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 بوابة اإللكرتونية سياسات ال
 بن سعود اإلسالميةدم  حم اإلمامجلامعة 

 :حقوق النشر
املوقع هي فقط لألغراض العامة والتعليمية فقط. ، وهى مقدمة من قبل "جامعة اإلمام  احملتواة يف هذااملعلومات 

جلعلها على أكرب قدر من املواكبة و حممد بن سعود اإلسالمية". وعلى الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا 
التحديث فإننا نبذل قدراً معقواًل من احلرص للتأكد من كمال أو صحة أو مصداقية املوقع أو املعلومات املذكورة 

 امل.أو املعلومات املتاحة فيه هو حتت مسؤوليتك بشكل كفيه وكوهنا متاحة. و من مث يكون اعتمادك على املوقع 
 

ا ال تتحمل بأي شكل من األشكال أي ضرر أو خسائر تنتج عن استخدام املوقع أو التعامل معه اجلامعة وإدارهت
 بشكل مباشر أو غري مباشر.

 
حيتوي املوقع على روابط أخرى إىل مواقع خمتلفة ليست حتت سيطرة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ال 

طبيعة تلك املواقع أو حمتواها أو مدى توفرها. وتوفري هذه  يوجد لدى اجلامعة وإدارهتا أي حتكم أو سيطرة على
الروابط يف موقع اجلامعة ال يعين بأي شكل من األشكال موافقة اجلامعة أو دعمها ألي من األفكار أو التوجهات 

 املوجودة فيها.
 

اء هيئة أعض مواقع أعضاء هيئة التدريس املوجودة يف النطاق املخصص هلم هي حتت التحكم الكامل من قبل
التدريس. وأي أفكار أو وجهات نظر أو آراء مضمنة يف تلك املواقع هي خاصة بعضو هيئة التدريس املمتلك 

 للموقع وال متثل اجلامعة بأي شكل من األشكال.
 

على الرغم من اجلهد املبذول، فإن اجلامعة ال تعطي أي ضمانات على مدى توفر املوقع وال تتحمل بأي شكل 
 ال مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنتج من عدم توفر املوقع.من األشك
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 :قواع  النشر
يدار املوقع اإللكرتوين جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من قبل عمادة تقنية املعلومات و اإلدارات التابعة 

ين جلامعة اإلمام املوقع اإللكرتو هلا بشكل مباشر، مبا يف ذلك مجيع املعلومات واملواد الواردة فيه ، ويعين استخدام 
 حممد بن سعود اإلسالمية قبول املستخدم/ الباحث/ الطالب/ صاحب املصلحة لألحكام الواردة فيه.

 
ترحب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بإسهامات الكًتاب و الباحثني و املختصني ىف جماالت العلوم 

مع االهتمام باملشكالت الثقافية يف العامل العريب واإلسالمي، والتجديد اإلسالمية ، واإلنسانية ، و التطبيقية 
والبناء احلضاري، وكذلك قضايا اإلمناء الرتبوي والتعليمي. إننا يف هذا املوقع نقوم بنشر اإلبداعات الكتابية 

 هتدف إىل تعميم الفائدة للجميع .للكّتاب وفق قواعد معينة 
  

عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية و توفري حمتوى إثرائي يساهم ىف خدمة اجملتمع  من أجل احلفاظ على هوية جام
 ككل ، يرجى فضاًل اإللتزام مبا يلى:

 جيب أال حيوي املوقع ما يعارض فلسفة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ىف احلوار والتعبري عن الرأي.  *
 طعن أواالنتقاص أوالسب أوالتشهري.* عدم التعرض لألشخاص واجلهات واملؤسسات بال

 * عدم نشر الربامج ذات حقوق النشر أو العالمات التجارية أو حقوق امللكية الفكرية بصفة غري قانونية.
 * مينع اقتباس أي حمتوى حممي حبقوق النشر إال بعد املوافقة من املصدر.

ارج ، وذلك إلمتالك اجلامعة حقوق النشر * مينع نشر أمساء خاصة باملربجمني سواء موظفي جامعة او من اخل
 والربجمة.

 * مينع املدح أو اإلشادة أو الرتويج أو التصويب أو الدعم لكل فكر منحرف ورموزه
 * مينع وضع روابط ملواقع أخرى خمالفة للشرع، أو يقصد هبا اإلضرار باألمن الوطين.

 ن، أو أي صور تؤذي النفوس.* مينع وضع أي صورة خادشة للحياء أو خمالفة لتعاليم الدي
 * استخدام النشر خلدمة أغراض اجلامعة األكادميية و العلمية فقط.
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 * مينع وضع صور النساء.
لية، واملناطقية جبميع والقب  * حيظر املوقع نشر مجيع أنواع احملتوى و التعليقات اليت تؤجج الطائفية، والعنصرية،

 أشكاهلا وصورها.
قد نشرت أو أرسلت للنشر يف جمالت أخرى ، وال جيوز للباحث إعادة نشر حبثه  * جيب أال تكون البحوث

 املنشور.
* أن تكون املشاركة املرسلة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، بعيدة عن الركاكة والضعف، وخالية من األخطاء 

م ة مع ذكر رقم اآلية واساإلمالئية والنحوية قدر اإلمكان مع التأكد من كتابة اآليات القرآنية كتابة صحيح
 السورة.

  * ال حيق ألي عضو نشر دعاية ملنتج جتاري أو غريه دون احلصول على موافقة إدارة املوقع.
 * البوابة غري ملزمة بنشر أي موضوع أو التقيد بزمن حمدد للنشر أو إعادة النشر.

  بة.وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر البوا* اآلراء الواردة يف املوضوعات املنشورة، متثل وجهة نظر أصحاهبا ، 
 * ال تتحمل البوابة أي مسؤولية عن تغري، أو فقد احملتوى نتيجة أي خلل فين أو أعمال تطويرية.

 * ال جيوز استخدام أي أمساء أو شعارات موجودة يف البوابة دون إذن مسبق.
 

 :بيان اخلصوصية
موقع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية واملواقع التابعة هلا يقدم هذا البيان توضيًحا حلقوق وواجبات 

. حبماية شخصيتك وضمان خصوصيتك  يةومستخدميها. وعليه تلتزم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم
وتبني سياستنا هذه ممارستنا يف التعامل مع معلوماتك الشخصية فيما يتعلق بالبيانات سواء كانت على اإلنرتنت 

. ويف حال إعطائك لنا أي معلومات شخصية، سوف نتعامل معها طبًقا هلذه   و على أجهزة الكمبيوتر فقطأ
  السياسة .
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  مجع املعلومات :
يتوقف نوع ومقدار املعلومات اليت تتلقاها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية على كيفية استعمال املستخدم 

الدخول إىل معظم صفحات املوقع بدون إبالغ اجلامعة هبويته وبدون الكشف  ملوقع اجلامعة .وميكن للمستخدم
عن أية معلومات شخصية.وال جتمع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عن طريق موقعها اإللكرتوين أية 

ستخِدم )مثل االسم أو العنوان أو رقم اهلاتف أو عن
ُ
ان الربيد و معلومات ميكن التعرف من خالهلا على شخصية امل

ستخِدم تقدمي مثل هذه املعلومات وذلك على سبيل املثال عند طلب خدمة أو التقدمي 
ُ
اإللكرتوين(، إال إذا قرر امل

على الوظائف املعلن هلا أو التسجيل يف ورش العمل أو املنتديات و يف حالة طلب مثل تلك املعلومات الشخصية 
 .فإننا سنقوم بتوضيح الغرض منها حني طلبها 

 
ستخِدم عرب املوقع اإللكرتوين جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

ُ
ستظل البيانات الشخصية اليت يقدمها امل

طي الكتمان، ويقتصر ختزينها بصورة آمنة على املدة الالزمة للغرض الذي ُقدِّمت من أجله فقط. ولن يتم تقدمي 
ستخِدم .املعلومات اليت يقدمها املستخدم إىل الغري إال مب

ُ
 وجب إذن من امل

 

 حق الوصول:
حتتفظ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بكافة احلقوق يف منع أو تقييد دخول أي شخص إىل البوابة 

ن ، أو حظر الوصول إىل البوابة من خالل أي ارتباط عرب اإلنرتنت يف أي وقت وبدو   اإللكرتونية الرمسية التابعة هلا
 .إبداء أي أسباب

 

 (:Cookiesملفات تعريف االرتباط )
ملف تعريف االرتباط هو عبارة عن معلومة نصية فقط ينقلها املوقع اإللكرتوين إىل القرص الصلب يف جهاز 

ستخِدم حىت يستطيع املوقع اإللكرتوين أن يتعرف على هويته، ويستخدم هذا امللف لعدة 
ُ
احلاسوب اخلاص بامل
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عليك عند زيارتك للموقع مرة أخرى، ومتابعة دورتك احلالية يف املوقع وتنقلك بني أغراض فنية فقط، كالتعرف 
 صفحاته. وليس من أهدافنا استخدامها ألي أغراض أخرى ما مل يتوفر طلب قانوين ورمسي بذلك.

 
ونذكرك بأنه ميكنك إعادة ضبط املتصفح اخلاص بك ليقوم برفض ملفات تعريف االرتباط،أو سؤالك قبل قبول 

 أي ملف تعريف ارتباط؛ إال أنه من املمكن أن تفقد نتيجة لذلك بعض مزايا املوقع أو خدماته.
  

 الروابط :
نود ِاإلشارة بأن هناك العديد من الروابط على موقع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اليت ميكن أن تصلك 

( ، وهذه املواقع ال تعمل وفًقا  imamu.edu.saمع مواقع أخرى غري تابعة للجامعة ليست ضمن اجملال) 
لسياسة اخلصوصية املتبعة يف موقع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية لذا ننصح الزائر الكرمي مبراجعة سياسة 

 اخلصوصية اخلاصة بتلك املواقع قبل الكشف عن أي معلومات شخصية تدل على صاحبها .
  

 إخالء املسؤولية :التغيريات يف املوقع اإللكرتوين و 
ابق إنذار .وعلى الرغم بدون س  حتتفظ اجلامعة باحلق يف تغيري املعلومات الواردة يف املوقع اإللكرتوين يف أي وقت

من أننا نبذل قصارى جهدنا للتأكد من دقة املعلومات الواردة يف املوقع اإللكرتوين إال أننا ال نستطيع ضمان 
أي نوع كان فيما يتعلق باملوقع اإللكرتوين أو حمتوياته )مبا يف ذلك أي نص أو دقتها أو تقدمي أي ضمانات من 

 رسوم بيانية أو إعالنات أو وصالت أو غريها ..(
أو ضمين , خبصوص عدم وجود فريوسات أو عيوب يف   وباإلضافة إىل ذلك , ال تقدم اجلامعة أي ضمان صريح  

 ملواد دون انقطاع أو بال أخطاء.وص تقدمي هذه ااملواد الواردة يف املوقع اإللكرتوين أو خبص
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 التغيريات اليت ميكن أن تطرأ على هذه السياسة :
من أجل احلفاظ على هذا املوقع وتوفري وتطوير اخلدمات يف املستقبل فإنه ميكن جلامعة اإلمام حممد بن سعود 

هذه  مثل هذه التغيريات، سيتم عرضها يف اإلسالمية تغيري أحكام هذه السياسة من حني آلخر , ويف حالة إجراء
ستخِدم يف استعمال املوقع اإللكرتوين جلامعة 

ُ
ستخِدم على علم هبا. ويكون استمرار امل

ُ
الصفحة لكي يكون امل

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية على أساس املعلومات الواردة يف سياسة اخلصوصية هذه موافقة ملا جرى تعديله.
 

 نشر مبواقع أعضاء هيئة الت ريس و مواقع الوح ات املختلفة يف اجلامعة :سياسات ال
مجيع املواقع الداخلية باجلامعة سواء كانت مواقع أعضاء هيئة تدريس أو مواقع كليات أو أي وحدات   ختضع

حملتوى او تتحمل اجلهة كافة املسؤولية عن   لسياسات النشر املعتمدة على موقع اجلامعة  داخلية باجلامعة
 .  املنشور

 
مجيع األفكار و اآلراء و احملتويات املنشورة على مواقع أعضاء هيئة التدريس ختضع للتحكم الكامل من قبل عضو 

 و ال متثل اجلامعة بأي شكل من األشكال.  هيئة التدريس ويتحمل عنها املسؤولية كاملة
 


