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سياسة البوابة:

يــدار الموقــع االلكترونــي لجامعــة جــدة مــن قبل وحــدة تطبيقــات بوابــة الجامعــة بمركز خدمــات الويــب والتعلم 
االلكترونــي، بمــا فــي ذلــك جميــع المعلومــات والمــواد الــواردة فيــه، ويعنــي اســتخدام الموقــع االلكترونــي 

لجامعــة جــدة أن المســتخدم يقبــل االحــكام الــواردة والشــروط االســتخدام وسياســة الخصوصيــة. 
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مجال التطبيق. 1
ــمل  ــة، وتش ــي الجامع ــة ف ــدات اإلداري ــع الوح ــى جمي ــات عل ــذه السياس ــق ه تطب

العمــادات والكليــات واالدارات والــوكاالت والقطاعــات وغيرهــا.

فئات . 2
المستفيدين 

من البوابة

o .طالب الجامعة

o  .أعضاء هيئة التدريس

o .منسوبي الجامعة من اإلداريين

o  .الزائرين

 أنواع 	. 
المحتوى 

المنشور

o .أخبار الجامعة

o  .فعاليات الجامعة

o .اعالنات الجامعة

o  .الروابط الهامة لمواقع قطاعات الجامعة

o .بيانات التواصل بالجامعة

الخصوصية. 4
تلتــزم وحــدة تطبيقــات بوابــة الجامعــة بالحفــاظ علــى خصوصيــة جميع مســتخدمي 

البوابــة، وتنطبــق سياســة الخصوصيــة جميــع صفحــات البوابة.

سياسة حجز . 5
النطاقات 

الفرعية

 )sub-domains(

o  يحــق لــكل جهــة بالجامعــة حجــز نطــاق فرعــي مختصــر يربطهــا بالبوابــة وذلــك
بتقديــم خطــاب رســمي الــى )المشــرف العــام علــى مركــز خدمــات الويــب 

ــزه. ــوب حج ــر المطل ــم المختص ــار االس ــع اختي ــي( م ــم االلكترون والتعل

o   .ال يحق ألي جهة بالجامعة انشاء نطاق خارجي عن موقع الجامعة
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سياسة تعيين . 6
المشرفين 

واعطاء 
الصالحيات 

o  يحــق لــكل جهــة بالجامعــة أن تخصــص مشــرف خــاص بهــا، ويعطــى هــذا
المشــرف الصالحيــات الالزمــة علــى حســابه الشــخصي والمســتخدم فــي نظــام 
الدخــول الموحــد ويكــون بذلــك المســئول عــن موقــع الجهــة اإللكترونيــة 

ومحتواه. 

o  يحــدد مشــرف الموقــع االلكترونــي الخــاص بالجهــة بخطــاب موجــه الــى
ــم االلكترونــي(، ويتضمــن  )المشــرف العــام علــى مركــز خدمــات الويــب والتعل
ــي.  ــد االلكترون ــي، البري ــم الوظيف ــرف، الرق ــي للمش ــم الثالث ــاب االس ــذا الخط ه

o  يجــب ان يكــون الشــخص المرشــح إلدارة الموقــع ملــم بخلفيــة تقنيــة وبرمجيــة
علــى االقــل حتــى يتســنى لــه إدارة صفحاتهــم.

o  اســم المســتخدم وكلمــة الســر الخاصــة بالمواقــع االلكترونــي هــي مســئولية
المســتخدم بالدرجــة االولــى واالخيــرة، وال يجــب مشــاركها مــع االخريــن.  

سياسة . 7
البانرات / 
االعالنات 

o  يحــق ألي جهــة بالجامعــة طلــب رفــع بانــر او إعــالن علــى البوابــة االلكترونيــة
وذلــك بتقديــم خطــاب رســمي الــى )المشــرف العــام علــى مركــز خدمــات الويــب 

والتعلــم االلكترونــي(. 

o  ــتمال ــب اش ــل، ويج ــى األق ــام عل ــالث أي ــدث بث ــل الح ــالن قب ــب اإلع ــم طل ان يت
ــي: ــى التال ــالن عل ــوى اإلع محت

o  اسم الحدث

o تاريخ الحدث

o  مدة الحدث

o موقع الحدث

o أي معلومات اخرى لدعم الحدث

o  ومــن ثــم ســتتولى وحــدة تطبيقــات بوابــة الجامعــة بتصميــم اإلعــالن أو البانــر
المطلــوب. 

o  يحــق لوحــدة تطبيقــات بوابــة الجامعــة رفــض أي بانــر او اعــالن ال يتناســب
ــة.  ــع البواب ــواه م محت
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سياسة تغيير . 8
و تصميم 

قوالب 
المواقع 

)Template(

o  ــة ــات الجامع ــب قطاع ــب حس ــة القوال ــة الجامع ــات بواب ــدة تطبيق ــم وح تقس
)وكاالت وإدارات، عمــادات ومراكــز، كليــات ومعاهــد( بحيــث يكــون لــكل قطــاع 
قالــب مميــز، ويحــق لــكل جهــة تغييــر ٔاو تعديــل قالبهــا الخــاص ٔاو إحضــار قالــب 

ٔاو تصميــم لرفعــه للموقــع المســتفيد حســب الشــروط التاليــة:

o  .يجب ٔان يكون القالب ٔاو التصميم يتناسب بحسب تصنيف الجهة

o  تناســب نــوع وحجــم الخطــوط واأللــوان مــع هويــة وقالــب تصميــم موقــع
الجامعــة. 

o  .جميع االقسام الفرعية داخل كل جهة يجب ٔان تكون تحت قالب واحد

o  عنــد تصميــم بانــر للموقــع يجــب مراعــات أبعــاد الهيــدر والفوتــر وشــريط
التنقــل. 

o  يفضــل قبــل تصميــم قالــب مــن قبــل الجهــة المســتفيدة التنســيق
المســبق مــع وحــدة البوابــة لكــي ال يتعــارض التصميــم مــع هويــة 

الجامعــة. 

o  ــن ــي م ــدر خارج ــن أي مص ــؤولة ع ــر مس ــة غي ــة الجامع ــات بواب ــدة تطبيق وح
ــم وبطــيء  ــة لمــا تســببه مــن مشــاكل فــي التصمي الملفــات ٔاو ٔاكــواد خارجي

ــر.  ــوء المظه ــح وس التصف

سياسة . 9
االرسال 

عبر البريد 
االلكتروني 

o  يحــق ألي جهــة بالجامعــة طلــب ارســال محتــوى عبــر البريــد االلكترونــي وذلــك
بتقديــم خطــاب رســمي الــى )المشــرف العــام علــى مركــز خدمــات الويــب 

ــي(.  ــم االلكترون والتعل

o  ان يتــم الطلــب قبــل الحــدث بثــالث أيــام علــى األقــل، ويجــب اشــتمال المحتــوى
علــى التالــي:

o  .الفعاليات التي برعاية معالي مدير الجامعة أو سعادة وكيل الجامعة

o  التدريــس هيئــة  أعضــاء  ســواء  العمومــي  الطابــع  ذات  الفعاليــات 
والموظفيــن، أو بتوجيــه مــن معالــي مديــر الجامعــة أو أصحــاب الســعادة 

وكالء الجامعــة أو مــن عمــداء العمــادات المســاندة.  

o  ــن ــه م ــة، بتوجي ــات الجامع ــالب أو طالب ــة الط ــص كاف ــي تخ ــات الت الفعالي
ــة. ــعادة وكالء الجامع ــاب الس ــة أو أصح ــر الجامع ــي مدي معال

o  االســتبانات المجــازة مــن معالــي مديــر الجامعة أو ســعادة وكيــل الجامعة
للدراســات العليــا والبحــوث العلمي.

o  ومــن ثــم ســتتولى وحــدة تطبيقــات البريــد اإللكترونــي بتصميــم اإلعــالن
المطلــوب. 

o  يحــق لوحــدة تطبيقــات البريــد اإللكترونــي رفــض إعــالن ال يتناســب محتــواه مــع
البوابة.


