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تحترم وتتفهم جامعة العين خصوصية المستخدمين وتلتزم بحمايتها. إن زيارة موقع الجامعة واستخدام خدماتها الرقمية
تعنى الموافقة على الممارسات المذكورة في هذه الصفحة وسياسات الجامعة للخصوصية. نرجو منكم قراءة هذه
الصفحة بدقة للتعرف على كيفية قيامنا بجمع المعلومات واستخدامها.قد تقوم  الجامعة، وذلك من أجل المحافظة

على الموقع وتوفير وتطوير الخدمات المستقبلية، بتجميع معلومات عن استخدام الشبكة العنكبوتية وتحتفظ بها،
لالستفادة منها في تحسين األداء الوظيفي ومحتوى الموقع.

 

تجميع البيانات والمعلومات

عنوان بروتوكوالت اإلنترنت الذي تستخدمونه لتصفح موقعنا
نوع متصفح الويب المستخدم وتاريخ ووقت زيارتكم لموقعنا

الصفحات التي قمتم بتصفحها على موقعنا من غير اإلفصاح عن هويتكم
موقعكم الجغرافي

معلومات التعريف الشخصية للمستخدمين

إرسال بعض المعلومات الشخصية كاالسم وتاريخ الميالد وعنوان البريد اإللكتروني إذا تطلب ذلك
تعبئة نماذج تسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول على وظيفة عبر موقع الجامعة لفرص العمل
استخدام الخدمات األكاديمية اإللكتروني

 

استخدام المعلومات
يوافق المتصفح على:

قيامنا بحفظ بيانات المستخدمين المسجلين



تمكيننا من تعديل خدماتنا بما يتناسب وما يفضله المستخدمون
قيامنا بجمع إحصاءات داخلية مما يتيح لنا تقديم خدمات أفضل للمستخدمين

أن نتواصل مع المستخدمين ونُعرّفهم بأخبار جامعة العين أو بمعلومات متعلقة باألحداث القادمة
ال تتم مشاركة معلومات المستخدمين مع أي طرف ثالث ما لم يكن ذلك مطلبا قانونيا أو لحماية حقوق

وممتلكات جامعة العين.

 

(الكوكيز)ملفات تعريف االرتباط على الويب

لتخصيص وتحسين جودة زيارة المستخدم للموقع. ومن الممكن (الكوكيز) تستخدم ملفات تعريف االرتباط على الويب
تعديل اختيارات متصفح الويب لرفض أو تقبل أو مسح ملفات تعريف االرتباط على الويب. ولكن يجب التنويه أن رفض

أو إزالة هذه الملفات قد يتسبب في إعاقة تجربة المستخدم.

الروابط لمواقع أخرى

يرتبط موقع الجامعة بمواقع ألطراف ثالثة ال يمكننا التحكم بها ولذا ال تنطبق سياستنا للخصوصية عليها. وعليه
نشجع المستخدمين على اإلطالع على سياسات الخصوصية الخاصة باألطراف الثالثة قبل اإلدالء بأي معلومات

شخصية لمواقعهم.

 

مشاركة المعلومات الشخصية للمستخدم

ال تقوم جامعة العين ببيع أو تأجير المعلومات الشخصية ألطراف أخرى. قد تشارك الكليات البيانات الديموغرافية
العامة المجمّعة، غير المرتبطة بأي معلومات شخصية خاصة بالزوار والمستخدمين، مع شركائها والشركات الموثوقة

التي تتعامل معها والمعلنين لألغراض المبينة أعاله.

.التواصل معنا لالستفسار عن سياسة الخصوصية المذكورة أعاله، الرجاء

عرض الصفحة
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