمعات سياسية مما يؤثر على توجهات   املشاركات التي تتضمن نشر اإلشاعات املغرضة أو التحريض على األنظمة الحاكمة .7    

  امة.العاملشاركات التي تشتمل على إسقاطات مسيئة لألدب واألخالق  .8   



 

 أو   .9   
ً
.الوصالت التي توصل بشكل غير مباشر إلى مواقع غير مقبولة شرعا

ً
  عرفا

  أخرى.املشاركات والوصالت ملشاكل مرّحلة من مواقع  .10   

ا .11     على  اعتراضات  تتضمن  مشاركات  قبول    اإلدارية،إلجراءات  كتابة  يمكن  اعتراضاتفال  ملدير    أي  الخاصة  الرسائل  بريد    املوقع. تتخطى 

  كتابتها. وستحذف حال 

 الفكرية.املشاركات التي تحتوي على برامج )غير مرخصة( وذلك لحقوق امللكية  .12   

  
ً
  (: هللاسمح  )ال حذف العضوية  -ثالثا

 إنناا  الكبيرة في رغم الثقة      
ّ
في الحاالت    هللا( سمح    )ال وددنا أن ننبه إلى موجبات حذف عضويته   ألعضاء واملستوى الراقي ألخالقياتهم وآدابهم إال

  التالية:

ألي من  عليهم أو للقرآن الكريم أو السنة النبوية املطهرة أو   . التعرض للرب جل وعال أو للرسول صلى هللا عليه وسلم أو للصحابة رضوان هللا1      

  االنتقاص.مقدساته بالسب أو  تعاليم الدين أو

 الفتنة. . التعرض للمذاهب األخرى مما يثير 2     

  الجنسية.. بث القصص والقصائد والصور واملواقع 3     

  باإلساءة.. التعرض ألحد األعضاء بالسب أو الشتم والتعدي على األعراض 4     

  األعضاء.. تكرار كتابة موضوعات الغزل املباشر بأحد 5     

  املخالفات.. تكرار ارتكاب 6     

  محرمة.. التسجيل بأسماء غير الئقة أو 7     

  الئقة.ر . تعمد وضع توقيع يتضمن كلمات أو صور غي 8     

  باآلخرين.. إرفاق ملفات تحتوي على فيروسات عن طريق املوقع بقصد اإلضرار 9     

  املتكررة.. إغراق املوقع باملوضوعات 10     

  املوقع. . ورود شكاوى عن مضايقة األعضاء أو املعاكسة برسائل بريدية عن طريق بريد11     

  العربية.املناهضة للدول  ة دعائية للترويج لألحزاب والتكتالت السياسية . تكرار استخدام املوقع كوسيل12     

  واإلساءة.التعدي على أحد املشرفين أو اإلداريين بالسب  .13     

  لهم.تكرار اإلساءة ألشخاص معينين والتشهير بأسمائهم وكيل االتهامات   .14     

 
ً
  املستعار: االسم  -رابعا

مثل النجمة أو الشرطة أو غيرها من الرموز التي ال داللة   استخدام الرموز يجب أن يكون اسم العضو واضحا وذا داللة مفهومة وعلى هذا يمنع  •   

  أعلى.يشترط بأن ال يزيد اسم املستخدم عن مقطعين كحد  لها. كما



 

الشروط •    مراعاة  مع  ودقة  بعناية  املسـتعار  االسم  اختيار  املستعار    أعاله، املذكورة  يجـب  اسمك  إلغاء  أو  تعـديل  من  تتمكن  لن  ســوف  وإال 

 
ً
  وسـيعتبر اسمك املسـتعار هـو بمثابة هـوية دخـولك إلى املنتدى مسـتقبال

  اآلخرين.يتم إساءة استخدامه من قبل  لكيالإعالم إدارة املنتدى حال اكتشاف سرقة اسمك املستعار وذلك إلجراء الالزم  •   

 


