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 تنفيذي ملخص
 

 المعلومات  تقنية  مع  فيصل  بن  نعبد الرحم  اإلمام  جامعة  بها  تتعامل  التي  الطريقة  المدونة  هذه  تحدد

 المعلومات تقنية مرافق الستخدام وضع إطار تنظيمي  حيث اإلنترنت واستخدام واالتصاالت

في  واالتصاالت المعلومات تقنية لمرافق المعقول االستخدام على مدونةال نصت. واالتصاالت

 التي وضعتها" واألحكام الشروط " وتمثل المدونة. االستخدام يراقب هذا التي والطريقة الجامعة

ويبدأ العمل .  ها في  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  ومرافق   وأنظمة  لخدمات  المقبول  لالستخدام  لجامعةا

. مرة ى هذا الحساب ألولإل الدخول تسجيل له مخول مستخدم بواسطة حساب تنشيط  بها بمجرد

 الواردة باإلرشادات يلتزم وأن تماما   ويفهمها  المدونة هذه المستخدم يقرأ أن الضروري من لذلك،

 ذلك  إلى باإلضافةو  تأديبية  إجراءات  اتخاذ إلى  يؤدي  قد  لما  ورد في هذه المدونة  انتهاك أيف  .ها في

 جراء ما فعل. لعقوبات الشخص المتسببب في هذا االنتهاك يخضع قد
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 المقدمة
 

اتصاالت لألغراض التعليمية معلومات و تقنية صادرم بن فيص عبد الرحمنتوفر جامعة اإلمام 

تحسين جودة استخدام هذه المصادر  من أجل  بشدة    تشجع  حيث واألكاديمية واإلدارية واالتصاالت

الغرض من هذه   ولذلك فإن    وتقديم الخدمات.  العلمي  األنشطة األساسية للجامعة في التعليم والبحث

في  المعلومات واالتصاالت تقنية مصادراستخدام  تحكممدونة قواعد سلوك  وضعالوثيقة هو 

 الجامعة.

وخدمات   صادرمل  هيتوقع من المستخدم اتباعها أثناء استخدام  ها بعينقواعد وإرشادات    المدونةتحدد  

 وجميع المستخدمين ف .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  المعلومات واالتصاالت في تقنية

 همعلى  يتعينغيرهم    و  للجامعة  الزائرين  والطالب    وو الموظفين    ييناإلدار  وأعضاء هيئة التدريس  

  الوصول إلى خدمات وأنظمة معلومات واتصاالتب تصريحقواعد السلوك قبل منحهم ب اإللمام

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 المعلومات واالتصاالت تقنية صادرتنطبق قواعد السلوك ، كما هو موضح أدناه ، على جميع م

 ووسائل االتصال اإللكترونية ،  هامعلومات تقنيةوالبنية التحتية ل ،الرقمية ها معلوماتو ،في الجامعة

االتصال عبر بروتوكول  التي تشملتف وتطبيقات االتصاالت الموحدة )وابما في ذلك الهفيها 

اإلنترنت وعقد مؤتمرات الفيديو وغيرها( والهواتف المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي 

 الحاسبأجهزة  و ، ةالشخصي حواسب اآلليةالوالفاكسات ، و(  tablets (واألجهزة اللوحية

المدونات ، و،  ات/ الدردش تالمراسالوالبريد اإللكتروني ، والمودم ، والصافرة ، والمحمولة ، 

الشبكات الداخلية والخارجية ، وبرامج الشبكات ، وأنظمة المذكرات الداخلية ، والمنتديات ، و

نظم المعلومات ، واألنظمة اإلدارية ، وأنظمة االختبار والتعلم ، و، الشبكة المحلية واإلنترنت ، و

 .ها في نةخزالمو النظم هذه إلخ. وجميع البيانات المرسلة عبر

 األهداف
 

 واالتصاالت المعلومات تقنية مرافق  استخدام حول إرشادات تقديم هو الوثيقة هذه من الغرض

 .المقبول غير االستخدام حول رشاداتإو

 السياسة بهذهالمشمولة  الجهات
 
المعلومات واالتصاالت والمعلومات  تقنيةعلى جميع مستخدمي خدمات  ةسياسال هنطبق هذت

و تستأجرها جرها أؤت والبيانات( التي تملكها أو تواألنظمة والمرافق الرقمية )بما في ذلك الصو

ات واالتصاالت أو األجهزة المعلوم  تقنيةجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أو مرافق    رها  أو توف

عن طريق  شبكة المؤسسةب مرتبطةأوبشبكة الجامعة مباشرة أو غير مباشرة  وصلة بصورةالم

ا على مرافق وت. االتصال عن بعد التصاالت المستخدمة المعلومات وا تقنيةو أجهزة نطبق أيض 

 استخدام أي معدات أو خدمات أو أنظمةكما يسرى مفعولها على      أو خارجها  مؤسسةمبنى الداخل  

 .ةجامعال تخص
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 السياسة بيان
 

  ها ب المصرح غير اتاالستخدام
 
واتصاالتها  ها معلومات تقنية مصادر باستخدام جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  تسمح ال

 :لألغراض التالية
 

  :التي المعلومات تخزين أو نشر .1
i. القتصاديةالمعنوية أو اها أو مصالح الجامعة صورةيمكن أن تلحق الضرر ب.  

ii. مهينة أو تشهيرية أو مسيئة أو تمييزيةتعتبر. 

iii. ا ألطراف ثالثة  .من المحتمل أن تسبب أضرار 

iv. تعارض مع النظام العام أو حسن السلوكت. 

ر سرية بطبيعتها لألشخاص اآلخرين غيأنها ب صنيفها شف عن المعلومات التي تم تالك .2

 .أو نشرها  بثهاأو  ها المصرح لهم بتلقي

 ة  لها.حماية الكتروني توفير تخزين المعلومات السرية دون .3

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

i. التي ال يوجد  تلك أو المختصة  جهةال أذن بهاتخدام البرامج التي لم تتثبيت أو اس

 .لها ترخيص كاف

ii.  انتهاك قوانين حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية األخرى )مثل نسخ البرامج

ا به بموجب ترخيص المورد أو بموجب القانون(  .ما لم يكن ذلك مسموح 

iii. هوية مزورة في الشبكة تبني. 

روني غير المرغوب البريد اإللكت  بثالبريد اإللكتروني غير الهام على نطاق واسع أو  نشر .5

فيه )مثل البريد اإللكتروني العشوائي أو الخداع أو ما إلى ذلك( أو سلسلة رسائل البريد 

 .ما إلى ذلك({ و hoaxesبريد سلسلة بريد الغش } اإللكتروني )بما في ذلك 

صرح من أطراف ثالثة بطريقة غير موكلمات مرور  ين  دملحصول على معلومات مستخا .6

 .إلخ( ،التجسس الخداع أو)مثل بها 

 :مثل المعلومات،مل أن يهدد أمن األنظمة أو تمن المحتصرف اإلقدام على  .7

i. والشبكة   الحاسوبن  لي والخارجي وأمن الشبكة )مثل أمتحايل على النظام الداخلا

 .الختراق األنظمة وتقويض موثوقيتها أو إتالفها  (،إلخ المستخدم،ورقم 

ii. صميم أو تثبيت برامج ضارة عن قصد )مثل أحصنة طروادة والفيروسات ت

و / أو تشجيع  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  والديدان وغيرها( على أنظمة

 .البرنامج همستخدمين اآلخرين على استخدام هذال

iii. األنظمة إلى به المصرح وغير المناسب غير الوصولألخرين على اإجبارد تعم. 
iv. والعبث بها  الشبكة  راقبةم. 

تعطيل أي خدمة أو شبكة أو أو محاولة  تخدمين اآلخرين عن عمد المسأنشطة  تعطيل  .8

 النظام،، أو محاولة إسقاط الحاسب اآلليشبكة أو ال )مثل التحميل الزائد على  حاسب آلي

 .وما إلى ذلك(

أو برامج التطبيق أو الملفات إلى  همعلومات النظام أو تكويناتتعديل أو حذف أو نقل  .9

 .إذا لم يتم التصريح بذلك من خالل وظيفة الشخص ثالثة،أطراف 
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اإلمام عبد  جامعة تخصمات واالتصاالت التي ال المعلو تقنيةتوصيل أجهزة  .10

( وال تفي -wireless router الالسلكية الشبكةقاط الت)مثل أجهزة  الرحمن بن فيصل

المسؤول   دون موافقة كتابية أو ضمنية من  ه الوثيقةان المنصوص عليها في هذبلوائح األم

 .النظام أو مسؤول الشبكة عن 

ا   هيداخلي ا وي برامج تم تطويرها  بالترويج أل  حقيق مكاسب شخصية  ت  .11 تعد جزء 

تها المهنية أو وتم تطويرها في إطار أنشط  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  من إرث

كن تما لم  أكبر،أو استغالله بشكل  امجإجراءات قد تعيق استخدام البرخاذ اتالتعليمية، أو 

ا   ا امج تم تطويرهالبر دون قيود )مثل البرامج التي تحتوي على ترخيص  شرنلتخصيص 

 .كود مفتوح(

 

 المستخدم بيانات مسؤوليات
 

المعلومات  تقنية صادرمسؤوليات عديدة حول استخدام ملدى المستخدم، عند االقتضاء، واجبات و

 يما يلي: فتتمثل  واالتصاالت

 . جيدة بحالة المصادر هذه على الحفاظ  .1

 احتياطات  اتخاذ  وعدم  مراقبة  دون  المقدمة  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مصادر   ترك  عدم .2

 بتقنية الفني الدعم مكتب إبالغ المستخدم على يجب سرقت، فاذا. السرقة لمنع كافية أمنية

 .الفور على واالتصاالت المعلومات

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

 :الحصر  ال  المثال  سبيل  على  االحتياطات  هذه  ومن.  معلوماتها   وسرقة  اإلمكان  قدر  فيصل

 

i. الدعم لطرف ثالث )مثل الزمالء ومكتب    رهمستخدم أو كلمة مروالاسم  شف  ك  عدم

الخارجية عبر البريد اإللكتروني  جهاتالمعلومات واالتصاالت وال تقنيةب الفني

إلخ( ألن كل مستخدم مسؤول  معروفة،غير جغرافية وإلكترونية  مواقعوهي في 

فضال  عن   اسم المستخدم الخاص به    ول ما يحدث تحت اسم تسجيل الدخول  عن ك

 .لمرورالخاصة بها كلمه

ii.  تقنيةمحطة العمل وغيرها من أجهزة  حاسب وشاشة التوقف على جهاز التفعيل 

  الخاصة به المعلومات واالتصاالت

iii.   أجهزة   كة ) مثلمات واالتصاالت التي تتصل بالشبالمعلو  تقنيةتأمين جميع أجهزة

وأجهزة التاب) والهواتف الذكية واألجهزة  المحمولة والهواتف المحمولة    حاسبال

tab   وأقراصUSB، وجميع المعلومات السرية والمتعلقة  (كلوما إلى ذ

خالل  ثال منالمعلومات واالتصاالت هذه )م تقنيةباألعمال المخزنة على أجهزة 

حافظات الشاشة ، والرمز السري ،    و،عند بداية تشغيل الجهازورة المركلمتقديم  

 .تشفير البيانات ، إلخ.(و،  المعرف بحائط النيران جدار الحماية

iv.   خارجية   من مواقع جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   الدخول إلى شبكةتسجيل

  .(إلخ ،VPN مثل )ة باستخدام بروتوكوالت آمن

v.  إال بعد المعلومات واالتصاالت  تقنيةبرامج على أجهزة تثبيت أو استخدام عدم

التأكد  ليةيتحمل المستخدم مسؤحيث  نات كافية.تراخيص أو أذوالحصول على 

  ذلك.من 
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  : األنظمة باتباع الخطولت التالية على المخزنة البيانات تأمين .4
 

i. تحقق مما إذا كانت البيانات خالية من الفيروسات والبرامج الضارة األخرى التي ال

  .قد تهدد موثوقية األنظمة

ii.   وبإذن حظر إيقاف تشغيل ماسح الفيروسات المثبت إال في ظروف استثنائية للغاية

 .صريح من مسؤول الشبكة
iii.  عند  الفور على واالتصاالت المعلومات تقنية جهاز على العملعن   التوقف

 و يجب حذفهبل   مشبوه ا، فيروس ا أو بريد  إلكتروني أو مستند   مواجهة 

 .الشبكة النظام أو خطارمسؤول إ

iv.   من خالل و خارجية،البرامج والبيانات التي تم الحصول عليها من شبكة فحص

عبر و  (،وما إلى ذلك  المواقع،واستضافة    اإللكتروني،تطبيقات الويب )مثل البريد  

األجهزة المعلومات واالتصاالت الخارجية )مثل الهواتف الذكية و تقنيةأجهزة 

مثل   و عبر الوسائط المحمولةالمحمولة وغيرها(  حاسباللوحية وأجهزة ال

حث ا عن ب وما إلى ذلك USB أو أقراص DVD أقراص و المدمجة،األقراص 

  .الفيروسات والبرامج الضارة األخرى

v. توخي الحذر الشديد عند تثبيت البرنامج.  
vi. عدم تثبيت البرامج ذات األصل المشكوك فيه.  

vii.  أو أي  حاسب اآلليال نظام أمن في التي تقع الحوادثب مكتب الدعم الفنيإبالغ

يجب   وفي تقس الوقت  .البيانات،الطرق التي يمكن أن تضعف أمن    فيه  و  عيوب  

 بمثابةيعتبر  أي استغالل لمثل هذه الضعف  ألنعدم إعالم األطراف الثالثة.

 . اقتحام  محاولة

على فترات منتظمة ومسح أو ربما أرشفة  بعمله الخاص اإللكتروني البريد عناوين قراءة .5

 يمكن لمسؤولي النظام والشبكة إجراء تغييرات على حجم صندوق البريد وصندوق البريد.  

 .صندوق سعة ال تتجاوزذف رسائل البريد اإللكتروني إذا وحالرسمي 

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

 .إلخ والعناوين،المحمولة 

وما إلى  اإللكتروني،)مثل مرفقات البريد  المعروف غير األصل ذاتاالهتمام بالملفات  .7

 .ذلك( وعدم فتحها أبد ا عند عدم التأكد من المحتوى أو المرسل

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن   ص عند تسجيل الدخول إلى شبكةالحري والتحلي بالوع  .8

مقاهي اإلنترنت،   من خاللمن مواقع خارجية )عامة( أخرى )مثل تسجيل الدخول   فيصل

 العامة، وما إلى ذلك(أوعبر الشبكات الالسلكية المفتوحة  و

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

  .الرحمن بن فيصل

 .العام السلوكو قواعد  اآلداب احترام  .10

غرض سب نايي  ذلا المعلومات واالتصاالت تقنيةاالستخدام الصحيح لجهاز  .11

 :ال الحصرعلى سبيل المثال بما يلي  إذا كانت الظروف في العمل تسمح  معين،

i.   عمل بيئة في توفره عند داخلياستخدام خط أرضي أو جهاز اتصاالت موحد  

أو المؤتمرات غبر الهاتف ما في ذلك ) فيصل  بن الرحمن عبد اإلمام جامعة

بدال  من الهاتف المحمول أو الهاتف  ،( ات الفيديو أو المراسلة الفورية مؤتمر

 الذكي 
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ii.  ن الهواتف األرضية إلى الهواتف المحمولة أو م فقط التبديل وإعادة التوجيه

  .الهواتف الذكية إذا كان ذلك ضروري ا

iii.  ال أو الهواتف الذكية إذا لم يكن االتصال فقط بأرقام المؤتمرات من هواتف الجو 

 .هناك رقم محلي لالتصال به

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

  .بدال  من وضع البيانات في السحابة العامة ممكن ا،ذلك 

v.    بما ) البيانات عبر شبكات المحمول  توصيلبدال  من    فقط،استخدم الشبكة الداخلية

 .(، إلخالجيل الثالثفي ذلك اتصاالت 

 شروط االستخدام تحديد المستخدم والمصادقة عليه عند الوصول إلى نظام  تشمل .12

 :الخطوات التالية عبر  فقها من مرا أو مرفقمن أنظمة الجامعة 

i. لصالحيةناسبة أو آليات التحقق األخرى واالمستخدم وكلمات المرور الم هوبة 

  .المعلومات واالتصاالت تقنيةالممنوحة للمستخدم الستخدام خدمات وأنظمة 

ii. الصالحية منح  الذي المستخدم على المنشأة أو النظام يقتصر. 
iii.    الممنوحة للمستخدم أو نقلها إلى أي شخص أو أشخاص ال يجوز تمديد الصالحية

 .آخرين
 
 دد مصادرها التيحتالتي هي  المعلومات واالتصاالت  تقنية عمادةفي حاالت الضرورة  فإن  و

يجوز و    .أو السرقة(  تعطلدعمها )على سبيل المثال في حالة الضياع أو التلن    التيتلك    دعمها وتس

 بالشبكة  المتصلةالمعلومات واالتصاالت    تقنية  صادرالكامل أو الجزئي إلى مأن تمنع الوصول   لها 

لى يحظر ع و المحمولة وغيرها(. حاسب)مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة ال

قانونية )مثل البرامج والملفات وملفات الموسيقى وملفات األفالم المستخدم تثبيت تنزيالت غير 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن   المعلومات واالتصاالت التابعة لـ تقنية( باستخدام أجهزة غيرها و

 .فيصل

 

 الخارجية واالتصاالت المعلومات تقنية أجهزة بيانات
 

المعلومات واالتصاالت الخارجية الخاصة بالمستخدم  تقنيةيجب أن تستوفي أجهزة  .1

يسمح  ال و قواعد السلوك الحالية مدونةفي المتصلة بالشبكة القواعد المنصوص عليها 

 .الجامعي الحرم داخل (ROUTERS) الشبكة التقاط أجهزة باستخدام

المستخدم  لك أوكون الما ي المدعومة،المعلومات واالتصاالت غير  تقنيةفي حالة أجهزة  .2

المعلومات  تقنيةمسؤوال  عن ضمان تنفيذ جميع التدابير األمنية الالزمة على جهاز 

 .واالتصاالت الخارجي

المسؤولية عن المشكالت التي تواجهها أجهزة  عمادة تقنية المعلومات ال يمكن أبد ا تحميل  .3

المعلومات واالتصاالت الخارجية )مثل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة  تقنية

 .المحمولة وما إلى ذلك( حاسب اآلليال

المعلومات واالتصاالت الخارجية   تقنيةتقع مسؤولية النسخ االحتياطي للبيانات على أجهزة   .4

  .المعلومات واالتصاالت الخارجي تقنيةعلى عاتق مالك جهاز 

المعلومات واالتصاالت الخارجي على مسؤولية المالك. ونتيجة   تقنيةستخدام جهاز  يكون ا .5

خارجي الخاص به معلومات واتصاالت  تقنيةحضر جهاز أيكون المستخدم الذي  لذلك،

أو  الجهاز فقداالحتياطي واالستعادة في حالة  إلى الحرم الجامعي مسؤوال  عن النسخ 
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البيانات الموجودة على الحفاظ على  المعلومات و تقنيةعن صيانة وإدارة جهاز و ،هتسرق

 .هذا الجهاز

 

 

 

جامعة   ببيانات المرتبطة واالتصاالت المعلومات تقنية صادرلم به المسموح الشخصي االستخدام

 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
 

المعلومات واالتصاالت ضمن  تقنية صادربه لم المصرحيُسمح باالستخدام الشخصي  .1

لآلخرين في أداء واجباتهم المهنية  عاجا  زإحدود معقولة بشرط أال يشكل هذا االستخدام 

  ."ويتوافق مع اإلرشادات المنصوص عليها في "سياسة االستخدام المقبول

جامعة اإلمام عبد الرحمن ل  التشغيل يحق عندما تكون هناك مبررات اقتضتها ظروف   -أ

 :ما يلي بن فيصل

i. المعلومات  تقنية صادرمراجعة وربما تقييد الشروط التي تحكم توفير م

 .واالتصاالت

ii. الوصولمنع    و  والتطبيقات  الويب  مواقع  بعض  إلى  الوصول  منعإغالق و 

أو  بصفة مؤقتة  إنذار،في أي وقت ودون سابق الخارجي  أو الداخلي

  ة.دائم  

جامعة اإلمام عبد ب  الخاصةالمعلومات واالتصاالت  تقنية صادرمن المهم عند استخدام م .2

 ما يلي: لالستخدام الشخصي تذك الرحمن بن فيصل

أو معلومات محمية بحقوق  تتعلق بالعمل ال يمكنك استخدام أي معلومات سرية -أ

 .لدوافع شخصية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  الطبع والنشر تخص

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

 .القوانين مخالفةال يجوز  -ت

ا بش -ث أن المعلومات التي تنشرها )على سبيل المثال، يمكن يجب أن تكون حاسم 

الوصول إلى اإلنترنت للجميع( أو تخزينها في مواقع خارجية )مثل استضافة 

 .الملفات على الشبكة في السحابة العامة(

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

  .هااتصاالتو ها لوماتمعا تقنية صادرالخاصة المحفوظة على م

من المهم أن يقرأ المستخدم "سياسة االستخدام المقبول"  ذلك،باإلضافة إلى  -ح

 .ستوعبها وي

 خاتمة
 

امج تعزيز البروهو يتمثل في  المعلومات واالتصاالت  تقنيةحددت الجامعة الدور المحوري ل

  .والمبادرات البحثية وخدمات الدعم المتاحة للمستخدمين ةاألكاديمي

المعلومات  تقنية صادرقواعد السلوك موقف الجامعة من استخدام مالخاصة ب مدونة الهذه تحدد 

 ةأخالقي ها بطريقةستخداموا ،ها يوالوصول إل ،صادرالمواالتصاالت فيما يتعلق بتوفير هذه 

والعقوبات  واالمتثال، والخصوصية،األمن في االعتبار متطلبات  ةذآخ  ، ةمسؤولو  ةقانونيو

 .واالنضباط 
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 سياسةال انتهاك
 

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

 

 إليه. لوصولأو تعليق ااالنترنت الجامعي  ه فيتعليق حساب •

 .مناسب  إجراء  التخاذ  الداعمة  األدلةب  مصحوبة  بالجامعة  ةالقانوني  دارةاإل  إلى  القضية  إحالة •

 العربية المملكةب (CITC) المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة إلى القضية إحالة يمكن •

 يمكن. اإللكترونية الجرائم ألنظمة وفقًا  جنائي تحقيق إجراء في تشرع قد التي السعودية

 :التالي الرابط على اللوائح بهذه المتعلقة المعلومات من مزيد على االطالع

  :اإلنجليزية النسخة

http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Pa

ges/CybercrimesAct.aspx 

 :العربية النسخة

http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pa

ges/CybercrimesAct.aspx 

 الملحق
 

 .وثيقةال ههذ في التالية المصطلحات تستخدم

 

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

 .المعلومات واالتصاالت من خالل طريقة اتصال مباشر أو غير مباشر تقنيةل

 المعلومات واالتصاالت بالجامعة تقنيةفرد تم منحه حق الوصول إلى خدمات  -مستخدم معتمد 

 .المعلومات بالجامعة تقنيةاإلطار التنظيمي الستخدام مرافق  -قواعد السلوك 
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