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سياسة النشر اإللكتروني:

يعــد موقــع جامعــة جــدة هــو وســيلة النشــر االلكترونــي لجميــع منســوبي قطاعــات الجامعــة ويجب اســتخدامه 
فيمــا يعــود بالنفــع علــى الجامعــة ومنســوبيها وقطاعاتهــا المختلفــة وبمــا ال يخــل بــأي شــكل مــن األشــكال 
بســمعة الجامعــة ومنســوبيها أو يعرضهــم للمســاءلة القانونيــة لــذا يجــب التأكــد مــن اتبــاع سياســات النشــر 

المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة.
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مجال التطبيق. 1
تطبق هذه السياسات على جميع الوحدات اإلدارية في الجامعة، وتشمل العمادات 

والكليات واالدارات والوكاالت والقطاعات وغيرها.

مسؤولية . 2
النشر

o  ــؤولية ــة المس ــم كاف ــع له ــرف مواق ــم ص ــذي ت ــخاص ال ــات واألش ــل الجه تتحم
الكاملــة عــن محتــوى الموقــع والملفــات وكافــه مــا ينشــر علــى مواقعهــم بنــاء 
علــى الصالحيــات التــي منحــت لهــم بنــاء علــى طلبهــم وبعــد تطبيــق سياســات 

البوابــة فــي منــح المواقــع الرســمية. 

o  يعتبــر رئيــس كل جهــة مــن جهــات جامعــة جــدة هــو المســئول الوحيــد عــن صحــة
محتــوى صفحــات موقــع الجهــة االلكترونــي ذلــك مــن خــالل اإلشــراف علــى 

ــات الخاصــة بالجهــة وتحديثهــا. ــى إضافــة كافــة المعلوم ــذي يتول المنســق ال

o  يجــب علــى الجهــات أو االشــخاص اســتخدام المواقــع فــي االغــراض المخصصة لها
ــاًء عليهــا، حيــث أن هــذا الموقــع والمنشــئة  ــات لهــم بن ــح الصالحي ــم من والتي ت

تحــت الموقــع الرئيســي للجامعــة يحمــل أســم الجامعــة. 

حقوق الملكية . 3
و النشر 

ــع  ــق م ــب ان تتواف ــة يج ــع الجامع ــات موق ــي صفح ــورة ف ــات المنش ــع المحتوي جمي
حقــوق النشــر وسياســة النشــر االلكترونــي بالجامعــة وهــذا يشــمل وال يقتصــر علــى 

التالي: 

o .البحوث المنشورة في مؤتمرات علمية ومجالت علمية

o .الكتب والمؤلفات بصيغ الكترونية

o .أي مواد الكترونية غير مملوكة لصاحب الصفحة ولها حقوق نشر

o  يجــب أن تتأكــد الجهــات قبــل نشــر أي محتويــات أو مشــاهد منقولــة مــن
مواقــع أخــرى بعــدم خــرق حقــوق النشــر الخاصــة بالموقــع األخــر، حيــث تتحمــل 

الجهــة كافــة المســؤوليات المترتبــة علــى ذلــك.

o  ــور ــع الص ــر لجمي ــة والنش ــة الفكري ــوق الملكي ــزام بحق ــرورة االلت ــد بض نؤك
والشــعارات والنصــوص التــي يتــم رفعهــا علــى الموقــع االلكترونــي، ونحــذر 
ــع  ــي الموق ــا ف ــوص ورفعه ــعارات ونص ــور وش ــاس اي ص ــخ أو اقتب ــن نس م
ــة  ــد مخالف ــؤولية عن ــة المس ــة كاف ــل الجه ــا وتتحم ــارة لمصدره ــدون االش ب

ذلــك.

 سياسات النشر 	. 
بمواقع هيئة 

التدريس

تخضــع جميــع المواقــع الشــخصية ألعضــاء هيئــة التدريــس لسياســات النشــر المعتمدة 
علــى موقــع الجامعــة وجميــع األفــكار واآلراء والمحتويــات المنشــورة علــى مواقعهم 
تخضــع للتحكــم الكامــل مــن قبــل عضــو هيئــة التدريــس ويتحمــل عنهــا المســؤولية 

كاملــة وال تمثــل الجامعــة بــأي شــكل مــن األشــكال.
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 قواعد النشر 	. 

من أجل الحفاظ على هوية جامعة جدة وتوفير محتوى إثرائي يساهم في خدمة 
المستفيد، يرجى فضاًل االلتزام بما يلي:

o  مالئمة المحتوى وخلوه من االسلوب الغير الئق من لهجة نابية أو متهجمة
أو عنصرية أو مهددة سواء كان نصا أو صورة أو فكرة.

o  ــراف ــة أو أع ــة والجامع ــة الدول ــف ألنظم ــو مخال ــا ه ــر م ــع نش ــر الموق يحظ
ــكال. ــن األش ــكل م ــأي ش ــن ب ــة اآلخري ــرض لخصوصي ــه تع ــا في ــع، وم المجتم

o  عــدم اســتخدام الموقــع كمنتــدى أو الحديــث عــن أي منشــاة أخــرى أو شــخص
أخــر أو تقديــم شــكاوى.

o .استخدام النشر لخدمة أغراض الجامعة األكاديمية والعلمية فقط

o  مراعاة قواعد اللغة المستخدمة إلنشاء الصفحة أو المادة اإللكترونية والتأكد
من سالمتها وخلوها من األخطاء اللغوية واالمالئية.

o  يجــب التأكــد مــن تحديــث محتــوى الصفحــات والمــواد المختلفة بشــكل يضمن
ــام  ــال وأرق ــات االتص ــار ومعلوم ــمل األخب ــذا يش ــارة. وه ــت الزي ــا وق حداثته

الهواتــف والبريــد اإللكترونــي ووصــف المــواد وغيرهــا مــن المعلومــات.

o  ال تلتــزم البوابــة بمراجعــة الروابــط الخارجيــة التــي تــؤدي الــى االنتقــال الــى
ــوى او  ــؤولية المحت ــل مس ــدة. وال تتحم ــة ج ــع جامع ــع لموق ــات ال تتب صفح

الخدمــات التــي تقدمهــا. 

o  عــدم نشــر صــورة فيهــا خــدش للحيــاء أو مخالفــة للشــريعة أو األعــراف
األكاديميــة، أو النظــم والقواعــد المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

o  ــا ــل أو به ــور ال تعم ــى ص ــوي عل ــي تحت ــار الت ــات واألخب ــض الصفح ــيتم رف س
ــبة. ــر مناس ــاد الصورة غي ــت أبع ــل، أو كان خل

o  ال تتحمــل البوابــة أي مســؤولية عــن تغيــر، أو فقــد المحتــوى نتيجــة أي خلــل
فنــي أو أعمــال تطويريــة.

 التغييرات 	. 
في الموقع 
اإللكتروني 

وإخالء 
المسؤولية

ــي  ــع اإللكترون ــي الموق ــواردة ف ــات ال ــر المعلوم ــي تغيي ــق ف ــة بالح ــظ الجامع تحتف
فــي أي وقــت بــدون ســابق إنــذار. وعلــى الرغــم مــن أننــا نبــذل قصــارى جهدنــا للتأكــد 
ــان  ــتطيع ضم ــا ال نس ــي إال أنن ــع اإللكترون ــي الموق ــواردة ف ــات ال ــة المعلوم ــن دق م
دقتهــا أو تقديــم أي ضمانــات مــن أي نــوع كان فيمــا يتعلــق بالموقــع اإللكترونــي أو 
محتوياتــه )بمــا فــي ذلــك أي نــص أو رســوم بيانيــة أو إعالنــات أو وصــالت أو غيرهــا..(.

 وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال تقــدم الجامعــة أي ضمــان صريــٍح أو ضمنــي، بخصــوص عــدم 
وجــود فيروســات أو عيــوب فــي المــواد الــواردة فــي الموقــع اإللكترونــي أو بخصــوص 

تقديــم هــذه المــواد دون انقطــاع أو بــال أخطــاء.
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حاالت االنقطاع . 7
والبطيء 

في البوابة 
االلكترونية 

إن شــبكة االنترنــت ليســت وســيلة مســتقرة فــي كل األحــوال، وقــد تقــع فــي أي وقــت 
أخطــاء وحــاالت ســهو وانقطــاع للخدمــة وتأخيــر لهــا، وال يقــع علــى عاتقهــا أي التــزام 

أو مســؤولية بصفــة مســتمرة لتشــغيل الشــبكة وخدمــات اإلنترنــت فــي الجامعــة. 

 التغييرات 	. 
التي يمكن 

أن تطرأ على 
هذه السياسة

مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذا الموقــع وتوفيــر وتطويــر الخدمــات فــي المســتقبل فإنــه 
يمكــن لجامعــة جــدة تغييــر أحــكام هــذه السياســة مــن حيــن آلخــر، وفــي حالــة إجــراء 
ــتخِدم  ــون الُمس ــي يك ــة لك ــذه الصفح ــي ه ــا ف ــيتم عرضه ــرات، س ــذه التغيي ــل ه مث
ــي  ــع اإللكترون ــتعمال الموق ــي اس ــتخِدم ف ــتمرار الُمس ــون اس ــا. ويك ــم به ــى عل عل
لجامعــة جــدة علــى أســاس المعلومــات الــواردة فــي سياســة النشــر هــذه موافقــة 

لمــا جــرى تعديلــه.


