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المعلومات المحتواة في هذا الموقع هي فقط لألغراض العامة والتعليمية فقط، وهى مقدمة من قبل
"جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ". وعلى الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لجعلها على
أكبر قدر من المواكبة و التحديث فإننا نبذل قدراً معقوالً من الحرص للتأكد من كمال أو صحة أو مصداقية
الموقع أو المعلومات المذكورة فيه وكونها متاحة� و من ثم يكون اعتمادك على الموقع أو المعلومات

المتاحة فيه هو تحت مسؤوليتك بشكل كامل�

بمجرد زيارتك لموقع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية سيقوم الخادم الخاص بتسجيل
عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت (IP) الخاص بك، تاريخ ووقت الزيارة ونوع متصفح اإلنترنت الذي

تستخدمه والعنوان URL الخاص بأي موقع من مواقع اإلنترنت التي تقوم بإحالتك إلى موقع الجامعة�

إذا قمت بارسال بريد إلكتروني إلدارة الموقع أو ألي من إدارات الجامعة ، فإننا قد نتشارك البيانات
الضرورية مع جهات أو إدارات أخرى حكومية أو مصرح لها، وذلك لخدمتك بصورة أكثر فعالية� وبتقديمك
لبياناتك ومعلوماتك الشخصية من خالل موقع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، فإنك
تقر(ين) تماًما بالموافقة على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل السلطات السعودية� ونحن
نحتفظ بالحق في كل األوقات في كشف أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريا

لاللتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي�

 عند الحاجة إلى أية بيانات خاصة بك، فإننا سنطلب منك تزويدنا بها� حيث ستساعدنا هذه المعلومات في
االتصال بك وتنفيذ طلبك� لن يتم اطالقاً إفشاء البيانات المقدمة من قبلك إلى أي طرف ثالث دون الحصول
على موافقتك المسبقة والمكتوبة إال في حالة صدور أمر بذلك من قبل أي سلطة قضائية أو تنظيمية� أو أن
تكون ضمن بيانات جماعية تستخدم لألغراض اإلحصائية واألبحاث دون اشتمالها على أية بيانات من

الممكن استخدامها للتعريف بك�

قد يشتمل موقع الجامعة على روابط بمواقع أخرى، والجامعة غير مسؤولة عن طرق تجميع البيانات من
قبل تلك المواقع وتوفير هذه الروابط على موقع الجامعة ال يعني بأي شكل من األشكال موافقة الجامعة أو

دعمها ألي من األفكار أو التوجهات الموجودة فيها�

 تحتفظ الجامعة بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت آلخر من
دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك� وإذا كنت ترغب باالستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديالت

على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات . 

لقد تم إعداد هذه السياسة لتوضيح طبيعة البيانات التي تقوم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
بجمعها من زوار الموقع وكيفية تعامل الجامعة مع هذه البيانات�

 

 

 

 

 

 


