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ة  ملكية ذات معلومات 
ّ
 فكري

هذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة بعمادة تقنية املعلومات واالتصاالت في جامعة اإلمام عبد الرحمن  

بن فيصل. وهي وثيقة موجهة للجهات املعنية فقط حيث ال يتم توزيعها أو الكشف عنها أو نشرها أو نسخها دون إذن كتابي  

 عمادة تقنية املعلومات واالتصاالت.من 
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 الرقابة على الوثيقة 

 معلومات عن الوثيقة 

 الحالة  اإلصدار التصنيف  العنوان 

 معتمدة 2.0 داخلي سياسة االستخدام املقبول للحاسب الشخص ي املحمول 

 اإلعداد والتحديث 

 التغييرات  تاريخ االصدار  املؤلفون  اإلصدار

 مشروع 2017أبريل  21 منيب أحمد  0.1

 تحديث  2019 يناير 17 منيب أحمد  1.0

 تحديث  2020 فبراير 6 د. بشار عبداملهدي طالل الذيب 1.2

 تحديث  2021  فبراير 13 د. سامر بني عواد  2.0

 تحديث  2022فبراير   23 محمد يونس  2.1

 قائمة التوزيع 

  الرقم  املستفيد

  1  القانونية الشؤون  إدارة

  2  املوقع االلكتروني للجامعة 

  3  بالعمادةقسم ضمان الجودة  

 4 بالعمادة قسم إدارة األنظمة

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ العنوان  االسم 

2022 يونيو 26 تقنية املعلومات االتصاالت و عميد  د. خالد عدنان العيس ى    
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 نظرة عامة على السياسة

والشبكة لتسهيل أداء واجباتهم  تتيح جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل لطالبها الوصول إلى مصادر الحوسبة  

ولكن تتوقع الجامعة أن تستخدم هذه املوارد ألغراض تتعلق بالعمل الرسمي والنشاط األكاديمي والتعليمي والبحثي فيها  

باستخدام حساب   الالسلكي  االتصال  عبر  إلى خدماتها  الوصول  للطالب  تتيح  أن  الجامعة  لقد درجت  ذلك.  غير  وليس 

بهم، الخاص  الالسلكية. وقد وضعت هذه    الجامعة  بالشبكة  املتصل  الجهاز  أو  اآللي  الحاسب  ملكية  النظر عن  بغض 

 السياسة بغرض تشجيع االستخدام الكفء واألخالقي والقانوني ملوارد الحاسب اآللي والشبكات في الجامعة.

 األهداف 

 :تتمثل أهداف هذه السياسة فيما يلي 

واالستخ  • القبول  لشروط  إرشادات  الجامعة  تقديم  توفرها  التي  والشبكات  الحوسبة  ملوارد  الصحيح  دام 

 .لالستخدام بداخلها

 .التأكد من استخدام موارد الجامعة بطريقة صحيحة ومسؤولة وفًقا لهذه السياسة •

 .تشجيع الطالب على دعم رسالة الجامعة وأهدافها وغاياتها •

 .لجامعةتشجيع الطالب على فهم حقوقهم ومسؤوليتهم عن حماية موارد ا •

 .حماية خصوصية وسالمة البيانات املخزنة على شبكة الجامعة •

 .توضيح عواقب االستخدام غير الصحيح لهذه املوارد •

 الجهات املتأثرة بهذه السياسة

 عىل جميع مجتمع جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الذي يستخدم موارد الحوسبة والشبكات وهي تشمل السياسةتنطبق هذه 

جهاز الحاسب اآللي الذي يستخدمه الطالب )سواء كان حاسب آلي شخص ي أو مملوك للجامعة( عندما يكون    •

 محلًيا أو عن ُبعد بشبكة الجامعة
ً
 .متصال

 .عن ُبعد( بخوادم الجامعةجميع املوارد املتصلة )محلًيا أو   •
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 .جميع األجهزة املتصلة بشبكة الجامعة بغض النظر عن ملكيتها •

 .التوصيالت التي تجرى على الشبكات الخارجية من خالل شبكة الجامعة •
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 بيان السياسة 

 :سياسة االستخدام املقبول  

الذين يصلون إلى خدمات شبكة  تنطبق هذه السياسة على جميع طالب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  .1

 الجامعة من خالل الحاسب اآللي.

 .يجب استخدام املوارد للغرض املقصود منها .2

يجب على الطالب االلتزام بقواعد السرية التي تحكم استخدام كلمات املرور والحسابات، ويجب عدم إتاحة   .3

.
ً
 تفاصيلها لطرف آخر إطالقا

 .اسب اآللي وملفاتها املصرح لهم بهايجوز للطالب استخدام أجهزة وحسابات الح  .4

تشجع الجامعة وتدعم استخدام البريد اإللكتروني الخاص بها ألغراض إدارية وتعليمية ومهنية. لذا يجب على   .5

 .الطالب استخدام البريد اإللكتروني الجامعي في تعامالتهم الرسمية داخل الجامعة

مثل  -ول على حساب جامعي صالح، وأي طريقة أخرى  الطريقة الوحيدة للوصول إلى شبكة الجامعة هي الحص  .6

 تعتبر انتهاك للسياسة.  - توصيل اإلنترنت الخاص بالفرد بشبكة الجامعة

من املتوقع أن تحترم الشبكة الخاصة بجميع طالب الجامعة ومصادر حوسبتهم خصوصية اآلخرين وحقوقهم   .7

 الشخصية.  

األنشطة التي يقوم بها الطالب على اإلنترنت من خالل تسجيلها واإلبالغ  تحتفظ الجامعة بحقها في مراقبة جميع   .8

 .عنها دون موافقتهم

يحق للجامعة حظر أي موقع أو مجموعة من املواقع وفًقا لسياساتها وسوف تتخذ اإلجراءات الالزمة التي تنتهك   .9

 .هذه السياسة

 ي أي وقت من األوقات.تحتفظ الجامعة بالحق في إجراء أي تعديالت على هذه السياسة ف .10

يجب على الطالب، الذين يكتشفون أو يجدون مشاكل أمنية أو نشاط مشبوه، االتصال مباشرة بالدعم الفني   .11

 .لتقنية املعلومات واالتصاالت
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 سياسة االستخدام غير املقبول 

استخدام الشبكة ألغراض  يجب أال يستخدم الطالب شبكة الجامعة بأي طريقة غير قانونية، على سبيل املثال   .1

 .تجارية أو استخدامها لتسجيل الدخول إلى مواقع أو محتوى ويب غير قانوني أو تصفحها

البريد   .2 نسخ  أو  إلى  والوصول  بهم  الخاصة  الدخول  تسجيل  معلومات  عن  الكشف  عدم  الطالب  على  يجب 

 .اإللكتروني أو البيانات أو البرامج أو امللفات األخرى الخاصة بالطالب

اإلخالل  ي .3 عدم   
ً
وأيضا اختراقها  أو  الجامعة  بشبكة  الخاصة  األمنية  املعايير  انتهاك  الطالب  يحاول  أال  جب 

  .باملعايير املتعلقة بجهاز آخر متصل بهذه الشبكة أو تم الوصول إليه عبر اإلنترنت

د مسيئة أو غير  ال يجوز استخدام شبكة الجامعة إلنشاء ونشر وتخزين وعرض مواد فاحشة أو إباحية، أو موا .4

 …الئقة أو فاحشة أو تشهيرية أو مثيرة للكراهية إلخ

والنشر   .5 الطبع  حقوق  بموجب  املحمية  املواد  انتهاك  أو  قانونية  غير  نسخ  إنشاء  الجامعة  لطالب  ينبغي  ال 

 الستخدامها أو حفظها على أجهزة الجامعة أو إرسالها عبر شبكة الجامعة. كما يمنع االستخدام غير القانوني 

 .مثل إرسال أي مادة تنتهك قوانين اململكة العربية السعودية وتخالف القيم اإلسالمية أو تنزيلها أو نشرها

تمنع هذه السياسة الطالب من إضافة أو حذف أو تعديل أي معلومات على شبكة الجامعة في محاولة لتعطيلها   .6

 أو تضليل اآلخرين بمثل هذا التصرف الخاطئ. 

النغماس في أي نشاط قد يؤثر سلًبا على قدرة اآلخرين على استخدام خدمات اإلنترنت التي  ال ُيسمح للطالب با .7

تقدمها الجامعة، على سبيل املثال تنفيذ هجمات الحرمان من الخدمة أو القرصنة أو الفيروسات أو استهالك  

ة وحصص الطباعة  كميات كبيرة من موارد النظام دون مقابل )مساحة القرص ووقت وحدة املعالجة املركزي

 .وعرض النطاق الترددي للشبكة( أو عن طريق تعطيل الجهاز )األجهزة( عن عمد

 ملثل هذه البرامج ينبغي   .8
ً
تمنع الجامعة تحميل أي برامج وتثبيتها في أجهزة الحاسب بالجامعة. ومن كان محتاجا

 .صاالتعليه أن يطلبها من خالل مكتب الدعم الفني التابع لتقنية املعلومات واالت

املناطق   .9 أو  اآللي  في معامل الحاسب  أو غير املدروس  املدمر  أو  التخريبي  أو  الجاد  بالسلوك غير  غير مسموح 

 .الطرفية

الطال .10 بواسطة  تصفحه  تم  الذي  اإلنترنت  محتوى  عن  مسؤولة  ليست  واالتصاالت  املعلومات  أو  بتقنية   ،

 .املوثوق بهااملشكالت التي قد تحدث للطالب من تصفح مواقع الويب غير  

ستؤدي املحاوالت التي يقوم بها األفراد للتحايل على أي آلية تضعها خدمة تقنية املعلومات واالتصاالت إلدارة   .11
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 .الشبكة أو إلحاق الهزيمة بها إلى اإلنهاء الفوري لوصولهم إلى خدمات الشبكة

 شبكة الجامعة  لشبكة اإلنترنت أووصول  الألي أغراض تجارية أو لتوفير   الجامعة ال يجوز استخدام شبكة  .12

 ألي غرض من األغراض.  الجامعة ألي شخص خارج مجتمع

أو أي شكل آخر من أشكال االتصال يعد   .13 البريد اإللكتروني  أو تشويه صورة شخص ما عن طريق  إن تزوير 

ا للقانون. ويشمل ذلك تزوير عناوين
ً
إلخفاء هوية   (Ethernetأو عناوين منظم اإليثرنت ) بروتكول اإلنترنت انتهاك

 .جهاز الحاسب اآللي الخاص بك

يحظر القيام بأي محاولة غير مصرح بها للوصول إلى حاسب آلي آخر )داخل الحرم الجامعي أو خارجه(. وأي    .14

 .محاولة من هذا القبيل تؤدي إلى اإللغاء الفوري لالتصال بالشبكة املشتبه بها حتى يتم حل املشكلة

 انتهاك سياسة 

  :أي شخص ينتهك هذه السياسة ألي من اإلجراءات التالية أو جميعهايخضع 

 تعليق حساب االنترنت في الجامعة أو تعليق الوصول إليه. 

 .إحالة القضية إلى اإلدارة بالجامعة مشفوعة باألدلة الداعمة التخاذ إجراء مناسب

التي قد تشرع في إجراء    يمكن إحالة القضية إلى هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية 

تحقيق جنائي وفًقا ألنظمة الجرائم اإللكترونية. يمكن االطالع على مزيد من املعلومات املتعلقة بهذه اللوائح  

 :على الرابط التالي

  :النسخة اإلنجليزية

http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx 

 :النسخة العربية

http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx 

http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
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 خامتة 

 :من خالل تطبيق سياسة االستخدام املقبول، نهدف إلى تحقيق النتائج التالية

 عن استخدامه لخدمات الجامعة بشكل صحيح ووفًقا لجميع    جعل كل  •
ً
صاحب حاسب آلي محمول مسؤوال

 الجامعة.  لوائح وأنظمة 

 باالستخدام املقبول وغير املقبول ملوارد الجامعة  •
ً
 .جعل مجتمع الجامعة أكثر وعيا

 عن قيمة موارد الجامعة واستخدامها بشكل أمثل.  •
ً
 جعل مجتمع الجامعة مسؤوال

بشكل  أي شخص   • االنتهاك  كان  قانونية؛ سواء  إجراءات  أو  لعقوبات  الجامعة سيخضع  موارد  ينتهك شرف 

مباشر من خالل الترويج لألنشطة غير الالئقة وإساءة االستخدام؛ أو بشكل غير مباشر عن طريق السماح  

 .للطالب غير املصرح لهم بالوصول دون قصد إلى أغراض شخصية ومهنية
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  امللحق 

 .املصطلحات التالية استخدمت في هذه الوثيقة

لتقنية    -  الوصول  التحتية  البنية  بمرافق  ثالثة  ألطراف  اململوكة  أو  الشخصية  األجهزة  أو  الجامعة  توصيل 

 .املعلومات واالتصاالت من خالل طريقة اتصال مباشر أو غير مباشر

 ل إلى البيانات وتخزينها وإبالغها. أي جهاز حاسب آلي أو جهاز إلكتروني قادر على الوصو  -  الجهاز

األصول والبنية التحتية التي تملكها الجامعة أو تسيطر عليها صراحة أو في عهدتها بما في ذلك   -  مصادر املعلومات

البيانات والسجالت والخدمات اإللكترونية وخدمات الشبكة والبرمجيات وأجهزة الحاسب   على سبيل املثال ال الحصر 

 .املعلوماتاآللي وأنظمة  

 

 ------------------------------------ نهاية الوثيقة   -----------------------------------

 
 
 
 
 
 


