سياسات النشر في بوابة جامعة جدة
اإللكترونية
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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

المذكـ�ورة فـ�ي هـ�ذه الوثيقـ�ة.
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1.1مجال التطبيق

تطبق هذه السياسات على جميع الوحدات اإلدارية في الجامعة ،وتشمل العمادات
والكليات واالدارات والوكاالت والقطاعات وغيرها.
o oتتحمــل الجهــات واألشــخاص الــذي تــم صــرف مواقــع لهــم كافــة المســؤولية
الكاملــة عــن محتــوى الموقــع والملفــات وكافــه مــا ينشــر علــى مواقعهــم بنــاء
علــى الصالحيــات التــي منحــت لهــم بنــاء علــى طلبهــم وبعــد تطبيــق سياســات
البواب��ة ف��ي من��ح المواق��ع الرس��مية.

2.2مسؤولية
النشر

o oيعتبــر رئيــس كل جهــة مــن جهــات جامعــة جــدة هــو المســئول الوحيــد عــن صحــة
محتــوى صفحــات موقــع الجهــة االلكترونــي ذلــك مــن خــال اإلشــراف علــى
المنسـ�ق الـ�ذي يتولـ�ى إضافـ�ة كافـ�ة المعلومـ�ات الخاصـ�ة بالجهـ�ة وتحديثهـ�ا.
o oيجــب علــى الجهــات أو االشــخاص اســتخدام المواقــع فــي االغــراض المخصصة لها
بنــاء عليهــا ،حيــث أن هــذا الموقــع والمنشــئة
والتي تــم منــح الصالحيــات لهــم
ً
تحــت الموقــع الرئيســي للجامعــة يحمــل أســم الجامعــة.

جميــع المحتويــات المنشــورة فــي صفحــات موقــع الجامعــة يجــب ان تتوافــق مــع
حقــوق النشــر وسياســة النشــر االلكترونــي بالجامعــة وهــذا يشــمل وال يقتصــر علــى
التالي:

3.3حقوق الملكية
و النشر

o

oالبحوث المنشورة في مؤتمرات علمية ومجالت علمية.

o

oالكتب والمؤلفات بصيغ الكترونية.

o

oأي مواد الكترونية غير مملوكة لصاحب الصفحة ولها حقوق نشر.

o

oيجــب أن تتأكــد الجهــات قبــل نشــر أي محتويــات أو مشــاهد منقولــة مــن
مواقــع أخــرى بعــدم خــرق حقــوق النشــر الخاصــة بالموقــع األخــر ،حيــث تتحمــل
الجهـ�ة كافـ�ة المسـ�ؤوليات المترتبـ�ة علـ�ى ذلـ�ك.

o

oنؤكــد بضــرورة االلتــزام بحقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر لجميــع الصــور
والشــعارات والنصــوص التــي يتــم رفعهــا علــى الموقــع االلكترونــي ،ونحــذر
مــن نســخ أو اقتبــاس اي صــور وشــعارات ونصــوص ورفعهــا فــي الموقــع
بــدون االشــارة لمصدرهــا وتتحمــل الجهــة كافــة المســؤولية عنــد مخالفــة
ذلـ�ك.

تخضــع جميــع المواقــع الشــخصية ألعضــاء هيئــة التدريــس لسياســات النشــر المعتمدة
 4.سياسات النشر علــى موقــع الجامعــة وجميــع األفــكار واآلراء والمحتويــات المنشــورة علــى مواقعهم
بمواقع هيئة تخضــع للتحكــم الكامــل مــن قبــل عضــو هيئــة التدريــس ويتحمــل عنهــا المســؤولية
كاملـ�ة وال تمثـ�ل الجامعـ�ة بـ�أي شـ�كل مـ�ن األشـ�كال.
التدريس
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من أجل الحفاظ على هوية جامعة جدة وتوفير محتوى إثرائي يساهم في خدمة
فضال االلتزام بما يلي:
المستفيد ،يرجى
ً

 5.قواعد النشر

 6.التغييرات
في الموقع
اإللكتروني
وإخالء
المسؤولية
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o

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

o

oيحظــر الموقــع نشــر مــا هــو مخالــف ألنظمــة الدولــة والجامعــة أو أعــراف
المجتمـ�ع ،ومـ�ا فيـ�ه تعـ�رض لخصوصيـ�ة اآلخريـ�ن بـ�أي شـ�كل مـ�ن األشـ�كال.

o

oعــدم اســتخدام الموقــع كمنتــدى أو الحديــث عــن أي منشــاة أخــرى أو شــخص
أخـ�ر أو تقديـ�م شـ�كاوى.

o

oاستخدام النشر لخدمة أغراض الجامعة األكاديمية والعلمية فقط.

o

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

o

oيجــب التأكــد مــن تحديــث محتــوى الصفحــات والمــواد المختلفة بشــكل يضمن
حداثتهــا وقــت الزيــارة .وهــذا يشــمل األخبــار ومعلومــات االتصــال وأرقــام
الهواتـ�ف والبريـ�د اإللكترونـ�ي ووصـ�ف المـ�واد وغيرهـ�ا مـ�ن المعلومـ�ات.

o

oال تلتزــم البواب��ة بمراجع�ةـ الروابـ�ط الخارجيــة التــي تــؤدي الــى االنتقــال الــى
صفحــات ال تتب��ع لموق��ع جامعةــ ج��دة .وال تتحمــل مســؤولية المحتــوى او
الخدمــات التــي تقدمهــا.

o

oعــدم نشــر صــورة فيهــا خــدش للحيــاء أو مخالفــة للشــريعة أو األعــراف
األكاديميــة ،أو النظــم والقواعــد المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة
السـ�عودية.

o

oســيتم رفــض الصفحــات واألخبــار التــي تحتــوي علــى صــور ال تعمــل أو بهــا
خلـ�ل ،أو كانـ�ت أبعـ�اد الصورة غيـ�ر مناسـ�بة.

o

oال تتحمــل البوابــة أي مســؤولية عــن تغيــر ،أو فقــد المحتــوى نتيجــة أي خلــل
فنـ�ي أو أعمـ�ال تطويريـ�ة.

تحتفــظ الجامعــة بالحــق فــي تغييــر المعلومــات الــواردة فــي الموقــع اإللكترونــي
فــي أي وقــت بــدون ســابق إنــذار .وعلــى الرغــم مــن أننــا نبــذل قصــارى جهدنــا للتأكــد
مــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي الموقــع اإللكترونــي إال أننــا ال نســتطيع ضمــان
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 وصــات أو غيرهــا.)..
ـح أو ضمنــي ،بخصــوص عــدم
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تقــدم الجامعــة أي ضمــان صريـ ٍ
وجــود فيروســات أو عيــوب فــي المــواد الــواردة فــي الموقــع اإللكترونــي أو بخصــوص
تقديـ�م هـ�ذه المـ�واد دون انقطـ�اع أو بـلا أخطـ�اء.
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7.7حاالت االنقطاع
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 مس��ؤولية بصف��ة مس��تمرة لتش��غيل الش��بكة وخدم��ات اإلنترن��ت ف��ي الجامع��ة.

مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذا الموقــع وتوفيــر وتطويــر الخدمــات فــي المســتقبل فإنــه
 8.التغييرات
يمكــن لجامعــة جــدة تغييــر أحــكام هــذه السياســة مــن حيــن آلخــر ،وفــي حالــة إجــراء
التي يمكن
ســتخدم
الم
يكــون
لكــي
الصفحــة
هــذه
فــي
عرضهــا
ســيتم
التغييــرات،
هــذه
مثــل
ِ
ُ
أن تطرأ على
ســتخدم فــي اســتعمال الموقــع اإللكترونــي
الم
ِ
هذه السياسة علــى علــم بهــا .ويكــون اســتمرار ُ
لجامعــة جــدة علــى أســاس المعلومــات الــواردة فــي سياســة النشــر هــذه موافقــة
لمـ�ا جـ�رى تعديلـ�ه.
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