سياسة
الخصوصية

Designed by

مقدمة
تتمثل رؤية البوابة اإللكترونية لجامعة الملك فيصل في سعي الجامعة ألن تصبح
بوابتها اإللكترونية نافذة عملية للتعرف على أنشطة وخدمات الجامعة ،كونها بيئة
وحقال لتبادل الخبرات على المستويين اإلقليمي والدولي
مناسبة لنشر المعرفة
ً
األمر الذي من شأنه أن يثري العملية التعليمية قدماً الى االمام .وألن إدارة البوابة
معنية ببذل قصارى جهدها لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكل المستفيدين ،فهي
تضع سرية معلوماتهم على رأس قائمة األولويات .وبالتالي حددت اإلدارة عدداً من
المبادئ الواجب مراعاتها من ِقبل مستخدم البوابة من أجل الحفاظ على خصوصية
وسرية معلوماته ،علماً بأن تلك المبادئ تشكل فيما بينها سياسة للخصوصية وسرية
المعلومات .وعلى زوار البوابة االطالع المستمر على سياسة الخصوصية وما تحويه
من شروط ومبادئ لضمان سرية المعلومات من أجل التعرف على أية تحديثات تتم
عليها ،علماً بأن إدارة البوابة غير مطالبة باإلعالن عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط
والمبادئ .ويعني استخدامك للبوابة أنك اطلعت ووافقت على تلك الشروط والمبادئ
وما يتم عليها من تعديالت مستمرة.

Designed by

وحدة التدريب واإلعالم

أمن المعلومات
تم إعداد سياسة الخصوصية وسرية المعلومات لمساعدة الزوار والمستخدمين على
تفهم طبيعة البيانات التي يتم جمعها منهم عند زيارة البوابة وكيفية التعامل معها.
تتخذ إدارة البوابة اإلجراءات والتدابير المناسبة والمالئمة للحفاظ على المعلومات
الشخصية التي لديها وحفظها بشكل آمن بما يضمن حمايتها من الفقدان أو الدخول
غير المصرح به أو إساءة االستخدام ،أو التعديل واإلفصاح غير المصرح بهما ،ومن أهم
التدابير المعمول بها في إدارة البوابة لحماية معلومات الزائر الشخصية ما يلي:
 اإلجراءات والتدابير المشددة لحماية أمن المعلومات والتقنيات المستخدمة للوقاية منعمليات االحتيال والدخول غير المصرح به إلى أنظمتنا.
 التحديث المستمر إلجراءات وضوابط الحماية التي تفي أو تزيد عن المعايير القياسية. تأهيل الموظفين المسؤولين عن إدارة البوابة وتدريبهم على احترام سرية المعلوماتالشخصية لزوار البوابة وزائراتها.

Designed by

وحدة التدريب واإلعالم

جمع المعلومات
بمجرد زيارة المستخدم لبوابة جامعة الملك فيصل ،يقوم الخادم الخاص بالجامعة
بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت  IPالخاص بالمستخدم وتاريخ ووقت الزيارة
والعنوان  URLالخاص بأي موقع إلكتروني تتم منه إحالتك إلى بوابة الجامعة.
تضع معظم المواقع اإللكترونية بمجرد أن تتم زيارتها ملفاً صغيراً على القرص الصلب
الخاص بجهاز الزائر (المتصفح) ،ويسمى هذا الملف "بملف تعريف االرتباط" (،)Cookies
وهذا الملف عبارة عن ملفات نصية ،تقوم بعض المواقع التي تزورها بإيداعها على
القرص الصلب في جهازك ،وتحتوي هذه الملفات النصية على معلومات تتيح للموقع
الذي أودعها أن يسترجعها عند الحاجة لها خالل زيارة المستخدم المقبلة للموقع ومن
هذه المعلومات المحفوظة - :تذكر اسم المستخدم وكلمة المرور - .حفظ إعدادات
الصفحة في حال كان ذلك متاح على البوابة - .عدم إتاحة إمكانية التصويت أكثر من
مرة لنفس المستخدم.
وعلى هذا األساس فإن بوابة الجامعة ستستخدم المعلومات الموجودة في ملفات
تعريف االرتباط ألغراض فنية خاصة بها وذلك عند زيارتها أكثر من مرة ،كما أن البوابة
بإمكانها تغيير المعلومات الموجودة ضمن ملفات تعريف االرتباط أو إضافة معلومات
جديدة كلما قمت بزيارة بوابة جامعة الملك فيصل.
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إذا قمت باستخدام تطبيق مباشر أو أرسلت بريداً
إلكترونيا إلدارة البوابة أو ألي من
ً
إدارات الجامعة وذلك عبر البوابة اإللكترونية لجامعة الملك فيصل لكي تزودنا فيه
ببيانات شخصية ،فإننا قد نشارك هذه البيانات مع جهات أو إدارات أخرى ،وذلك لخدمتك
بصورة أكثر فعالية .علماً بأننا لن نشارك بياناتك الشخصية مع الجهات غير الحكومية إال
إذا كانت من الجهات المصرح لها ضمن الجهات المختصة بالقيام بأداء خدمات حكومية
محددة .وبتقديمك لبياناتك ومعلوماتك الشخصية من خالل البوابة اإللكترونية لجامعة
تماما بالموافقة على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات
الملك فيصل ،فإنك تقر
ً
من ِقبل سلطات المملكة العربية السعودية .ونحن نحتفظ بالحق في كل األوقات في
كشف أي معلومات للجهات المختصة ،عندما يكون ذلك ضرورياً لاللتزام بأي قانون أو
نظام أو طلب حكومي.
إنك مسؤول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خالل هذه
البوابة.
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فتح حساب في البوابة
يمكن لمستخدمي البوابة الوصول إلى بعض قواعد المعلومات أو الخدمات التي
توفرها البوابة وذلك بعد استالم اسم المستخدم وكلمة المرور التي يتم تحديدها
بالتنسيق مع إدارة البوابة .ويمكن أن ُيطلب من المستخدم إضافة بعض المعلومات
الشخصية أو تحديثها ،كما يمكن للمستخدم تعديل أي من بيانات حسابه متى شاء أو
حتى إلغائها في أي وقت يرغب في ذلك.
ومثل أية معلومات أخرى يتم تجميعها حول مستخدمي البوابة ،فإن معلومات
حساب المستخدم سوف يتم استخدامها لتوثيق شخصية المستخدم وحماية حسابه،
كما أنه من الممكن أن تتم مشاركة تلك المعلومات مع أية مواقع أخرى تابعة لبوابة
جامعة الملك فيصل.
يهدف من جمع أي معلومات حول مستخدمي البوابة األغراض العلمية والبحثية
وتطوير خدمات الجامعة بشكل عام والخدمات المقدمة عبر البوابة بشكل خاص وذلك
من دوره تعزيز عالقة الجامعة بالمجتمع.
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حماية خصوصيتك
لكي نتمكن من مساعدتك في حماية معلوماتك الشخصية فإننا نوصي بما يلي:
 االتصال بنا بشكل فوري عندما يغلب على ظنك أن شخصاً ما استطاع الحصول على كلمةالسر الخاصة بك ،أو رمز االستخدام ،أو الرقم السري ،أو أي معلومات سرية أخرى.
 ال تفصح عن أي معلومات سرية عبر الهاتف أو شبكة اإلنترنت ما لم تعرف هوية الشخصأو الطرف المستقبل للمعلومة.
 استخدم متصفحا آمنا عند قيامك بإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت مع إغالق التطبيقات غيرالمستخدمة على الشبكة ،والتأكد من أن برنامج الحماية من الفيروسات محدث على
الدوام.
 في حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول وثيقة الخصوصية وما تحويه من مبادئ،يمكن التواصل مع إدارة البوابة عبر البريد اإللكتروني بالموقع.
للحفاظ على بياناتك الشخصية ،يتم تأمين التخزين اإللكتروني والبيانات الشخصية
المرسلة باستخدام التقنيات األمنية المناسبة.
ً
طرقا
هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم
لحماية المعلومات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا .ونحن غير
مسؤولين عن محتويات وطرق وخصوصيات هذه المواقع األخرى ،وننصحك بالرجوع
إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
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إرسال الرسائل اإللكترونية إلى الجامعة
عندما تقوم باالستفسار أو طلب معلومات حول معلومة ما أو خدمة محددة أو في حالة
قيامك بإعطاء معلومات إضافية مستخدما أياً من وسائل االتصال مع الجامعة سواء
كانت تلك الوسائل إلكترونية أو غير إلكترونية ،مثل طلب االستفسار على موقعنا ،فإننا
سنستخدم عنوان بريدك اإللكتروني للرد على استفساراتك ،ومن الممكن حفظ عنوان
بريدك ورسالتك وإجابتنا عليها ألغراض مراقبة الجودة ،او ألجل الغايات القانونية والرقابية.
ويمكن االطالع على سياسة النشر وشروط استخدام البوابة بالضغط هنا
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سياسة االستخدام اآلمن
للتطبيقات والخدمات اإللكترونية

مقدمة
قامت عمادة تقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل بوضع متطلبات سياسة االستخدام اآلمن
لتطبيقات الويب ،حيث تشمل وتطبق هذه السياسة على كافة منسوبي الجامعة والطلبة وأعضاء
هيئة التدريس والمتعاقدين والمقاولين وموظفيهم وعموم المجتمع الذين يستخدمون التطبيقات
والخدمات اإللكترونية الخاصة بجامعة الملك فيصل ،والهدف من هذه السياسة هو تأمين وحماية
األصول المعلوماتية والموارد واألصول التقنية للجامعة من أي ثغرات أو تهديدات أو اختراقات سيبرانية،
كما تعرض السياسة على المستخدم النهائي كيفية استخدامه لهذه الموارد التقنية والمعلوماتية
عال من النضج تلبي احتياجات وتوقعات
االستخدام األمثل لالستفادة من خدمات إلكترونية بمستوى ٍ
المستفيدين وفق مستويات الحماية المعمول بها وفق سياسات وضوابط وإجراءات األمن السيبراني
الصادرة من الجهات ذات العالقة في الدولة.
يوافق المستخدم النهائي على التقيد التام بهذه السياسة وفي حال عدم االلتزام أو التقيد بها فقد
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب المخالفة إلى إجراء
ُي ّ

نظامي حسب اإلجراءات النظامية المتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من
الجهات ذات العالقة .كما يوافق المستخدم النهائي كذلك على عدم استخدام أو تشجيع أو تعزيز أو
تسهيل أو إرشاد اآلخرين الستخدام األنظمة والتطبيقات والخدمات اإللكترونية ،مع االلتزام والتقيد
بالتالي:

ُ 1.يمنع على المستخدم الدخول في أنشطة أو الترويج لها أو التشجيع عليها بما يخالف أي قانون
أو نظام أو قرار حكومي أو مرسوم ملكي أو اتفاقية قانونية أو سياسات.

ُ 2.يمنع على المستخدم اختراق أو تعطيل أو تعديل أو الدخول أو االستخدام أو االستغالل غير
المشروع للتطبيقات والخدمات اإللكترونية أو قواعد البيانات أو أنظمة البنية التحتية وأنظمة
الحماية المرتبطة بها سواء على مستوى الشبكة المحلية أو الخارجية.
ُ 3.يمنع على المستخدم تعطيل أي جانب من جوانب الخدمة أو التدخل فيه أو التحايل عليه؛ أو انتهاك
أي إجراءات أمان أو مصادقة يستخدمها النظام أو الخدمة.

ُ 4.يمنع المستخدم من الدخول على التطبيق أو الخدمة اإللكترونية إذا قام بعدد محدد من محاوالت
تسجيل الدخول غير الصحيحة مع تعطيل حسابه لفترة زمنية محددة إلحباط أي محاوالت للهجوم
التخميني.
ُ 5.يمنع على المستخدم استخدام البرمجيات غير المرخصة أو غيرها من الممتلكات الفكرية.
ُ 6.يمنع على المستخدم الوصول إلى أي خدمة أو نظام أو التحقيق فيه دون تصريح ،بما في ذلك،
على سبيل المثال ال الحصر ،االنتهاكات أو عمليات مسح الثغرات األمنية أو اختبار االختراق.

7.يجب على المستخدم استخدام متصفح آمن ومصرح به للوصول إلى الشبكة الداخلية أو شبكة
اإلنترنت.
8.يجب على المستخدم إبالغ الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة في حال وجود مواقع
مشبوهة ينبغي حجبها.
ُ 9.يمنع على المستخدم استخدام التقنيات التي تسمح بتجاوز الوسيط ( )Proxyأو جدار الحماية
( )Firewallللوصول إلى شبكة اإلنترنت.

ُ 10.يمنع على المستخدم أي سرقة للموارد بما في ذلك المعلومات الحساسة.
ُ 11.يمنع على المستخدم القيام بتزوير أو انتحال هوية الغير أو تغيير هويته وذلك عند استخدام
التطبيقات والخدمات اإللكترونية الخاصة بالجامعة.

ُ 12.يمنع على المستخدم تنزيل البرمجيات واألدوات أو تثبيتها على أصول الجامعة دون الحصول على
تصريح مسبق من عمادة تقنية المعلومات.

ُ 13.يمنع على المستخدم استخدام شبكة اإلنترنت في غير أغراض العمل بما في ذلك تنزيل الوسائط
والملفات واستخدام برمجيات مشاركة الملفات.

14.يجب على المستخدم تبليغ الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة عند االشتباه بوجود
مخاطر سيبرانية ،كما يجب التعامل بحذر مع الرسائل األمنية التي قد تظهر خالل تصفح شبكة
اإلنترنت أو الشبكات الداخلية.

ُ 15.يمنع على المستخدم إجراء فحص أمني لغرض اكتشاف الثغرات األمنية ،ويشمل ذلك إجراء اختبار
االختراقات ،أو مراقبة شبكة الجامعة وأنظمتها أو الشبكات واألنظمة الخاصة بالجهات الخارجية
دون الحصول على تصريح مسبق من الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة.
ُ 16.يمنع على المستخدم استخدام مواقع مشاركة الملفات دون الحصول على تصريح مسبق من
الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة.

ُ 17.يمنع على المستخدم زيارة المواقع المشبوهة بما في ذلك مواقع تعليم االختراق.
ُ 18.يمنع على المستخدم استخدام وسائط التخزين الخارجية دون الحصول على تصريح مسبق من
الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة.

ُ 19.يمنع على المستخدم القيام بأي نشاط من شأنه التأثير على كفاءة األنظمة واألصول وسالمتها
دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة ،بما في ذلك

األنشطة التي ُت ّ
مكن المستخدم من الحصول على صالحيات وامتيازات أعلى.

ُ 20.يمنع على المستخدم تثبيت أدوات خارجية على جهاز الحاسب اآللي دون الحصول على إذن مسبق
من عمادة تقنية المعلومات.

21.يجب على المستخدم تبليغ الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة عند االشتباه بأي نشاط
قد يتسبب بضرر على أجهزة الحاسب اآللي الخاصة بجامعة الملك فيصل أو أصولها.
ُ 22.يمنع على المستخدم استخدام البريد اإللكتروني ،أو الهاتف ،أو الفاكس اإللكتروني أو وسائل

التواصل األخرى في غير أغراض العمل ،وبما يتوافق مع سياسات األمن السيبراني في الجامعة.

ُ 23.يمنع على المستخدم تداول رسائل تتضمن محتوى غير الئق أو غير مقبول ،بما في ذلك الرسائل
المتداولة مع األطراف الداخلية والخارجية.

24.يجب على المستخدم استخدام تقنيات التشفير عند إرسال معلومات حساسة عن طريق البريد
اإللكتروني أو أنظمة االتصاالت.

25.يجب عدم تسجيل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة في أي موقع ليس له عالقة بالعمل.
26.يجب على المستخدم تبليغ الجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة عند االشتباه بوجود رسائل
بريد إلكتروني تتضمن محتوى قد يتسبب بأضرار ألنظمة الجامعة أو أصولها.
27.تحتفظ الجامعة بحقها في كشف محتويات رسائل البريد اإللكتروني بعد الحصول على التصاريح
الالزمة من صاحب الصالحية والجهة المعنية باألمن السيبراني بالجامعة وفقاً لإلجراءات
والتنظيمات ذات العالقة.
ُ 28.يمنع على المستخدم فتح رسائل البريد اإللكتروني والمرفقات المشبوهة أو غير المتوقعة حتى
وإن كانت تبدو من مصادر موثوقة.

29.يجب على المستخدم اختيار كلمات مرور آمنة ،والمحافظة على كلمات المرور الخاصة بأنظمة
الجامعة وأصولها .كما يجب اختيار كلمات مرور مختلفة عن كلمات مرور الحسابات الشخصية،
مثل حسابات البريد الشخصي ومواقع التواصل االجتماعي.
ُ 30.يمنع على المستخدم مشاركة كلمة المرور عبر أي وسيلة كانت ،بما في ذلك المراسالت
اإللكترونية ،واالتصاالت الصوتية ،والكتابة الورقية .كما يجب على جميع المستخدمين عدم الكشف
عن كلمة المرور ألي طرف آخر بما في ذلك زمالء العمل وموظفو عمادة تقنية المعلومات.
31.يجب على المستخدم تغيير كلمة المرور عند تزويده بكلمة مرور جديدة من قبل مسؤول النظام.
32.يجب على المستخدم عدم إفشاء بيانات حسابه الجامعي أو كلمة المرور لآلخرين ،وتقع المسؤولية
على المستخدم نفسه في المحافظة على كافة بياناته الشخصية.
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