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  مقدمة: 
ى تنظيم اللوائح دف هذه  ونيوالقان الفعال االستخدام لتعزيز املعتمد واالستخدام املستخدم مسؤوليات وتحديد ا

ي ألنظمة ى والحفاظ الجامعة ي التصاالت وا املعلومات تقنية واألخال  وكذلك بكاتوالش واألصول  وامللفات البيانات سرية ع
رمجيات الفكرية امللكية حقوق  حماية   .الجامعة ي املستخدمة وال

  الباب األول: التعريفات
ي هذه اليكون للكلمات التالية  ر ذلك: لوائححيثما وردت  ى غ   املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ع

رونية البوابة يستخدم شخص أي  املستخدم:    .للجامعة اململوكة اإللك
ا الجامعة داخل املستخدمة املحلية الشبكة   الشبكة:   .يوالالسلك السلكي بشق

روني الرسمي: ريد اإللك ريد  ال    .الجامعة ي املعلومات تكنولوجيا وحدة قبل من والطلبة الجامعة ملنسوبي املمنوح ال
  واالتصاالتأنظمة تقنية املعلومات : الثانيالباب 

):1(املادة  املركز ملكية لجامعة فهد بن سلطان ممثلة باملدير أو من ينوب عنه.

جامعة ويكون املستخدم لملك ل ي ألنظمة ا هذه ي الواردة املعلومات وكلواالتصاالت  املعلومات تقنية أنظمة
ا،  مسؤواًل  ا، تم حالي وع ى سوف هذا نإف ا، العبث أو تسري  تقتصر ال تشمل) ولكن نتائج سلبية يؤدي إ

ى   .األعمال تعطيل أو املالية لخسارةا )ع

ن، قوائم املوردين، و العمالء بيانات :تشمل امللكية  واالستثمارات التكاليف مثل املالية املعلومات املوظف
راتيجيات والتوقعات، واملبيعات واألرباح  طلبات ،االستحقاقات املرتبات، ألجور،ا والتسويق، املبيعات اس

ى الحصول  رحة، املعلومات ع ن، ملفات املق  واألهداف العمل خطط التعويض، السجالت، ذلك ي بما املوظف
  .التدريب وخطط والخدمات، واملبيعات

 :)2(املادة

ن ويسمح فقط، العمل ألغراض يي الجامعة  املتوفرة تصاالتواال املعلومات تقنية أنظمة   للموظف
م املوكلة املهام ملتطلبات أو الوظيفة أهداف لتحقيق الضرورة عند فقط ستخدامهااب  من التأكد مع إل

 ي مسموح تصاالتواال ألدوات ا لهذه الشخ ستخداماال   .والرعاية الحرص من عاٍل  بمستوى  استخدامها
ى املعقول  حدود     .ي الجامعة  املعلومات تقنية إدارة من املناسب التقدير وع

:)3( املادة

 ،إنذار سابق دون  وقت أي  ي املعلومات ونظم تصاالتاال جوانب جميع مراقبة ي بالحق الجامعة  تحتفظ
ى وعالوة ى الخدمة أو للشبكة الوصول  إلغاء من ابدءً  تأديبية، جراءات إ اتخاذ ذلك ع  وذلك باإلقالة التوصية إ

اماال عدم حال ي ى تطبق تفاقيةاال هذه ي املذكورة والشروط القواعد إن  .الوثيقة هذه ي ورد بما ل  جميع ع
  الجامعة. ي واملعلومات التاتصاال أنظمة يستخدمون  الذين األفراد

:)4( املادة
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: اإلجراءات والسياساتالثالثالباب   

  السرية) أو الخاصة( املصنفة البيانات معالجةالفصل األول : 
ى يجب  )أ ى الجامعة تخص ال) السرية او الخاصة (املصنفة املعلومات معالجة عدم املستخدم ع  أي ع

 .املناسب االم املستوى  تحديد و عليه املوافقة تتم لم ما جهاز

ى يجب  )ب ر نظام أو برنامج ألي استخدام أي عن املعلومات تقنية مدير إبالغ املستخدم ع  األنظمة غ
 .الجامعة ي املعتمدة

ى يجب  )ج ى الجامعة تخص ال املعلومات وتخزين حفظ عدم املستخدم ع  أي أو الشخصية أجهزته ع
ى املوافقة دون  أخرى  أدوات   .ذلك ع

):5( املادة

  املرورالفصل الثاني: كلمات 
ى يجب  )أ ر إفصاحها وعدم األمان ورموز  كلمات حماية املستخدم ع ا وأ للغ  .األوقات جميع ي فقدا

ى يجب  )ب ا يصعب مرور كلمة ستخداما املستخدم ع  أدنى كحد أحرف ثمانية عن يقل ال بما وذلك تخمي
رة أحرف خاصة، عالمات أرقام،( من تتكون  رة كب  ).وصغ

ر يجب  )ج راضيةاال  املرور كلمة تغي ى باملستخدم الخاصة اً مسبق املحددة وأ ف  تسجيل عند الفور  ع
 .ا تزويده بعد مرة ألول  الدخول 

ا وعدمأ ي مكان امن املرور كلماتحفظ يجب   )د  .اآلخرين مع مشارك

ي ال  )ه  سماال (   مثل واضحة شخصية بيانات من مبنية أو  بًقاسا املستخدمة املرور كلمة تتكرر  أن ينب
ر، ى وما أليف، حيوان سما أو األقارب أسماء الهواتف، أرقام األخ   ك).ذل إ

:)6( املادة

  الثالث: حسابات املستخدم الفصل
 .اآلخرين لحسابات الوصول  أو اآلخرين مع املستخدم حساب مشاركة تماما يحظر  )أ

ى يحظر  )ب ى الوصول  محاولة املستخدم ع ر البيانات أو الحسابات إ  .ا له صرحامل غ

 .به الخاص الحساب سما بموجب املتخذة اإلجراءات جميع عن مسؤول املستخدم  )ج

ى يجب  )د ى حساب أي ستخداما عدم املستخدم ع ر مكت جهاز أو توب الالب جهاز ع  من له املمنوح غ
  وحدة تقنية املعلومات قبل

:)7( املادة

  الفصل الرابع: حماية البيانات
ى يجب  )أ ى اوفًق  التخزين وسائط مع التعامل املستخدم ع  مثال واألمان، البيانات حماية من مستوى  ألع

 .القوية الكهرومغناطيسية للحقول  تعريضها عدم

ى يجب  )ب ى الوصول  ي حال  املستخدم ع ابالغ وحدة تقنية ،)سرية أو خاصة مصنفة( معلومات أي إ
ا املعلومات لكي يتم ر تمنع ومحمية آمنة بطريقة تخزي  .لها بالوصول  لهم املصرح غ

:)8( املادة
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ى يجب  )ج ا يتم وال الجامعة تخص ال البيانات حماية املستخدم ع ر أفراد أي مع مشارك   .لهم املرخص غ

  الفصل الخامس: األمن املادي
ى يجب  )أ ا أو الجامعة معلومات أنظمة إزالة عدم املستخدم ع  تقنية مدير من خطي إذن بدون  برمجيا

 .املعلومات

ى واملحافظةعن املراقبة  مسؤواًل  املستخدم يكون   )ب  أو شخصية رقمية أجهزة محمولة، أجهزة أي ع
ي تخص مدمجة أقراص اي و ،عهدته الجامعة   .الضياع وأ التلف حالة ي خضع للمسائلة ع

 وحدة إبالغ ي هذه الحالة وعليه البيانات، فقدان أو سرقة حالة ي يةاملسؤولكامل  املستخدم يتحمل  )ج
ى املعلومات تقنية  .املهمة للبيانات حتياطيةا بنسخة حتفاظاال  دائماً  يتوجب عليه كما الفور، ع

ى املستخدم يجب  )د ى موارد  ويريد يملكها ال الشخصية األجهزة جميع تسجيل ع استعمالها للوصول ا
 .املعلومات تقنية وحدة افقة و تقنية املعلومات وذلك بعد م

ى يجب  )ه أثناء  عهدته تحت كانت وال( الجامعة تخصال  نظمةال أ أو جهزةال أ كافة تسليم املوظف ع
ي الجامعة)   .العقد اية وأ اإلستقالة عند عمله 

:)9( املادة

روني الفصل ريد اإللك   السادس: ال
روني تقوم الجامعة ب  )أ ريد اإللك ي الجامعة بال  به. الخاصالرسم ويد كل موظف 

ريد اإلجميع عناوين تكون   )ب روني التابعة لجامعةال هد بن سلطان، واملستخدمة من قبل الجامعة ف لك
ن الجامعة والجهات   .ا للجامعةا خاصً ملكً  األخرى، أو التواصل داخل الجامعةدف التواصل ب

ريد اإل  )ج روني يعد ال  .للجامعة، وسيلة تواصل رسمية معتمدة لجميع منسوبي الجامعة الرسملك

ريد نظامالجامعة   رتوف  )د روني ال ، العمل ستخداماتال  فقط اإللك ى يجب لذلك، اوفًق  الرسم  ع
راكاال  أو شخصية ألمور  استخدامه عدم املستخدم ى به ش  .أخرى  مواقع أي ع

ى  يجب  )ه رونيأن يقوم بفتح  املوظفع ى األقل كل  بريده اإللك و يستث من  ،ساعة 24مرة واحدة ع
مالم يطلب منه املسؤول املباشر أن يكون  ،جازات السنوية للموظفلرسمية واإل ذلك وقت اإلجازات ا

ى أن يتم إصدار قرار مكتوب بذلك من الجهة املسؤولة. ى اتصال معه أثناء اإلجازة ع  ع

ى يجب  )و ن املستخدم ع  توقيعه باستمرار من خالل وتحديث ي جميع املراسالت الرسمية توقيعه تضم
 .البشرية املوارد إدارة نظام سجالت مع مطابقته

روني الرسم الخاص بهية سؤولكامل املوظف امل يتحمل  )ز ريد اإللك   .عن ال

نال يسمح   )ح م.للموظف ن وكلمات املرور فيما بي  ، وتحت أي ظرف من الظروف بتبادل أسماء املستخدم

ى يجب  )ط روني  إرسال عدم املستخدم ع ى حتوي ت رسالة بريد إلك  ديد، عدائية، ،خبيثة (مصطلحات ع
راء، إفساد،ابتذال، ى بتقرير يتقدم أن عليه يجب كما )عرقية وأ جنسية عنصرية، وأ تدنيس اف  الفور  ع

روني بريد أي تلقيه حال ي ا يحتوي  إلك  .عل

:)10( املادة
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ى يجب  )ي ريد لرسائل مرفقات أي فتح عدم املستخدم ع روني ال  والوثوق  مصدرها معرفة يتم مالم اإللك
ى إحتوائه من املرفق خطرللا تجنبً  ا روسات ع  .أخرى  ضاره برامج أو ف

رونييتم حذف ا  )ك ريد اإللك اء خدمته من الجامع ل   ة.الرسم  للموظف بعد ان

رنتالفصل    السابع: إستخدام األن
ى الوصول يقتصر   )أ رنت (و العامة الشبكات إ ى ا) اإلن  .فقط الرسم لعملع

ى يجب  )ب ر الوصول  تقييد املستخدم ع رنت سمالر  غ  التسبب أو الرسمية واجباته مع التداخل ملنع لإلن
ر ي ى التأث  .الشبكة خدمة أداء ع

ى يجب  )ج ى الوصول  عدم املستخدم ع ى تحتوي  ال املواقع إ  ديد،إفساد، عدائية، خبيثة، (محتويات ع
راء، ابتذال، ر ونصوص رسومات أو )عرقية وأ جنسية عنصرية، وأ تدنيس اف  برامج(.اأخالقيُ  مقبوله غ
ياال  التواصل وأدوات ى والتقنيات جتما رنت شبكة ع  فعاله ووسائل منصات ي النقال، والهاتف اإلن

ى سواء اآلخرين مع للتواصل  وسائل استخدام الضروري  فمن ذلك ومع امل أو الشخ املستوى  ع
ياال  تصالاال  .)ستخداماال  سوء لتجنب أعاله املذكورة للقواعد متثالاال  مع بعناية جتما

ى يجب  )د ر املواقع حجب فشل عند افوًر  املعلومات تقنية موظفي إبالغ املستخدم ع ا، رغوبامل غ  ف

ى يجب  )ه اماال املستخدم ع رنت ستخداما أمن وسياسات قواعد بجميع ل  إدارة من وضعها تم ال اإلن
ا ) Hotspot ,VPN , Torrent  (مثل من تطبيق أي استخدام وعدم املعلومات تقنية ى تؤدي أل راقاال  إ  خ
  .األم

:)11( املادة

  الثامن: الشبكة واإلتصال عن بعدالفصل 
م   )أ رمجيات ، اشخصيً  له اململوكة األجهزة ستخداماب الشبكةب تصالاال ي يرغب الذي املستخدميل  بال

 .املعلومات تقنية وحدةمن قبل  مسبقة وبموافقة تفعيلها يتموال  فقط ا له املصرح

ى يجب  )ب  ستخداماب وذلك األنظمة أو العمل مكان ي الشبكة داخل اجهزة بأي تصالاال عدم املستخدم ع
 موافقة دون  األسباب من سبب ألي )أخرى  أداة أي طريق عن(بعد عن تصالاال أو TeamViewer برنامج
  .املعلومات تقنية وحدة من مسبقة

:)12( املادة

  املعروضة البيانات حماية: التاسع الفصل
ى يجب  )أ ر العمل مكان ترك عند أجهزته إغالق املستخدم ع رات راقبامل غ رة (طويلة لف ن أوالف  ب

ي اليوم ودوام الدوام اية  .املعلومات تقنية وحدة مسؤول يأذن مالم ،)التا

ى يجب  )ب  كلمة إدخال إعادة تتطلب وال مرور بكلمة محمية شاشة أو الحساب قفل تفعيل املستخدم ع
رة خاماًل  النظام يكون  عندما املرور رة لف   .الزمن من قص

:)13( املادة
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روسات مكافحة نظام: العاشر الفصل اية نقطة حماية ( الف   ) ال
روسات مكافحة برنامج تحديث لضمان املناسبة اإلجراءات تخاذا يةمسؤول ستخدميتحمل امل  )أ ال  الف

رها لكافة اجهزة  ى املستخدم و الحاسب،  قامت الجامعة بتوف  من محم النظام أن التأكدع
روسات ى والبيانات امللفات فحص ذلك ويشمل .الف  .الخارجية التخزين وسائط ع

ى يجب  )ب  محتوى  أو مصدر من مخاوف أو احتمال أيعن  املعلومات تقنية وحدة  مدير إبالغ  املستخدم ع
ريد مرفقات أو ميموري الفالش أو املدمجة األقراص روني ال  . اإللك

ى جبي  )ج ى مؤشر أي وجود حال ي افوًر  املعلومات تقنية مدير إبالغ املستخدم ع  أو فايروس وجود ع
  .ي آخر أم ديد

:)14( املادة

  النشر حقوق  حماية: عشر الحادي الفصل
ى يجب  )أ  بالجامعة خاصة رخص أو نشر حقوق  لها برامج إزالة أو برامج تثبيت أو تحميل عدم املستخدم ع

  .املعلومات تقنية مدير أو النظام مدير من خطي إذن دون 

اكات أي عن يةسؤولكامل امل املستخدميتحمل   )ب رمجيات تراخيص أو نشر لحقوق  ان ا تم ال لل  تنصي
ى   .قبله من استخدامها يتم ال و الجامعة أجهزة ع

رامج تراخيصتعد   )ج ى استخدامها عدم يجبوعلية ، للجامعة ملك جهزةاأل  و ال  أو ةخاص أجهزه ع
ا   .اآلخرين مع مشارك

:)15( املادة

ى للجامعة املعلومات تقنية وأنظمة تصاالتاال استخدام يقتصر  شخص أي، طفق لهم املرخص األشخاص ع
ك أو به املصرح الدخول  تجاوز  أو إذن دون  النظام هذا يدخل  تقنية وموارد املرافق استخدام شروط ين

ن أو قانونية، أو تأديبية إلجراءات يخضع أن يمكن املعلومات    .القانون  إطار ي معاً  االثن

:)16( املادة

أحكام عامـة :الرابعالباب   
):17املادة (  .إصدار التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذا النظامإلدارة الجامعة 

ا نص واضح واإلشكاليات ال قد تنتج عن تطبيق مواد هذه تبت  ي الحاالت ال لم يرد ف إدارة الجامعة 
  الالئحة.

:)18املادة (

:)19ملادة (ا  .ةمسؤولون عن تنفيذ هذه الالئح مساعد الوكيل لشؤون مركز الحاسب ومدير املركزالجامعة و وكيل 

ى :)20املادة (  إعتبارًا من تاريخ إعتمادها. الشأن ذا سابقة قراراتأو  لوائح أو تعليمات أي الالئحة هذه تل

 


