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 :بالجهة طالب صالحية تحرير موقعلجهة ولتعليمات ل
  العمل لزمالءأو   خر آ شخص ألي إفشاؤهاوعدم   املرور  وكلمة املستخدماملحافظة على حساب. 

  من ناحية  هاتهملج مواقعتحرير  صالحية صرف تم نالذي واألشخاصتقع كامل املسؤولية على الجهة

 منحوا التي املواقع علىمن وثائق وأخبار وبيانات  ينشر  ما وكافةاملرفوعة  وامللفات املوقعوتصميم  محتوى 

 .صالحية تحريرها

  سياسة  -سياسة الخصوصية ن تتوافق مع أجميع املحتويات املنشورة في صفحات موقع الجامعة يجب

تعليمات  –سياسة البيانات املفتوحة  –سياسة البوابة اإللكترونية  –استخدام البوابة وشروط النشر 

  https://goo.gl/WsoQqEاستخدام البوابة والخدمات اإللكترونية واملنشورة على الرابط: 

 بدون سابق إنذارو  ع اإللكتروني في أي وقتتحتفظ الجامعة بالحق في تغيير املعلومات الواردة في املوق. 

  كلمة املرور بتغيير املوقع تحرير  طالب صالحيةيلتزم 
 
 أسابيع أو عند الطلب. 6فترة ال تتجاوز خالل  دوريا

  على اآلراء الواردة في الجامعة ال يتضمن بأي حال موافقة للجهة ولطالب الصالحية  تصريح التحرير والنشر

 .املحتوى  السياق املنشور فيه

   
 
 .املنشور بشأن امللكية الفكرية للمحتوى  من أية نزاعات مع أي طرف آخر الجامعة مسؤولية  ىخلت

  وخلوه من التالي:املوقع مالئمة محتوى يجب على الجهة وطالب الصالحية التحقق من 

  
 
 و فكرة.أو فيديو أو صورة أ ما يحتوي على أسلوب غير الئق سواء كان نصا

  عراف املجتمع.أو أو الجامعة أنظمة الدولة ما هو مخالف أل 

  شكال.ما فيه تعرض لخصوصية اآلخرين بأي شكل من األ 

 لكترونية والتأكد من سالمتها وخلوها من خدمة إلنشاء الصفحة او املادة اإلمراعاة قواعد اللغة املست

 األخطاء.

 :اثتها تلفة بشكل يضمن حديجب التأكد من تحديث محتوى الصفحات واملواد املخ حداثة املعلومات

تصال وأرقام الهواتف والبريد االلكتروني ووصف املواد وقت الزيارة، وهذا يشمل األخبار ومعلومات األ

 وغيرها من املعلومات.
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 الدورات والخلفية التقنية للموظف

 البيانات: على اجلهة مسؤول تصديق -2

 اخلتم: التاريخ: التوقيع: االسم: املسمى الوظيفي:

     

 لالستخدام الرمسي: -3
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 رئيس قسم النظم والتطبيقات بعمادة تقنية املعلومات،سعادة 

 صالحية تحرير موقع الجهة التابع لها. هيمنح املوظف املذكور أعال   :والتطبيقات النظم قسمبناء  على توصية 

                                                                                      صالحية تحرير موقع الجهة التابع لها. هيمنح املوظف املذكور أعال  ال 

 جلهة صالحية حترير موقعطلب  منوذج

https://goo.gl/WsoQqE

