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 الغرض: .1

ون أيًضا بأن المستخدمين يتحمل التأكيدمع  العلمي،للتواصل المفتوح والنشاط  االلكترونيموقع التقر إرشادات السياسة هذه بأهمية   1.1

ات للحفاظ على المحتوي الويب،مسؤولية استخدام هذه الموارد بطريقة فعالة وأخالقية وقانونية. كما يوفر إرشادات لتطبيق صفحات 

ارة موقع دوتكامل ملفات صفحات الويب لجميع التقنيات ذات الصلة لموقع الويب الخاص بالعمل ولتوفير إطار عمل لتخطيط وتطوير وإ

 .الكلية

 ينطبق على: .1

لخدمات أو ا الكليةالعالقات العامة. )التسويق الرقمي( الذين يتعاملون مع موقع  وإدارةإدارة االتصاالت وتقنية المعلومات جميع موظفي  1.1

 التابعة اإللكترونية لكلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.

 المسؤولية .3

 قسم العالقات العامة  3.1

 ها.صفحات ومشاركاتالإنشاء  يمكنه-مساهم  3.1.1

 .وتعديلها ونشرها اومشاركاتهالخاصة إنشاء صفحاته  يمكنه-المؤلف  3.1.1

 .إنشاء وتعديل ونشر جميع الصفحات والمشاركات يمكنه-محرر 3.1.3

 ادارة االتصاالت وتقنية المعلومات  3.1

 .مالك المحتوىلعليها وأولويتها  اتفقكما  الجديدة،وأنواع الصفحات  ،الكليةتطوير تغييرات التصميم والميزات والوظائف  3.1.1

 .ضمان مظهر متناسق عبر موقع الويب 3.1.1

 .ضمان التنقل المنطقي والثابت في جميع أنحاء موقع الويب 3.1.3

 منصة الموقع والبنية التحتية ذات الصلة. والحفاظ علىصفحات الويب الرسمية  والحفاظ علىالمحتوى  تصاميماإلشراف على  3.1.3

 .عبر األقسام على موقع الويبإدارة التغييرات  3.1.3

 .منح الوصول إلى أدوات إدارة الويب 3.1.3

 .لتواصل مع مجموعة الويب الخاصة لمتابعة اإلرشادات المحددةا 3.1.3

 .مراقبة صحة واستخدام واستقرار وأمن الموقع 3.1.3

 تطوير السمة للوحدات أو أي موقع يتطلب بنية معلومات معقدة. 3.1.3

 دريب.وفير تقنيات مستمرة للمساهم للدعم والت 3.1.13

 .المشاركة كقائد لقسم العالقات العامة 3.1.11

 .مستخدمي إدارة العالقات العامة لتعزيز تبادل المعرفة واالبتكارالتعاون مع  3.1.11

 المصطلحات:تعريف  .3

 الكلية االلكتروني.مستخدم لديه حساب بأي مستوى أمان في بيئة موقع  يأ المستخدم المصرح له: 3.1

 ر.عن المحتوى على صفحة ويب واحدة أو أكث القسم أو الفرد المسؤول مالك المحتوى: 3.1

 :السياسة .3

ي يتم والت الكلية،تنطبق هذه السياسة على سجالت الوصول التي تم إنشاؤها عند طلب صفحات الويب من خوادم الويب الرئيسية لـ  3.1

 www.psmchs.edu.saأو  Web PSMCHSوالتي تُعرف عادةً باسم  االتصاالت وتقنية المعلومات،تشغيلها من خالل إدارة 

 :اإلجراءات .3

 تسجيل الموقع 3.1

 أن يسجل سجل الموقع التفاصيل التالية: 3.1.1
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 .قائمة بأسماء النطاقات المسجلة بالكلية 3.1.1.1

 .مواعيد تجديد أسماء النطاقات 3.1.1.1

 .قائمة مقدمي خدمة االستضافة 3.1.1.3

 .انتهاء صالحية االستضافة 3.1.1.3

 .الحاجةتماشى كل المحتوى مع بنية المعلومات عند  3.1.1.3

 على متابعة وتحديث التسجيل يكون من مسؤولية إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات.الحفاظ  3.1.1.3

 .سيكون مطور الويب مسؤوالً عن أي تجديد للعناصر المدرجة في السجل 3.1.1.3

 .طلب صفحة ويب جديدة 3.1

 اتباع هذه الخطوات لطلب إنشاء صفحة ويب جديدة: 3.1.1

 .صفحة الويب تلك. راجع "إرشادات لمصممي المحتوى"على مالك المحتوى االتصال بمشرف الموقع للحصول على  3.1.1.1

 سيتصل مسؤول الموقع بمصمم المحتوى للحصول على أي تدريب. 3.1.1.1

 .بالويب والمتعلقسيتم منح الوصول بعد أن يكمل مصمم المحتوى التدريب الفني  3.1.1.3

 .تحديث المحتوى على صفحات الويب الموجودة 3.3

 :الخطوات التالية يجب اتباع الويب،عندما يلزم تحديث المحتوى على موقع  3.3.1

ثم يطلب موافقة مالك المحتوى قبل إرسالها إلى مشرف الموقع.  الويب،يجمع قسم المحتوى المعلومات ليتم نشرها على موقع  3.3.1.1

 :يمكن القيام بذلك بإحدى طريقتين

يمكن لقسم المحتوى إرسال تغييرات محتوى الويب المطلوبة إلى مشرف الموقع عبر البريد اإللكتروني وإضافة اسم  1.1.6.6.6

 .سيكون هذا بمثابة دليل على الموافقة على المحتوى إلكتروني؛مالك المحتوى في حقل "نسخة" لرسالة بريد 

ويسمح هذا النظام لمالكي المحتوى  الويب،ات محتوى إلرسال طلب التتبعيمكن لمالك المحتوى والمصمم استخدام نظام  1.1.6.6.6

 .باالحتفاظ بسجل لطلبات الويب

 سيقوم مسؤول األمر،خادم )المباشر(. إذا لزم الستتم مراجعته قبل نشره على  الموقع،بمجرد استالم الطلب من قبل مشرف  3.3.1.1

 الموقع باالتصال بقسم المحتوى للتوضيح عند الطلب.

سيرسل مشرف الموقع إشعاًرا نهائيًا واحًدا إلى المسؤول عن المحتوى  (،خادم )المباشرالبمجرد أن يتم تحديث المحتوى على  3.3.1.3

 .للتحقق من المحتوى

 .محتوى الموقع االلكتروني 3.3

 .واألعمال األساسية للكلية في البحث والتعليم والمشاركة الجمهورسيتم إنشاء المحتوى مع التركيز على احتياجات  3.3.1

ت إدارة االتصاالأن تكون جميع محتويات موقع الكلية دقيقة ومناسبة وحديثة. ستكون هذه مسؤولية العالقات العامة مع تنسيق  3.3.1

موافقة السلطة العليا على )مطور الويب(. يُصرح لهؤالء األشخاص بإجراء تغييرات على موقع الكلية بعد  وتقنية المعلومات

 المحتوى.

ربية وسوف يكون باللغتين الع الكلية،مثل محتوى  تطبيقها،كل المحتوى الموجود على الموقع اإللكتروني المتطلبات عند  إتباع 3.3.3

 واإلنجليزية وما إلى ذلك.

الموقع األساسية على  اإلرشاداتمن قبل السلطة العليا. يجب اتباع  واعتمادهامراجعة محتوى الموقع من قبل العالقات العامة  3.3.3

 لضمان صورة متسقة ومتماسكة للكلية. االلكتروني

بما في ذلك المحتوى والرؤية والمهمة وهي صاحبة  الكليةإن لجنة التوجيه على الويب مسؤولة عن التواجد العام على الويب لـ  3.3.3

 .الصلة بإطار إدارة الويبمصلحة في السياسات واإلجراءات ذات 

 اخالء المسؤولية والخصوصية 3.3

 ال يعتبر أي محتوى ويب ال يتبع إرشادات هذا المستند صفحة ويب رسمية. 3.3.1

لن تكون إدارة المحتوى مسؤولة عن محتوى صفحات الويب غير الرسمية. ال يجوز أن تشير مواقع الويب أو صفحات الويب  3.3.1

 نيابة عن قسم المحتوى أو أي جزء من قسم المحتوى دون إذن كتابي مسبق للقيام بذلك.الشخصية إلى أنها تمثل أو تتحدث 

حتفظ بالحق في إزالة صفحة ويب من خادم الويب التي تبين أنها تفإنه  ذلك،بنشاط محتوى صفحة الويب. ومع  تراقبالكلية ال  3.3.3

 .ئحة مؤسسية أو سياسة أو إجراءأو أي ال المحلي،أو القانون  السعودية،المملكة العربية قوانين تنتهك 
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 تعطل الموقع االلكتروني 3.3

 يجب اتخاذ اإلجراءات التالية على الفور: للكلية،في حالة تعطل الموقع اإللكتروني  3.3.1

 هذه النقاط التالية ستساعد في اتخاذ اإلجراءات. 3.3.1.1

 .إخطار مضيف الموقع 1.1.6.6.6

 .على الفور إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتإخطار مدير  1.1.6.6.6

 التخاذ اإلجراءات.أي حالة طوارئ أخرى ذات صلة  عندأو مطور الويب  الموقع االلكتروني مسؤولسيتم إعالم  1.1.6.6.1

 :المراجع .7

 .دال يوج  3.1

 :لتذييالتا .8

 ال يوجد  3.1
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