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 المقدمة
 

 لتسهيل والشبكة إلى مصادر الحوسبة الوصول هالطالب فيصل بن الرحمن عبد اإلمام جامعةتتيح 

الرسمي بالعمل  تتعلق  ألغراض الموارد هذه تستخدم أن الجامعة تتوقعولكن  واجباتهم أداء

 للطالبالجامعة أن تتيح  لقد درجت. والنشاط األكاديمي والتعليمي والبحثي فيها وليس غير ذلك

 النظر بغض بهم، الخاص الجامعة حساب باستخدام الالسلكي االتصال عبر هاخدمات إلى الوصول

 بغرض السياسة هذه وقد وضعت. الالسلكية بالشبكة المتصل الجهاز أو اآللي سبا الح ملكية عن

 في الجامعة. والشبكات اآللي الحاسب لموارد والقانوني واألخالقي الكفء االستخدام تشجيع

 األهداف
 
 :يلي فيما تتمثل أهداف هذه السياسة  

التي  والشبكات الحوسبة لموارد صحيحال واالستخدام القبول لشروط  إرشادات تقديم  •

 .داخلها ب لالستخدام توفرها الجامعة

 .السياسة لهذه وفقًا  ومسؤولة صحيحة بطريقة الجامعة موارد استخدام من تأكدال •

 .وغاياتها  وأهدافها  الجامعة رسالة دعم على الطالب عيشجت •

 .الجامعة موارد حماية عن ومسؤوليتهم حقوقهم فهم على الطالب عيشجت •

 .الجامعة شبكة على المخزنة البيانات وسالمة خصوصية حماية •

 .الموارد لهذه صحيحال غير االستخدام عواقب توضيح •

 السياسة بهذه المتأثرة جهاتال
 

 موارد الذي يستخدم فيصل بنن عبد الرحم اإلمام جامعة مجتمع جميع على السياسة هذه تنطبق 

 وهي تشمل والشبكات الحوسبة

كان حاسب آلي شخصي أو مملوك  )سواء جهاز الحاسب اآللي الذي يستخدمه الطالب  •

 .الجامعة بشبكة بُعد عن أو محلياا  عندما يكون متصالا  للجامعة(

 .الجامعة بخوادم( بُعد عن أو محلياا ) المتصلة الموارد جميع •

 .تها ملكي عن النظر بغض الجامعة بشبكة المتصلة األجهزة جميع •

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

 السياسة بيان
 

 :المقبول االستخدام سياسة 
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 ذين يصلونال فيصل بن نعبد الرحم اإلمام جامعة طالب جميع على السياسة هذه تنطبق .1

 اآللي. الحاسب خالل من الجامعة شبكة خدمات إلى

 .منها  المقصود للغرض الموارد استخدام يجب .2

 المرور كلمات استخدام تحكم التي السرية بقواعد االلتزام الطالب على يجب .3

ا. آخر تفاصيلها لطرف إتاحة عدم ويجب والحسابات،  إطالقا

 .لهم بها صرحمالها وملفات الحاسب اآللي وحسابات أجهزة استخدام للطالب يجوز .4

 وتعليمية إدارية ألغراض الخاص بها اإللكتروني البريد استخدام دعموت الجامعة تشجع .5

تعامالتهم  في الجامعي اإللكتروني البريد استخدام الطالب على يجب لذا. ومهنية

 .الرسمية داخل الجامعة

 صالح، جامعي حساب على الحصول هي الجامعة شبكة إلى للوصول الوحيدة الطريقة .6

 انتهاكاا تعتبر -الجامعة بشبكة الخاص بالفرد اإلنترنت توصيل مثل- أخرى طريقة وأي

 للسياسة.

حوسبتهم  ومصادر الجامعة طالب جميعالشبكة الخاصة ب حترمت أن المتوقع من .7

  هم الشخصية.وحقوقاآلخرين  خصوصية

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

 .تهمموافق دون واإلبالغ عنها  هاتسجيل خالل

 تتخذ وسوف لسياساتها  وفقاا  المواقع من مجموعة أو موقع أي حظر للجامعة يحق  .9

 .السياسة هذه تنتهك التي الالزمة اإلجراءات

من  وقت أي في السياسة هذه علىف تعديالت أي إجراء في بالحق الجامعة تحتفظ  .10

 األوقات.

 مشبوه، نشاط  أو أمنية مشاكل جدوني أو يكتشفون الذين الطالب، على يجب .11

 .واالتصاالت المعلومات تقنيةل الفني بالدعم مباشرة االتصال

 

 المقبول غير االستخدام سياسة
 

 المثال سبيل على قانونية، غير طريقة بأي الجامعة شبكة الطالب يستخدم أال يجب .1

 محتوى أو مواقعإلى  الدخول لتسجيل استخدامها أو تجارية غراضأل استخدام الشبكة

 .حها تصف أو قانوني ويب غير

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

 .بالطالب الخاصة األخرى الملفات أو البرامج أو البيانات أو اإللكتروني البريد نسخ أو

 اختراقها أو الجامعة شبكةب الخاصة نيةاألم معاييرال انتهاك الطالب يحاول أال يجب .3

ا   أو تم الوصول إليه هذه الشبكةب متصل آخر جهازب عدم اإلخالل بالمعايير المتعلقة وأيضا

  .اإلنترنت عبر

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

 …إلخ كراهيةلل مثيرة أو تشهيرية أو فاحشة أو الئقة غير أو مسيئة مواد أو
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 حقوق بموجب المحمية المواد انتهاك أو قانونية غير نسخ إنشاء الجامعة لطالب ينبغي ال .5

. الجامعة شبكة عبر إرسالها  أو الجامعة أجهزة على حفظها  أو الستخدامها  والنشر الطبع

 العربية المملكة قوانين تنتهك مادة أي إرسال مثل القانوني غير االستخدام يمنع كما 

 .رها نش أو ها تنزيل أواإلسالمية  القيم وتخالف السعودية

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

 بمثل هذا التصرف الخاطئ. اآلخرين تضليل أو هالتعطيل محاولة في

 استخدام على اآلخرين قدرة على سلباا  يؤثر قد نشاط  أي في باالنغماس للطالب يُسمح ال .7

 من  الحرمان هجماتالمثال تنفيذ  سبيل على الجامعة، تقدمها  التي اإلنترنت خدمات

 مقابل دون النظام موارد من كبيرة كميات استهالك أو الفيروسات أو القرصنة أو الخدمة

 النطاق وعرض طباعةال وحصص المركزية المعالجة وحدة ووقت القرص مساحة)

 .عمد عن( األجهزة) الجهاز ليتعط  طريق  عن أو( للشبكة الترددي

ا  .بالجامعة الحاسب أجهزة في ها وتثبيت برامج أي تحميل الجامعة تمنع .8 ومن كان محتاجا

 تقنيةلفني التابع ال الدعمخالل مكتب  من فعليه أن يطلبها  ينبغي لمثل هذه البرامج

 .واالتصاالت المعلومات

 معامل في المدروس غير أو المدمر أو التخريبي أو غير الجاد بالسلوك مسموح غير .9

 .الطرفية المناطق أو اآللي بالحاس

 تم الذي اإلنترنت محتوى عن مسؤولة ليست واالتصاالت المعلومات تقنية .10

 مواقع تصفح من للطالب تحدث قد التي المشكالت أو النهائي، الطالب بواسطة تصفحه

 .بها  الموثوق  غير الويب

 تقنية خدمة تضعها  آلية على أي للتحايل األفراد بها  يقوم التي المحاوالت ستؤدي .11

 الفوري اإلنهاء إلىالهزيمة بها  إلحاق أو الشبكة إلدارة واالتصاالت المعلومات

 .الشبكة خدمات إلى لوصولهم

 شبكةل وصول لتوفير أو تجارية أغراض ألي الجامعة شبكة استخدام يجوز ال .12

من  غرض ألي الجامعة مجتمع خارج شخص ألي شبكة الجامعة أو اإلنترنت

 األغراض.

 شكل أي أو اإللكتروني البريد طريق  عنشخص ما  صورة تشويه أو تزوير إن .13

 بروتكول عناوين تزوير ذلك ويشمل. للقانون انتهاكاا يعد االتصال أشكال من آخر

الحاسب اآللي  جهاز هوية إلخفاء (Ethernetمنظم اإليثرنت ) عناوين أو اإلنترنت

 .بك الخاص

 داخل) آخرحاسب آلي  إلى للوصول بها  مصرح غير محاولة أييحظر القيام ب  .14

 الفوري اإللغاء إلى وأي محاولة من هذا القبيل تؤدي(. هخارج أوالجامعي  الحرم

 .المشكلة حل يتم حتى ابه المشتبه الشبكةب التصالل

 سياسة انتهاك
 

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

 

 إليه. الوصولأو تعليق  في الجامعة االنترنت حساب تعليق  •
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 .مناسب إجراء التخاذ الداعمة األدلةب مشفوعةبالجامعة  اإلدارة إلى القضية إحالة •

 السعودية العربية المملكة في المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة إلى القضية إحالة يمكن •

 االطالع يمكن. اإللكترونية الجرائم ألنظمة وفقاا جنائي تحقيق  إجراء في تشرع قد التي

 :التالي الرابط  على اللوائح بهذه المتعلقة المعلومات من مزيد على

 

  :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 

 

 

 خاتمة
 

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

 بشكلة الجامع لخدمات هاستخدام عنمحمول مسؤوالا  حاسب آلي صاحب كل جعل  •

 الجامعة. وأنظمة لوائح لجميع ووفقاا  صحيح

ا  ةجامعال مجتمعجعل   •  .الجامعة لموارد المقبول وغير المقبول باالستخدام أكثر وعيا

 ها بشكل أمثل.واستخدامالجامعة  موارد قيمةالجامعة مسؤوالا عن  مجتمع جعل •

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

 أو ؛االستخدام وإساءة الالئقة غير لألنشطة الترويج خالل من مباشر االنتهاك بشكلكان 

 إلى قصد دون بالوصول لهم المصرح غير للطالب السماح طريق  عن مباشر غير بشكل

 .ومهنية شخصية أغراض

  الملحق 
 

 .وثيقةال ههذ في التالية استخدمت المصطلحات

 

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

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

http://www.citc.gov.sa/en/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
http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
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 وتخزينها البيانات إلى الوصول على قادر إلكتروني جهاز أوآلي  حاسب جهاز أي - الجهاز

 .وإبالغها 

في  أو صراحة عليها  تسيطر أوالجامعة  تملكها  التي التحتية والبنية األصول - مصادر المعلومات

 اإللكترونية والخدمات والسجالت البيانات الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما  عهدتها 

 .المعلومات وأنظمة الحاسب اآللي وأجهزة والبرمجيات الشبكة وخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


