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 معلومات ذات ملكية فكرية 
 

عبد الرحمن هذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة بعمادة االتصاالت وتقنية املعلومات في جامعة اإلمام 

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

 كتابي من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات.
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 الرقابة على الوثيقة

 معلومات عن الوثيقة

 الحالة اإلصدار التصنيف العنوان

 معتمدة 2.0 عام    قواعد السلوك الخاصة بتقنية املعلومات واالتصاالت

 اإلعداد والتحديث

 التغييرات تاريخ االصدار االعداد اإلصدار

1 .0  مسودة 2014يونيو  20 د. زاهد 

 تحديث 2015يناير  14 محمد عبد هللا الطارقي 0.2

 تحديث 2017مايو  17 منيب أحمد 1.0

 تحديث 2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث 2020سبتمبر  13 د. سامر بني عواد 2.0

 قائمة التوزيع

  الرقم  املستفيد

  1  إدارة الشؤون القانونية

  2  املوقع االلكتروني للجامعة

  3  قسم ضمان الجودة بالعمادة

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ العنوان االسم

  8th October 2020 عميد االتصاالت وتقنية املعلومات العيس ى عدناند. خالد 
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 نظرة عامة على الوثيقة

 ملخص تنفيذي

تحدد هذه املدونة الطريقة التي تتعامل بها جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل مع تقنية املعلومات واالتصاالت 

واستخدام اإلنترنت حيث  وضع إطار تنظيمي الستخدام مرافق تقنية املعلومات واالتصاالت. تنص املدونة على االستخدام 

اقب هذا االستخدام. وتمثل املدونة "الشروط تر الجامعة والطريقة التي املعقول ملرافق تقنية املعلومات واالتصاالت في 

دأ العمل يبواألحكام" التي وضعتها الجامعة لالستخدام املقبول لخدمات وأنظمة ومرافق تقنية املعلومات واالتصاالت فيها. و 

رة. لذلك، من الضروري بها بمجرد تنشيط حساب بواسطة مستخدم مخول له تسجيل الدخول إلى هذا الحساب ألول م

 وأن يلتزم باإلرشادات الواردة فيها
ً
فأي انتهاك ملا  ورد في هذه املدونة قد يؤدي  .أن يقرأ املستخدم هذه املدونة ويفهمها تماما

 إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وباإلضافة إلى ذلك قد يخضع الشخص املتسببب في هذا االنتهاك لعقوبات جراء ما فعل.

 املقدمة

مصادر تقنية معلومات واتصاالت لألغراض التعليمية واألكاديمية  وفر جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصت

حيث تشجع بشدة استخدام هذه املصادر  من أجل تحسين جودة األنشطة األساسية للجامعة في  واإلدارية واالتصاالت

ه الوثيقة هو وضع مدونة قواعد سلوك تحكم التعليم والبحث العلمي وتقديم الخدمات. ولذلك فإّن الغرض من هذ

 استخدام مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت في الجامعة.

تحدد املدونة قواعد وإرشادات بعينها يتوقع من املستخدم اتباعها أثناء استخدامه ملصادر وخدمات تقنية 

تخدمين و أعضاء هيئة التدريس و اإلداريين فجميع املس .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  املعلومات واالتصاالت في

هم اإلملام بقواعد السلوك قبل منحهم تصريح بالوصول إلى يو املوظفين و الطالب و الزائرين للجامعة و غيرهم يتعين عل

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  تصاالتاخدمات وأنظمة معلومات و 

ى جميع مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت في الجامعة، تنطبق قواعد السلوك ، كما هو موضح أدناه ، عل

ومعلوماتها الرقمية، والبنية التحتية لتقنية معلوماتها ، ووسائل االتصال اإللكترونية  فيها بما في ذلك الهواتف وتطبيقات 

والهواتف املحمولة االتصاالت املوحدة )التي تشمل االتصال عبر بروتوكول اإلنترنت وعقد مؤتمرات الفيديو وغيرها( 
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( والفاكسات ، والحواسب اآللية الشخصية ، و أجهزة  tablets (وأجهزة املساعد الرقمي الشخص ي واألجهزة اللوحية

، واملودم ، والبريد اإللكتروني ، واملراسالت / الدردشات ، واملدونات ،  أجهزة النداء اآللية )بيجر(الحاسب املحمولة ، و 

املذكرات الداخلية ، وبرامج الشبكات ، والشبكات الداخلية والخارجية ، واإلنترنت ، والشبكة املحلية واملنتديات ، وأنظمة 

، وأنظمة االختبار والتعلم ، واألنظمة اإلدارية ، ونظم املعلومات ، إلخ. وجميع البيانات املرسلة عبر هذه النظم واملخزنة 

 فيها.

 األهداف

رشادات حول استخدام مرافق تقنية املعلومات واالتصاالت وإرشادات حول الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم إ

 .االستخدام غير املقبول 

 الجهات املشمولة بهذه السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع مستخدمي خدمات تقنية املعلومات واالتصاالت واملعلومات واألنظمة واملرافق 

تملكها أو تؤجرها أو تستأجرها أو توفرها  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الرقمية )بما في ذلك الصوت والبيانات( التي 

أو مرافق تقنية املعلومات واالتصاالت أو األجهزة املوصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشبكة الجامعة أومرتبطة بشبكة 

لومات واالتصاالت املستخدمة داخل املؤسسة عن طريق االتصال عن بعد. وتنطبق أيًضا على مرافق و أجهزة تقنية املع

 .مبنى املؤسسة أو خارجها  كما يسرى مفعولها على استخدام أي معدات أو خدمات أو أنظمة تخص الجامعة
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 بيان السياسة

 يحوي هذا القسم بيانات عن :

 االستخدامات الغير مصرح بها 

 مسؤوليات بيانات املستخدم 

 بيانات أجهزة تقنية املعلومات 

 االستخدام الشخص ي املسموح 

  االستخدامات غير املصرح بها

 باستخدام مصادر تقنية معلوماتها واتصاالتها لألغراض التالية: جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  ال تسمح

  :نشر أو تخزين املعلومات التي .1

i. .يمكن أن تلحق الضرر بصورة الجامعة أو مصالحها املعنوية أو االقتصادية  

ii. مهينة أو تشهيرية أو مسيئة أو تمييزية تعتبر. 

iii. من املحتمل أن تسبب أضراًرا ألطراف ثالثة. 

iv. تتعارض مع النظام العام أو حسن السلوك. 

الكشف عن املعلومات التي تم تصنيفها  بأنها سرية بطبيعتها لألشخاص اآلخرين غير املصرح لهم بتلقيها أو بثها أو  .2

 .نشرها

 ية دون توفير حماية الكترونية  لها.تخزين املعلومات السر  .3

  :اتخاذ إجراء غير قانوني عن طريق، على سبيل املثال .4

i. تثبيت أو استخدام البرامج التي لم تأذن بها الجهة املختصة  أو تلك التي ال يوجد لها ترخيص كاف. 

ii.  يكن ذلك مسموًحا انتهاك قوانين حقوق النشر أو حقوق امللكية الفكرية األخرى )مثل نسخ البرامج ما لم

 .به بموجب ترخيص املورد أو بموجب القانون(

iii. تبني هوية مزورة في الشبكة. 
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نشر البريد اإللكتروني غير الهام على نطاق واسع أوبث البريد اإللكتروني غير املرغوب فيه )مثل البريد اإللكتروني  .5

ني )بما في ذلك  بريد سلسلة بريد الغش العشوائي أو الخداع أو ما إلى ذلك( أو سلسلة رسائل البريد اإللكترو

{hoaxes )وما إلى ذلك }. 

الحصول على معلومات مستخدمين وكلمات مرور من أطراف ثالثة بطريقة غير مصرح بها )مثل الخداع أو  .6

 .التجسس، إلخ(

 :اإلقدام على تصرف من املحتمل أن يهدد أمن األنظمة أو املعلومات، مثل .7

i.  الداخلي والخارجي وأمن الشبكة )مثل أمن الحاسوب والشبكة ورقم املستخدم، التحايل على النظام

 .إلخ(، الختراق األنظمة وتقويض موثوقيتها أو إتالفها

ii.  تصميم أو تثبيت برامج ضارة عن قصد )مثل أحصنة طروادة والفيروسات والديدان وغيرها( على

ملستخدمين اآلخرين على استخدام هذه و / أو تشجيع ا جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  أنظمة

 .البرنامج

iii. تعمد إجبار األخرين على الوصول غير املناسب وغير املصرح به إلى األنظمة. 

iv. مراقبة  الشبكة والعبث بها. 

تعطيل  أنشطة املستخدمين اآلخرين عن عمد  أو محاولة تعطيل أي خدمة أو شبكة أو حاسب آلي )مثل التحميل  .8

 .أو الحاسب اآللي، أو محاولة إسقاط النظام، وما إلى ذلك( الزائد على  الشبكة

تعديل أو حذف أو نقل معلومات النظام أو تكويناته أو برامج التطبيق أو امللفات إلى أطراف ثالثة، إذا لم يتم  .9

 .التصريح بذلك من خالل وظيفة الشخص

)مثل أجهزة  عبد الرحمن بن فيصل جامعة اإلمام توصيل أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت التي ال تخص .10

( وال تفي بلوائح األمان املنصوص عليها في هذه الوثيقة دون موافقة -wireless router الشبكة الالسلكية التقاط

 .كتابية أو ضمنية من املسؤول عن  النظام أو مسؤول الشبكة

جامعة اإلمام عبد   جزًءا من إرثتحقيق مكاسب شخصية  بالترويج ألي برامج تم تطويرها داخلًيا وهي تعد   .11

وتم تطويرها في إطار أنشطتها املهنية أو التعليمية، أو اتخاذ إجراءات قد تعيق استخدام  الرحمن بن فيصل
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البرامج أو استغاللها بشكل أكبر، ما لم تكن البرامج تم تطويرها خصيًصا  لتنشر دون قيود )مثل البرامج التي 

 .(تحتوي على ترخيص كود مفتوح

 مسؤوليات بيانات املستخدم

لدى املستخدم، عند االقتضاء، واجبات ومسؤوليات عديدة حول استخدام مصادر تقنية املعلومات 

 واالتصاالت تتمثل فيما يلي: 

 الحفاظ على هذه املصادر بحالة جيدة.  .1

ت أمنية كافية ملنع عدم ترك  مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت املقدمة دون مراقبة وعدم اتخاذ احتياطا .2

 .السرقة. فاذا سرقت، يجب على املستخدم إبالغ مكتب الدعم الفني بتقنية املعلومات واالتصاالت على الفور 

اتخاذ احتياطات أمنية كافية لتقليل فرصة اقتحام  أنظمة  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل قدر اإلمكان  .3

 :بيل املثال ال الحصروسرقة معلوماتها. ومن هذه االحتياطات على س

i.  عدم كشف اسم املستخدم أو كلمة مروره لطرف ثالث )مثل الزمالء ومكتب الدعم الفني بتقنية

املعلومات واالتصاالت والجهات الخارجية عبر البريد اإللكتروني وهي في مواقع جغرافية وإلكترونية غير 

تسجيل الدخول و اسم املستخدم معروفة، إلخ( ألن كل مستخدم مسؤول عن كل ما يحدث تحت اسم 

 عن كلمه املرور الخاصة به
ّ
 .الخاص به  فضال

ii.  تفعيل شاشة التوقف على جهاز الحاسب و محطة العمل وغيرها من أجهزة تقنية املعلومات

  واالتصاالت الخاصة به.

iii. حمولة تأمين جميع أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت التي تتصل بالشبكة ) مثل أجهزة الحاسب امل

، وجميع ) ، وما إلى ذلكUSBوأقراص   tab)والهواتف املحمولة والهواتف الذكية واألجهزة وأجهزة التاب)

املعلومات السرية واملتعلقة باألعمال املخزنة على أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت هذه )مثال من 

، وحافظات الشاشة ، جدار الحماية خالل تقديم كلمة املرور عند بداية تشغيل الجهاز، و الرمز السري 

 .املعرف بحائط النيران ، وتشفير البيانات ، إلخ.(
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iv. من مواقع خارجية باستخدام  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  تسجيل الدخول إلى شبكة

  .، إلخ(VPN بروتوكوالت آمنة ) مثل

v.  ت إال بعد الحصول على تراخيص عدم تثبيت أو استخدام برامج على أجهزة تقنية املعلومات واالتصاال

  أو أذونات كافية. حيث يتحمل املستخدم مسؤلية التأكد من ذلك.

  تأمين البيانات املخزنة على األنظمة باتباع الخطولت التالية: .4

i.  التحقق مما إذا كانت البيانات خالية من الفيروسات والبرامج الضارة األخرى التي قد تهدد موثوقية

  .األنظمة

ii. قاف تشغيل ماسح الفيروسات املثبت إال في ظروف استثنائية للغاية وبإذن صريح من مسؤول حظر إي

 .الشبكة

iii.   التوقف  عن العمل على جهاز تقنية املعلومات واالتصاالت على الفور عند مواجهة  فيروًسا أو بريًد

 .إلكتروني أو مستنًد مشبوًها،  بل يجب حذفه و إخطار مسؤول النظام أو  الشبكة

iv.  فحص  البرامج والبيانات التي تم الحصول عليها من شبكة خارجية، ومن خالل تطبيقات الويب )مثل

البريد اإللكتروني، واستضافة املواقع، وما إلى ذلك(، وعبر أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت الخارجية 

  عبر الوسائط املحمولة)مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب املحمولة وغيرها( و 

ا عن الفيروسات والبرامج   USB أو أقراص DVD مثل األقراص املدمجة، و أقراص
ً
وما إلى ذلك بحث

  .الضارة األخرى 

v. توخي الحذر الشديد عند تثبيت البرنامج.  

vi. عدم تثبيت البرامج ذات األصل املشكوك فيه.  

vii. ام الحاسب اآللي أو أي عيوب  فيه  و الطرق التي إبالغ مكتب الدعم الفني بالحوادث التي تقع في أمن نظ

يمكن أن تضعف أمن البيانات، وفي نقس الوقت يجب عدم إعالم األطراف الثالثة. ألن أي استغالل 

 ملثل هذه الضعف  يعتبر بمثابة محاولة اقتحام  .
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ة صندوق البريد. ويمكن قراءة عناوين البريد اإللكتروني الخاص بعمله على فترات منتظمة ومسح أو ربما أرشف .5

ملسؤولي النظام والشبكة إجراء تغييرات على حجم صندوق البريد  الرسمي وحذف رسائل البريد اإللكتروني إذا 

 .تجاوزت سعة الصندوق 

توخ الحذر عند تمرير التفاصيل الشخصية مثل عنوان البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف املحمولة والعناوين،  .6

 .إلخ

امللفات ذات األصل غير املعروف )مثل مرفقات البريد اإللكتروني، وما إلى ذلك( وعدم فتحها أبًدا عند االهتمام ب .7

 .عدم التأكد من املحتوى أو املرسل

من مواقع خارجية  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  التحلي بالوعي والحرص عند تسجيل الدخول إلى شبكة  .8

ن خالل مقاهي اإلنترنت، و عبر الشبكات الالسلكية املفتوحة أوالعامة، وما )عامة( أخرى )مثل تسجيل الدخول م

 إلى ذلك(

  .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  عدم إرسال الفيروسات أو تحذيرات الفيروسات )الخدع( من شبكة .9

 .احترام اآلداب  و قواعد السلوك العام .10

يناسب غرض معين، إذا كانت الظروف في العمل الذي   واالتصاالتاالستخدام الصحيح لجهاز تقنية املعلومات  .11

 :تسمح  بما يلي على سبيل املثال ال الحصر

i.  في بيئة عمل  جامعة اإلمام عبد  استخدام خط أرض ي أو جهاز اتصاالت موحد داخلي عند توفره

 أو مؤتمرات الفيديو أو املاملؤتمرات عبر الهاتف الرحمن بن فيصل  )بما في ذلك 
ً
راسلة الفورية ( ، بدال

 من الهاتف املحمول أو الهاتف الذكي. 

ii.  التبديل وإعادة التوجيه فقط من الهواتف األرضية إلى الهواتف املحمولة أو الهواتف الذكية إذا كان

  ذلك ضرورًيا.

iii.  االتصال فقط بأرقام املؤتمرات من هواتف الجّوال أو الهواتف الذكية إذا لم يكن هناك رقم محلي

 .لالتصال به

iv. عندما يكون ذلك ممكًنا،  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  استخدام الشبكة الداخلية ألنشطة

 من وضع البيانات في السحابة العامة
ً
 .بدال



 قواعد السلوك اخلاصة بتقنية املعلومات واالتصاالت
ICT Code of Conduct 

 

 

Page 12/22 

 
 
 

v.   من توصيل البيانات عبر شبكات املحمول 
ً
)بما في ذلك اتصاالت  استخدم الشبكة الداخلية فقط، بدال

 .الجيل الثالث، إلخ(

شروط االستخدام تحديد املستخدم واملصادقة عليه عند الوصول إلى نظام  من أنظمة الجامعة أو مرفق تشمل  .12

 :من مرافقها عبر  الخطوات التالية

i.  هوبة املستخدم وكلمات املرور املناسبة أو آليات التحقق األخرى والصالحية املمنوحة للمستخدم

  االت.الستخدام خدمات وأنظمة تقنية املعلومات واالتص

ii. يقتصر النظام أو املنشأة على املستخدم الذي  منح الصالحية. 

iii.  ال يجوز تمديد الصالحية املمنوحة للمستخدم أو نقلها إلى أي شخص أو أشخاص آخرين. 

وفي حاالت الضرورة فإن عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات هي التي تحدد مصادرها التي ستدعمها وتلك التي لن تدعمها 

أن تمنع الوصول الكامل أو الجزئي إلى مصادر تقنية  سبيل املثال في حالة الضياع أو التعطل أو السرقة(.  ويجوز لها )على

املعلومات واالتصاالت املتصلة بالشبكة )مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب املحمولة وغيرها(. و 

ونية )مثل البرامج وامللفات وملفات املوسيقى وملفات األفالم وغيرها( يحظر على املستخدم تثبيت تنزيالت غير قان

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  باستخدام أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت التابعة لـ

 بيانات أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت الخارجية

ة الخاصة باملستخدم املتصلة بالشبكة القواعد يجب أن تستوفي أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت الخارجي .1

( ROUTERSاملنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الحالية و ال يسمح باستخدام أجهزة التقاط الشبكة )

 داخل الحرم الجامعي.

 عن ضمان تنفيذ .2
ً
 في حالة أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت غير املدعومة، يكون املالك أو املستخدم مسؤوال

 .جميع التدابير األمنية الالزمة على جهاز تقنية املعلومات واالتصاالت الخارجي

املسؤولية عن املشكالت التي تواجهها أجهزة تقنية  عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات ال يمكن أبًدا تحميل  .3

الحاسب اآللي املحمولة وما إلى املعلومات واالتصاالت الخارجية )مثل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة 

 .ذلك(
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تقع مسؤولية النسخ االحتياطي للبيانات على أجهزة تقنية املعلومات واالتصاالت الخارجية على عاتق مالك جهاز  .4

  .تقنية املعلومات واالتصاالت الخارجي

ذلك، يكون املستخدم يكون استخدام جهاز تقنية املعلومات واالتصاالت الخارجي على مسؤولية املالك. ونتيجة ل .5

 عن النسخ االحتياطي 
ً
الذي أحضر جهاز تقنية معلومات واتصاالت خارجي خاص به إلى الحرم الجامعي مسؤوال

واالستعادة في حالة فقد الجهاز أو سرقته، وعن صيانة وإدارة جهاز تقنية املعلومات و الحفاظ على البيانات 

 .املوجودة على هذا الجهاز

جامعة اإلمام عبد الرحمن   املسموح به ملصادر تقنية املعلومات واالتصاالت املرتبطة ببيانات االستخدام الشخص ي

 بن فيصل

ُيسمح باالستخدام الشخص ي املصرح به ملصادر تقنية املعلومات واالتصاالت ضمن حدود معقولة بشرط أال  .1

 لآلخرين في أداء واجباتهم املهنية ويتوافق
ً
مع اإلرشادات املنصوص عليها في "سياسة  يشكل هذا االستخدام إزعاجا

  ."االستخدام املقبول 

 :ما يلي عندما تكون هناك مبررات اقتضتها ظروف التشغيل يحق لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -أ

i. مراجعة وربما تقييد الشروط التي تحكم توفير مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت. 

ii.  الويب والتطبيقات و منع الوصول الداخلي أو الخارجي إغالق ومنع الوصول إلى بعض مواقع

 في أي وقت ودون سابق إنذار، بصفة مؤقتة  أو دائًمة. 

 بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  من املهم عند استخدام مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت الخاصة .2

 لالستخدام الشخص ي تذكر ما يلي:

  سرية تتعلق بالعمل أو معلومات محمية بحقوق الطبع والنشر تخصال يمكنك استخدام أي معلومات  -أ

 .لدوافع شخصية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 .ال يمكنك استخدام لغة مهينة أو مسيئة أو تمييزية -ب

 .ال يجوز مخالفة القوانين -ت
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ى اإلنترنت يجب أن تكون حاسًما بشأن املعلومات التي تنشرها )على سبيل املثال، يمكن الوصول إل -ث

 .للجميع( أو تخزينها في مواقع خارجية )مثل استضافة امللفات على الشبكة في السحابة العامة(

ليست مسؤولة عن أي فقدان للبيانات الخاصة املحفوظة على  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  -ج

 .مصادر تقنية معلوماتها واتصاالتها

 .ستخدم "سياسة االستخدام املقبول" ويستوعبهاباإلضافة إلى ذلك، من املهم أن يقرأ امل -ح

 انتهاك السياسة

  :يخضع أي شخص ينتهك هذه السياسة ألي من اإلجراءات التالية أو جميعها

 .تعليق حسابه في االنترنت الجامعي أو تعليق الوصول إليه 

  إجراء مناسبإحالة القضية إلى اإلدارة القانونية بالجامعة مصحوبة باألدلة الداعمة التخاذ. 

 يمكن إحالة القضية إلى هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات (CITC)  باململكة العربية السعودية والتي قد تشرع في

إجراء تحقيق جنائي وفًقا ألنظمة الجرائم اإللكترونية. يمكن االطالع على املزيد من املعلومات املتعلقة بهذه 

 :اللوائح على الرابط التالي

  :نجليزيةالنسخة اإل 

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

البرامج األكاديمية واملبادرات حددت الجامعة الدور املحوري لتقنية املعلومات واالتصاالت  وهو يتمثل في تعزيز 

  ن.البحثية وخدمات الدعم املتاحة للمستخدمي

تحدد هذه املدونة  الخاصة بقواعد السلوك موقف الجامعة من استخدام مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت 

ة،  آخذة في االعتبار فيما يتعلق بتوفير هذه املصادر، والوصول إليها، واستخدامها بطريقة أخالقية وقانونية  ومسؤول

 .متطلبات األمن والخصوصية، واالمتثال، والعقوبات واالنضباط
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 امللحق
 .تستخدم املصطلحات التالية في هذه الوثيقة

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

 .طريقة اتصال مباشر أو غير مباشراملعلومات واالتصاالت من خالل 

 .فرد تم منحه حق الوصول إلى خدمات تقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة -مستخدم معتمد 

 .اإلطار التنظيمي الستخدام مرافق تقنية املعلومات بالجامعة -قواعد السلوك 
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