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 مقدمة
 

السعودية جامعة امللك فيصل باململكة العربية ب التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدتسعى عمادة 
وتقدم العمادة العديد من الخدمات واألنظمة للدراسة والتعليم عن بعد، بيئة مناسبة يف توفري 

املتعلم�  لكل) Blackboardم إدارة التعلم بالك بورد ااإللكرتونية (الخدمات الطالبية، ونظ
جامعة امللك فيصل عددًا ب التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدعمادة وقد حددت إدارة ، املستفيدين

بحيث  سياسات وإجراءات الخصوصية واالستخدام من الرشوط والبنود التي تشكل فيما بينها
 .املستفيدين منها من الجهة األخرىومن جهة،  العمادةتحدد العالقة ب� 
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 أوال: سیاسات وإجراءات الخصوصیة
جراءات الواجب مراعاتها من اإلسياسات والالتعلم اإللكرتوني والتعليم عدداً من عمادة حددت 

جميع باتباع من الم التز، ويجب االعىل خصوصية ورسية معلوماته من أجل الحفاظاملتعلم قِبل 
سيتم التعامل مع املخالفات حسب و املتعلمعىل  وتقع املسؤوليةجراءات، اإلسياسات وهذه ال

 .اإلجراءات القانونية املتبعة

 

 أمن املعلومات
عىل تفهم طبيعة البيانات  املتعلمتم إعداد سياسة الخصوصية ورسية املعلومات ملساعدة  •

 .التي يتم جمعها منهم وكيفية التعامل معها

اإلجراءات والتدابري املناسبة  العمادةتتخذ  الهيئة الوطنية لألمن السيربانيتحت رعاية  •
التي لديها وحفظها بشكل آمن بما للمتعلم واملالئمة للحفاظ عىل املعلومات الشخصية 

دخول غري املرصح به أو إساءة االستخدام، أو التعديل يضمن حمايتها من الفقدان أو ال
 املتعلمواإلفصاح غري املرصح بهما، ومن أهم التدابري املعمول بها لحماية معلومات 

 :الشخصية ما ييل

o   إجراءات وتدابري مشددة لحماية أمن املعلومات والتقنيات املستخدمة للوقاية من
الخدمات واألنظمة اإللكرتونية إىل  اعمليات االحتيال والدخول غري املرصح به

 .)Blackboardم إدارة التعلم بالك بورد ا(الخدمات الطالبية ونظ

o  التحديث املستمر إلجراءات وضوابط الحماية التي تفي أو تزيد عن املعايري
 .القياسية

 

 جمع املعلومات
اإللكرتوني والتعليم التعلم املتعلم عىل الخدمات واألنظمة اإللكرتونية بعمادة  عند دخول •

جامعة امللك فيصل، يقوم الخادم الخاص بالجامعة بتسجيل عنوان بروتوكول ب عن بعد
الخاص  URL الخاص باملستخدم وتاريخ ووقت الزيارة والعنوان IP شبكة اإلنرتنت
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تضع ملفاً صغرياً عىل القرص الصلب الخاص بجهاز و زيارته،تم يبأي موقع إلكرتوني 
وهذا "، (Cookies) تصفح)، ويسمى هذا امللف "بملف تعريف االرتباط(امل املستخدم

، وتحتوي ورهازالتي تتسجل به جميع املواقع والخدمات  امللف عبارة عن ملفات نصية
 املتعلمعند الحاجة لها خالل زيارة العمادة سرتجعها تهذه امللفات النصية عىل معلومات 

 ومن هذه املعلومات املحفوظة: ،املقبلة

o .اسم املستخدم وكلمة املرور 

o  ،معلومات تمييز األفراد: وهي املعلومات التي يمكن من خاللها تمييز فرد بعينه
 مثل

 االسم الكامل. 

 رقم الهوية الوطنية. 

 األرقام الهاتفية الشخصية. 

 تاريخ امليالد والعمر. 

ه يمكن إضافة بعض املعلومات الشخصية أو تحديثها، كما املتعلمويمكن أن يُطلب من  •
 .تعديل أي من بيانات حسابه متى شاء أو حتى إلغائها يف أي وقت يرغب يف ذلك

تستخدم املعلومات املوجودة يف  التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدعمادة وعىل هذا األساس فإن 
 ،زيارة موقعها اإللكرتونيتكرار وذلك عند  ،ملفات تعريف االرتباط ألغراض فنية خاصة بها

بإمكانها تغيري املعلومات املوجودة ضمن ملفات تعريف االرتباط أو إضافة معلومات ويكون 
 .إليها جديدة

التعلم اإللكرتوني عمادة الشخصية من خالل ه معلوماته ولبياناتاملستخدم  تقديمإن  •
باملوافقة عىل تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من يعني اإلقرار والتعليم عن بعد، 

حتفظ بالحق يف كل األوقات يف كشف أي معلومات للجهات والتي بدورها ت عمادة،القِبل 
 .بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي وذلك التزاما ،املختصة، عندما يكون ذلك رضورياً

رسلها من خالل هذه يعن تمام وصحة وصدق البيانات التي  إن املستخدم مسؤول  •
 .البوابة
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 (الربيد الجامعي)الجامعي حساب خصوصية ال
جامعة امللك فيصل ب التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعديسمح ملنسوبي عمادة  •

الخدمات واألنظمة اإللكرتونية ونظام إدارة التعلم بالك بورد الوصول إىل 
)Blackboard(  وذلك بعد استالم اسم املستخدم وكلمة العمادة التي توفرها

 للمتعلم.ارسالها املرور التي يتم 

معلومات حساب املستخدم سوف يتم استخدامها لتوثيق شخصية املستخدم وحماية  •
حسابه، كما أنه من املمكن أن تتم مشاركة تلك املعلومات مع أية مواقع أخرى تابعة 

 .جامعة امللك فيصلب التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدلعمادة 

 

 ةخصوصيالحماية 
، فإن العمادة الشخصيةه حماية معلومات املستخدم يف ةمساعدالعمادة من مكن تلكي ت •

 :ما ييلاملستخدم بويص ت

o  أن شخصًا املستخدم  بشكل فوري عندما يغلب عىل ظن بالدعم الفنياالتصال
، أو رمز االستخدام، أو الرقم هما استطاع الحصول عىل كلمة الرس الخاصة ب

 .الرسي، أو أي معلومات رسية أخرى

o  ت رسية عرب الهاتف أو شبكة اإلنرتنت ما لم عن أي معلوماعدم اإلفصاح
 .تعرف هوية الشخص أو الطرف املستقبل للمعلومة

o  مع  ،بإنجاز املعامالت عرب اإلنرتنت القيامعند  ةآمن اتم متصفحااستخد
إغالق التطبيقات غري املستخدمة عىل الشبكة، والتأكد من أن برنامج الحماية 

 .من الفريوسات محدث عىل الدوام

o   حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول وثيقة الخصوصية وما تحويه يف
 .من مبادئ، يمكن التواصل مع إدارة البوابة عرب الربيد اإللكرتوني باملوقع

o  بيانات الشخصية، يتم تأم� التخزين اإللكرتوني والبيانات الللحفاظ عىل
 .الشخصية املرسلة باستخدام التقنيات األمنية املناسبة
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 سال الرسائل اإللكرتونية إىل عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدإر
الستفسار أو طلب للعمادة ل الرسائل اإللكرتونية بإرسال يقوم املستخدمعندما  •

املالية او االكاديمية أو أي  الشؤونعن  اتستفساركـ (اال معلومة ما أو خدمة محددة
وجودة يف الخدمات الطالبية أو بوابة مشكلة تواجهك عرب ايقونة االستفسارات امل

  لالنتساب)التعليم املطور 

 رابط الخدمة: •

https://del.kfu.edu.sa/entisab_app/index.asp 

وقت ممكن،  بأرسع هاإللكرتوني للرد عىل استفساراتاملستخدم  عنوان بريد العمادة تستخدمإن ف
ألغراض مراقبة الجودة، ات العمادة عىل هذه االستفسارات وإجاب ،هورسالت ،هحفظ عنوان بريدو

 .او ألجل الغايات القانونية والرقابية

 

 

  

https://del.kfu.edu.sa/entisab_app/index.asp
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 ثانیاً: سیاسات وإجراءات االستخدام
 جامعة امللك فيصل باململكة العربيةب التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدعمادة موقع وأنظمة 

بنود ورشوط لويخضع دخول املستخدم عىل موقع أنظمة العمادة  ،للمستخدم� متاحة السعودية
دخول إليها موافقة دون قيد الوالوصول االستخدام، وألنظمة اململكة العربية السعودية، كما يعد 

، كذلك كنيمسجالً أم لم  متعلماً كان املستخدمأو رشط عىل بنود ورشوط االستخدام سواء 
 ي هذه املوافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام.وترس

 

 قيود االستخدام
للخدمات واألنظمة اإللكرتونية ونظام إدارة التعلم بالك بورد الطالب  استخدام •

)Blackboard(  جامعة امللك ب التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدعمادة التي توفرها
 ييل: ما عمتناع البايعني اإلقرار فيصل، 

o  توفري أو تحميل ملفات تحتوي عىل برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات
 .يمتلك ترخيصاً لهاأو ال  للمستخدم،أخرى ليست مملوكة 

o  أو غري مرغوب فيه  ةبأية طريقة تجاريالخدمات واألنظمة اإللكرتونية استخدام
 أو أية إساءة استخدام.

o  بيانات تالفة.توفري أو تحميل ملفات تحتوي عىل فريوسات أو 

o  نرش أو إعالن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة أو
انتهاكاً للقوان� أو مواد إباحية أو بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب 

 العامة أو أي مواد أو معلومات غري قانونية.

o ململكة العربية السعودية.االشرتاك يف أنشطة غري مرشوعة أو غري قانونية يف ا 

o  يف وضع انتهاك ألي قانون أو نظام  العمادةاإلعالن عن منتج أو خدمة تجعل
 مطبق يف أي مجال.

o  استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العرتاض أو محاولة اعرتاض التشغيل
 الصحيح.
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o ىل القيام بأي إجراء يفرض حمالً غري معقول أو كبري أو بصورة غري مناسبة ع
 .للخدمات واألنظمة اإللكرتونية البنية التحتية

o  نقل أو نسخ أي من محتويات البوابة أو إنشاء أية روابط إلكرتونية خاصة بها أو
 .عرض أي منها يف إطار

 

 الحماية من الفريوسات
 هاالتعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد جهداً لفحص واختبار محتوياتعمادة تبذل إدارة  •

نصح بأن تقوم دائما بتشغيل برنامج مضاد للفريوسات عىل كل تو، يف كل مراحل العمل
نتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة أو املواد التي يتم تحميلها من اإلنرتنت. ونحن ال 

انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب لديك والذي قد يحدث أثناء االتصال بهذه 
  .البوابة أو عند استخدام أية مواد من محتوى أو غريه ما يرد فيها

 

 التنازل عن املطالبات
جامعة امللك ب م عن بعدالتعلم اإللكرتوني والتعليلعمادة  واألنظمة االلكرتونيةالخدمات  •

فيصل املقدمة التي يمكن الوصول إليها من خالل البوابة يتم توفريها الستخدامكم 
الشخيص "كما هي" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع. 
وال يمكننا أن نضمن أو أن نتحمل املسؤولية عن أية انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد 

سواء كان ذلك -عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها  تنشأ
 هابعلمنا أو بدون علمنا. إن أية اتصاالت أو معلومات قد يقوم املستخدم بإرسالها من خالل

لن يكون له الحق يف ملكيتها أو حق ضمان رسيتها كما أن أي استخدام عام أو تفاعيل 
وابة ال تضمن أو ال يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي بشكل خاص تتضمنه هذه الب

عن أي حق  العمادةحقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع. ويف حالة تنازلت 
متاح لها ومحدد ضمن هذه الرشوط يف أحد األماكن أو إحدى املناسبات، فإن ذلك ال يعني 

 .اكن ومناسبات أخرىبأي حال تنازالً تلقائياً وبشكل دائم عن أية حقوق يف أم
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 التعويض
جامعة ب التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدعمادة بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد  •

امللك فيصل أو أي من وكاالتها، إداراتها، مراكزها، أقسامها، كلياتها، عماداتها، وجميع 
ات التابعة لها وأي وعن أي الجه هاالجهات املختلفة التابعة للجامعة؛ وإخالء املسؤولية عن

من املوظف� املسؤول� عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم بوابة الجامعة، وذلك فيما 
يتعلق بكافة االلتزامات واملسئوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأية مطالبات ناشئة عن 

اململكة أي إخالل من جانبك ببنود ورشوط االستخدام أو أي من القوان� السارية سواء يف 
 .العربية السعودية أو املكان الذي تقيم فيه

 

 إنهاء االستخدام
وحسب تقديرها املطلق إنهاء أو  التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدعمادة يجوز إلدارة  •

واستخدامها وذلك دون إشعار وألي سبب بما يف يها تقييد أو إيقاف حقك يف الدخول إل
أو أي سلوك آخر قد تعتربه اإلدارة حسب تقديرها  ذلك مخالفة رشوط وبنود االستخدام

الخاص غري قانوني أو مرضاً باآلخرين، ويف حالة اإلنهاء، فإنه لن يكون مرصحاً لك 
  .بالدخول إىل هذه البوابة

  

 امللكيةحقوق 
التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد موقع عمادة تخضع كل مواد املحتوى املنشورة عىل  •

التابعة لها لحقوق امللكية الفكرية بما يف ذلك النصوص أو الرسوم أو  وكذلك املواقع
 .الصور أو الربامج أو التصاميم وغريها

تسمح إدارة البوابة للمستخدم� باستعراض وتصفح صفحات البوابة والطباعة الورقية  •
 .وذلك من أجل االستخدام الشخيص

زيادة الوعي ونرش املعرفة ملستخدمي وبما أن أحد األهداف الرئيسية للبوابة يتمثل يف   •
البوابة وزوارها، فيسمح فقط للمستخدم الشخيص ولالستخدام غري الربحي باالستفادة 
من محتوى البوابة وأية معلومات منشورة عليها مع رضورة اإلشارة إىل أن بوابة جامعة 

 .امللك فيصل هي مصدر ذلك املحتوى وتلك املعلومات
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وعىل الجانب اآلخر فال يجوز  ،شخيص طباعة أية أجزاء من املحتوىيف حالة االستخدام ال •
بأي شكل من األشكال بيع أو ترخيص أو تأجري أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة 
طبع أو تحميل أو إعالن أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء 

لبوابة للجمهور أو ألغراض تجارية، ويف أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه ا
هذه الحالة وألي استخدام عام ألية أجزاء من محتوى البوابة فيجب الحصول عىل املوافقة 
الخطية املسبقة من إدارة البوابة بجامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية، مع 

سعودي وكل ما هو منصوص التأكيد عىل رضورة االلتزام بقانون حماية امللكية الفكرية ال
 .ضمن هذه الوثيقة

كما أن الرسومات والصور يف هذه  ،يمنع منعا باتا أي تعديل ألي من محتويات البوابة •
البوابة محمية بموجب حقوق النرش، وال يجوز استنساخها أو استغاللها بأية طريقة 

 .كانت دون موافقة خطية مسبقة من إدارة البوابة

جعية إىل بوابة جامعة امللك فيصل عند استخدام أي محتوى مذكور ينبغي اإلشارة املر  •
  .عىل بوابتها اإللكرتونية

 

 القانون الحاكم واملرجعية القضائية
بهذا توافق عىل الخضوع حرصيًا للسلطات القضائية باململكة العربية السعودية فيما  •

البوابة، علماً بأن اللغة يتعلق بكافة املطالبات والخالفات التي تنشأ عن استخدامك لهذه 
العربية ستكون هي اللغة الرسمية املستخدمة لحل أية خالفات تنشأ عن استخدامك 

  .للبوابة أو أي من محتوياتها

 

 
 رشوط عامة

إن كل املواد واملعلومات املتوفرة عىل البوابة توعوية وتتعلق باملجال األكاديمي وغري  •
إن اللغة العربية هي اللغة األساسية الستخدام البوابة واالستفادة من كل  ،هادفة للربح

املواد املنشورة عليها، ويهدف ترجمة أي من هذه املواد لتقديم خدمة مضافة، وعليه فال 
 .يتم االستناد إىل الرتجمة املتوفرة يف تفسري أي خالف حول ما تتضمنه البوابة من محتوى



 وصیة واالستخدامالخصسیاسات وإجراءات 

 ۱۲ 
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