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شروط استخدام منصة التعلم عن بعد
عزيزي الطالب،،،
إن استخدامك لمنصة التعلم عن بعد واألدوات الخاصة بكلية الدار الجامعية يمنحك خاصية الولوج والوصول إلى
معلومات وبيانات خاصة بالعملية التعليمة وكافة األدوات الداعمة والمساندة لها وكافة شركاء العملية التعليمية.
كما أن أدوات المنصة المستخدمة تمنحك خاصية التواصل المرئي المباشر وغير المباشر مع الهيئة اإلدارية
والتعليمية وزمالءك في التعلم .إن من واجبك إتباع سياسات حماية الخصوصية لكل ما سبق من أدوات والتي
تشمل المواد التعليمية والمحاضرات المسجلة والمباشرة ومداخالت زمالء الدراسة والبيانات الخاصة بزمالء
الدراسة والمحاضرين.
إن نشر ما تحصل عليه من خالل هذه العملية التعليمية أو اإلحتفاظ به لغير غايات األهداف التعليمية أو إعادة
إرساله بدون إذن رسمي من صاحب العالقة يعتبر مخالفة صريحة لشروط إستخدام المنصة التعليمية.
كما أن من األهمية بمكان أن تحافظ على سرية ما تطلع عليه من صور وفيديوهات لكافة من يستخدم وسائل
التواصل المرئي وغير المرئي (فيديو /صوت) وخلفيات أماكن الدراسة والتدريس .وال يجوز لك اإلحتفاظ بها
أو نشرها أو توجيهها (إرسالها) ألي جهة سواء كانت ذات صفة ارسمية أو غير رسمية.
إن القوانين المعمول بها في دولة االمارات العربية المتحدة تحافظ على سرية المعلومات وعلى حقوق الملكية
بكافة انواعها وتجرم كل من ينشر بأي وسيلة كانت هذه الخصوصية والملكية.
وعليه فإن كل من يخالف ما جاء أعاله وما شابهه يعرض نفسه لنصوص القوانين المنظمة للخصوصية الخاصة
والعامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث:

 تضمن المادة  31من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة سرية وحرية اإلتصال عن طريق البريد
أو التلغراف أو "وسائل اإلتصال األخرى".
 تنص المادة  378من قانون العقوبات لعام  1987على أن نشر البيانات الشخصية المتعلقة بحياة
األفراد أو الحياة األسرية يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.
 يتم تطبيق القانون رقم ( )12لسنة  2016بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  2012في شأن
مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها.
عزيزي الطالب ،إن قراءاتك لما جاء أعاله يعتبر إقرارا منك بحماية الخصوصية الخاصة بمنصة التعلم عن بعد
بكافة بجوانبها ،وإن مخالفتك لما جاء أعاله يعرضك للمسائلة القانونية.
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