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مقدمة

الجامعة  أنشطة  للتعرف على  نافذة فاعلة  لتكون  اإللكترونية  بوابتها  الملك فيصل  أنشأت جامعة 

فضاًل  والموظفين،  التدريس  هيئة  أعضاء  الجامعة،  طلبة  من  للمستفيدين  خدمات  من  تقدمه  وما 

من  عددًا  البوابة  إدارة  حددت  وقد  والدولي.  االقليمي  المستويين  على  آخرين  مستفيدين  أي  عن 

الشروط والبنود التي تشكل فيما بينها سياسة للمستخدم بحيث تحدد العالقة بين البوابة من جهة، 

والمستخدمين المستفيدين منها من الجهة األخرى؛ وهو ما يضمن تقديم خدمة أفضل وبم ا يساعد 

على تحقيق استفادة أكبر من كل ما تحويه البوابة من معلومات. وبما أن هذه البوابة اإللكترونية 

لجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية )التي يشار إليها هنا بعبارة "بوابة جامعة  الملك 

فيصل" أو "البوابة"( متاحة الستخدامك الشخصي؛ فإن دخولك واستخدامك لهذه البوابة يخضع لبنود 

وشروط االستخدام، وألنظمة المملكة العربية السعودية، كما يعد وصولك إلى هذه البوابة ودخولك 

لم  أم  أكنت مستخدمًا مسجاًل  االستخدام سواء  بنود وشروط  أو شرط على  إليها موافقة دون قيد 

تكن، وتسري هذه الموافقة اعتبارًا من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة. كما أن من أهم أهداف 

البوابة، هو أن تكون البوابة واجهة إعالمية معرفية للجامعة وأداة للتيسير على المستفيدين من 

خدماتها عبر تقديم خدمات إلكترونية فعالة، إلى جانب زيادة الوعي ونشر المعرفة والتأكيد على مبدأ 

المشاركة والحوار البناء فضاًل عن استعراض دور الجامعة في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة 

بشكل عام وتطور قطاع التعليم الجامعي ووصوله إلى مراتب متميزة بشكل خاص، وعلى هذا األساس 

فإن استخدامك لكل ما يرد بالبوابة إنما يعنى به االستزادة العلمية والمعرفية والثقافية وهو ما 

الشخصية. ويتضمن استخدام  المستخدم  بالبوابة على مسؤولية  ترد  أية معلومات  يجعل استخدام 

البوابة عددًا من البنود والشروط التي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي 

تعديل أو تحديث ألي من هذه البنود والشروط نافذًا فور اعتماده من إدارة البوابة؛ وهو ما يتطلب 

أن استمرارك في  إذ  تتم عليها؛  أية تحديثات  المستمرة لشروط االستخدام لمعرفة  المراجعة  منك 

استخدام هذه البوابــة يعني اطالعك وقبولك التام ألي تعديل تم على بنود وشروط االستخدام. علمًا 

بأن هذه البنود والشروط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة البوابة غير مطالبة باإلعالن عن أية 

تحديثات تتم على تلك الشروط.
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قيود االستخدام:

ملفات  تحميل  أو  توفير   · يلي:  عما  باالمتناع  تقر  فيصل،  الملك  جامعة  لبوابة  باستخدامك 

تحتوي على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو ال تملك لها 

ترخيصًا. · استخدام هذه البوابة بأية طريقة إلرسال بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه 

البوابة تحتوي  أو تحميل ملفات على هذه  توفير   · الجامعة.  لبوابة  أية إساءة استخدام  أو 

على فيروسات أو بيانات تالفة. · نشر أو إعالن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي 

تشويهًا للسمعة أو انتهاكًا للقوانين أو مواد إباحية أو بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية 

أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل البوابة. · االشتراك من خالل 

البوابة في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة العربية السعودية. · اإلعالن 

على البوابة عن منتج أو خدمة تجعل الجامعة في وضع انتهاك ألي قانون أو نظام مطبق 

في أي مجال. · استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل 

الصحيح للبوابة. · القيام بأي إجراء يفرض حماًل غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على 

البنية التحتية لبوابة الجامعة.
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الروابط من وإلى البوابة: 

روابط من بوابات جهات أخرى إلى بوابة الجامعة:

  باستثناء ما هو وارد أدناه، يمنع نقل أو نسخ أي من محتويات البوابة أو إنشاء أية روابط 

إلكترونية خاصة بها أو عرض أي منها في إطار.

  يمكن وضع روابط خاصة بالبوابة في أية مواقع أخرى ال تتعارض في أهدافها وتوجهها 

العام مع أهداف وسياسات وأطر عمل البوابة اإللكترونية للجامعة.

  ال تعتبر الجامعة بأي حال من األحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل كان بأية عالمات أو 

شعارات أو رموز تجارية أو خدمية أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع ويب 

المرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها.

  تحتفظ الجامعة بحقوقها الكاملة في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من األشكال 

من أي موقع يحتوي على مواضيع غير مالئمة أو فاضحة أو متعدية أو بذيئة أو إباحية 

أي  تخالف  أو معلومات  أو مواد  أسماء  أو  قانونية،  غير  أو  غير مقبولة  أو  غير الئقة  أو 

قانون أو تنتهك أية حقوق للملكية الفكرية أو لحقوق الخصوصية أو حقوق العلنية. · 

تحتفظ الجامعة بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من األشكال غير مصرح به وال تتحمل أية 

مسئولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه البوابة 

أو الوصول منه لهذه البوابة.
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روابط من بوابة الجامعة إلى بوابات جهات أخرى:

يتم توفير روابط االتصال الخاصة ببوابات و/أو مواقع ويب أخرى بغرض التسهيل على الزائر، 

والجامعة وكذا إدارة البوابة غير مسئولين عن محتويات أو مصداقية البوابات و/أو المواقع 

التي نرتبط بها وال نصادق على محتوياتها، وبذلك فإن استخدام أي من هذه الروابط للوصول 

إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسئوليتك الخاصة بشكل كامل. وإذ نستهدف استبدال 

الروابط اإللكترونية المقطوعة -التي ال تعمل-بالمواقع األخرى، وبما إننا ال نملك التحكم أو 

السيطرة على تلك الروابط؛ فإننا ال نضمن بأي حال أن تعمل هذه الروابط بصورة دائمة.

الحماية من الفيروسات:

تبذل إدارة البوابة جهدًا لفحص واختبار محتويات البوابة االلكترونية لجامعة الملك فيصل 

في كل مراحل العمل. وننصحك بأن تقوم دائما بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل 

المواد التي يتم تحميلها من اإلنترنت. ونحن ال نتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة أو انقطاع 

عند  أو  البوابة  بهذه  االتصال  أثناء  يحدث  قد  والذي  لديك  الحاسب  جهاز  أو  لبياناتك  تلف  أو 

استخدام أية مواد من محتوى أو غيره ما يرد فيها. 
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التنازل عن المطالبات:

البوابة االلكترونية لجامعة الملك فيصل والخدمات المقدمة من خاللها والمعلومات والمواد  إن 

والوظائف المتاحة عليها أو التي يمكن الوصول إليها من خالل البوابة يتم توفيرها الستخدامكم 

الشخصي "كما هي" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع. وال يمكننا 

أن نضمن أو أن نتحمل المسؤولية عن أية انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه 

البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها -سواء كان ذلك بعلمنا أو بدون علمنا. إن أية اتصاالت 

أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خالل هذه البوابة لن يكون له الحق في ملكيتها أو 

حق ضمان سريتها كما أن أي استخدام عام أو تفاعلي بشكل خاص تتضمنه هذه البوابة ال تضمن أو 

ال يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع. وفي حالة تنازلت 

الجامعة عن أي حق متاح لها ومحدد ضمن هذه الشروط في أحد األماكن أو إحدى المناسبات، فإن 

ذلك ال يعني بأي حال تنازاًل تلقائيًا وبشكل دائم عن أية حقوق في أماكن ومناسبات أخرى.

نطاق المسئولية وحدودها:

اإلنترنت  شبكة  عبر  فيصل  الملك  لجامعة  اإللكترونية  البوابة  تقدمها  التي  اإللكترونية  الخدمات 

وجميع  العمادات،  الكليات،  األقسام،  المراكز،  اإلدارات،  الوكاالت،  بشأن  معلومات  على  والحصول 

الجهات المختلفة التابعة للجامعة يتم تقديمها فقط لتسهيل اإلجراءات اليدوية. وبهذا تقر بعلمك 

وعليه،  الغير.  بواسطة  االعتراض  أو  للتدخل  تتعرض  قد  اإلنترنت  شبكة  عبر  االتصاالت  بأن  الكامل 

فان اللجوء إلى هذه البوابة يظل على مسؤوليتك الخاصة، والبوابة ال تتحمل بأي حال من األحوال 

أو  للبوابة  زيارتك  أو  أو ضرر من أي نوع قد يلحق بك بسبب استخدامك  أية خسارة  المسؤولية عن 

اعتمادك على أي بيان أو رأي أو إعالن فيها أو ما قد ينجم عن أي تأخير في التشغيل أو تعثر االتصال 

أو مشاكل الدخول إلى شبكة اإلنترنت أو أعطال المعدات أو البرامج أو سلوك أو أفكار أي شخص 

يدخل إلى هذه البوابة. وبهذا تقر هنا وتوافق على أن وسيلتك الحصرية والوحيدة لعالج أي ضرر أو 

خسارة قد تحدث نتيجة دخولك أو استخدامك لهذه البوابة هي االمتناع عن استخدامها أو الدخول 

إليها أو عدم االستمرار في ذلك. 
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التعويض:

بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد جامعة الملك فيصل أو أي من وكاالتها، إداراتها، مراكزها، 

أقسامها، كلياتها، عماداتها، وجميع الجهات المختلفة التابعة للجامعة؛ وإخالء المسؤولية 

عن الجامعة وعن أي الجهات التابعة لها وأي من الموظفين المسؤولين عن إدارة أو صيانة 

أو تحديث أو تقديم بوابة الجامعة، وذلك فيما يتعلق بكافة االلتزامات والمسئوليات التي قد 

تطرأ فيما يتصل بأية مطالبات ناشئة عن أي إخالل من جانبك ببنود وشروط االستخدام أو أي 

من القوانين السارية سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي تقيم فيه.

إنهاء االستخدام:

يجوز إلدارة البوابة وحسب تقديرها المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى 

البوابة واستخدامها وذلك دون إشعار وألي سبب بما في ذلك مخالفة شروط وبنود االستخدام 

أو أي سلوك آخر قد تعتبره اإلدارة حسب تقديرها الخاص غير قانوني أو مضرًا باآلخرين، وفي 

حالة اإلنهاء، فإنه لن يكون مصرحًا لك بالدخول إلى هذه البوابة. 
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حقوق الملكية:

  تخضع كل مواد المحتوى المنشورة على البوابة وكذلك المواقع التابعة لها لحقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك النصوص أو الرسوم أو الصور أو البرامج أو التصاميم وغيرها. 

  تسمح إدارة البوابة للمستخدمين باستعراض وتصفح صفحات البوابة والطباعة الورقية 

وذلك من أجل االستخدام الشخصي. 

لجامعة  تابعة  البوابة، وهي عمادة  إدارة  فنيًا على  المعلومات  تقنية    تشرف عمادة 

الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. وكل المواد المتوفرة في هذه البوابة بما 

في ذلك النصوص والرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات )المحتويات( والتصاميم 

وغيرها محمية بموجب حقوق النشر والعالمات التجارية وأشكال حقوق الملكية األخرى. 

المعرفة  ونشر  الوعي  زيادة  في  يتمثل  للبوابة  الرئيسية  األهداف  أحد  أن  وبما    

لمستخدمي البوابة وزوارها، فيسمح فقط للمستخدم الشخصي ولالستخدام غير الربحي 

باالستفادة من محتوى البوابة وأية معلومات منشورة عليها مع ضرورة اإلشارة إلى أن 

بوابة جامعة الملك فيصل هي مصدر ذلك المحتوى وتلك المعلومات. 

ويمكن في حالة االستخدام الشخصي طباعة أية أجزاء من المحتوى. · وعلى الجانب اآلخر فال 

يجوز بأي شكل من األشكال بيع أو ترخيص أو تأجير 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 أعمال مشتقة 

من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو ألغراض تجارية، وفي هذه الحالة وألي 

استخدام عام ألية أجزاء من محتوى البوابة فيجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة 

من إدارة البوابة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، مع التأكيد على ضرورة 

االلتزام بقانون حماية الملكية الفكرية السعودي وكل ما هو منصوص ضمن هذه الوثيقة. 
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  ويمنع منعا باتا أي تعديل ألي من محتويات البوابة. كما أن الرسومات والصور في هذه 

البوابة محمية بموجب حقوق النشر، وال يجوز استنساخها أو استغاللها بأية طريقة كانت 

دون موافقة خطية مسبقة من إدارة البوابة. 

محتوى  أي  استخدام  عند  فيصل  الملك  جامعة  بوابة  إلى  المرجعية  اإلشارة  ينبغي    

مذكور على بوابتها اإللكترونية. 

القانون الحاكم والمرجعية القضائية:

بهذا توافق على الخضوع حصرًيا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق 

بكافة المطالبات والخالفات التي تنشأ عن استخدامك لهذه البوابة، علمًا بأن اللغة العربية 

ستكون هي اللغة الرسمية المستخدمة لحل أية خالفات تنشأ عن استخدامك للبوابة أو أي 

من محتوياتها. 

شروط عامة:

إن كل المواد والمعلومات المتوفرة على البوابة توعوية وتتعلق بالمجال األكاديمي وغير 

واالستفادة من كل  البوابة  األساسية الستخدام  اللغة  العربية هي  اللغة  إن  للربح.  هادفة 

المواد المنشورة عليها، ويهدف ترجمة أي من هذه المواد لتقديم خدمة مضافة، وعليه فال 

يتم االستناد إلى الترجمة المتوفرة في تفسير أي خالف حول ما تتضمنه البوابة من محتوى. 
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