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 كترونية للجامعةلاإل (: البوابة7المادة )
 

 

 

 

 

 قيود االستخدام

 

 قر باالمتناع عما يلي:جامعة الحدود الشماليةس تظ اإللكترونية لبوابة  لباستخدامك ل

 .نظاميةاستخدام البوابة ألغرال غير ال قة أو غير  ▪

تبـــادل امللفـــات غير املصـــــــــــــرف بــل ملحتويــات يملكهـــا طرف ثــالــثس    –أو مســـــــــــــهيـــل    –التور  في   ▪
ويشـــــمل  لك النشـــــر واإلتاحة والتحميل والتم يل والتوقيع غير املصـــــرف بأي شـــــكل ملحتويات  

 تابعة لطرف ثالث.

  .تحقيق أر افأو    ةتجاريألغرال  استخدام البوابة بأية طريقة   ▪

لحقو اليي قد أ بيثةتحميل ملفات على البوابة تحتوي على أي برمجيات خ ▪ باألجهزة   ا  ضــــــــــرر   تظ
  او املعدات.

أو انتهاكا   ســـــــــمعة ألي طرفس    مشـــــــــويلعلى   تنطوي نشـــــــــر أو توقيع أو معميم مواد أو معلومات   ▪
لآلداب    دينيــا  أو اجتمــاعيــا  أو ـكـان مخــالفــا    غير مقبول   محتوى ويــدخــل في  لــك أي    نظمــةلل 

 العامة.

ــات   ▪ ــيع  االنخرا  في نقاشـــــ ير م  مة أو فاضـــــــحة أو عدا ية أو بذيرة أو غير غوعناوين  ملواضـــــ
 .قانونية
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 البوابة الفرعيون   يرو مد

 

عينون من قبل وك ء الجامعةس أو  ▪  اإلدارات بقرارات إدارية.  يري العمداءس أو مديظ

الفرعيين ويصـــــــــــــــادق عليـــل من    يرينيمل النمو   الخـــال بتقنيـــة املعلومـــات بـــأســـــــــــــمـــاء املـــد ▪
 على هذا.    مسؤول الجهة املباشرس ويمن  الص حيات بناء  

 ثنين من املدراء الفرعيين على األقل. اعلى كل إدارة مسمية   ▪

 ةعلى إضـافة حذف معديل املحتوى الخال بإداراتل باللغ  الفرعيير  تقتصـر صـ حيات املد ▪
 إنشاء الصفحات وإضافة األخبار.كذلك  الرسمية املعتمدة )العر ية واإلنجلي ية( و 

ــــفح  يرينال يحق للمد ▪ ــــميم الصـــــــ ــــؤولية في حال  اتالفرعيين التغيير في تصـــــــ س ويتحملون املســـــــ
 حصول  لك.

 دورات التدريبية املقدمة من العمادة.الفرعيون بحضور كافة ال يرونيتلزم املد ▪

على  لإليقاف صــــ حيتبشــــكل فوري  تبلغ العمادة    فرعي  مديرفي حال انتقال او اســــتقالة أي   ▪
 البوابة.

 ضمن مسرولياتل.فرعي هي   املرور ملديركلمة أمن اسم املستخدم و   ▪

ــــــات  فيج     على البوابةي روابا  أإضـــــــــــــافة    عند ▪ ــــــياســـــــ البوابة أو أال تتعارل مع أهداف وســـــــ
 عرضها للخطر.مظ 

ــــــة بـاملـدا بـاتـ  يمنع منعـ   ▪ ــــــاء أيـة روابا إلكترونيـة خـاصـــــــ الفرعيين أو عرل أي م هـا في   ينر يا إنشـــــــ
 صفحات البوابة.

ــــــاءلة   يرونيخضـــــــــــــع املد ▪ في حال انتهاكهم ملا نصـــــــــــــت عليل الوثيقة   النظاميةالفرعيون للمســـــــ
 ص حياتهم. بطلوتظ 

 

 

 

 

 

 جراءات لعمادة تقنية املعلوماتدليل السياسات واإل 25 

    

ــــــروعة أو   ▪ ــــــطة غير مشـــــــ ــــــتراج من خ ل البوابة في أنشـــــــ  من األنظمة املرعية فيتنتهك أي  االشـــــــ
  اململكة العر ية السعودية.

ــــأنل ▪ ــــا  من شـــــــ ــــحي  للبوابة  -أو محاولة اعترال-اعترال    القيام بأي نشـــــــ ــــغيل الصـــــــ س  التشـــــــ
ــــــــ  على البنيـــة التحتيـــة لبوابـــة  ويـــدخـــل في  لـــك   القيـــام بـــأي إجراء يفرل حم   غير منـــاســـــــ

 الجامعة.

 .شكالاإلساءة لآلخرين أو ابت اقاهم أو االستهزاء بهم بأي شكل من األ  ▪

 

 مدير البوابة

 

أو   أو إجرائي  الشـــــــــــــخ  املعني بتطبيق االقتراحـات والتوصـــــــــــــيـات ســـــــــــــواء ـكانـت تنفيـذيـة  هو ▪
 على موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت.  تطويرية

صـــيانة  و   تشـــغيللالشـــركات املتعاقد معها  الشـــركة    متابعة الت اميكون مســـؤوال  مباشـــرا  عن  ▪
 تنفيذ جميع الشرو  املنصول عليها في كراسة العقد.و البوابة  

 اقتراف الحقا   التدريبية وإعدادها بشكل دوري على جميع املستويات. ▪

 إلدارة العمادة.  تقارير متابعة ما هو جديد من تطورات تقنية تخ  البوابة وتقديم ▪

س ويكون بعـــد موافقـــة إدارة العمـــادة  يحق ملـــدير البوابـــة تفويض صـــــــــــــ حيـــاتـــل ملن ينوب عنـــل ▪
.  التفويض خطيا  وموثقا 

إعــاقــة أي ارتبــا  من أي موقع يحتوي على أو  و من ينوب عنــل الحق بــإيقــاف  أملــدير البوابــة   ▪
 تخالف السياسة العامة الستخدام البوابة.مواد  

 . يهامدير البوابة هو املسؤول عن من  الص حيات الدخول عل ▪
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 البوابة الفرعيون   يرو مد

 

عينون من قبل وك ء الجامعةس أو  ▪  اإلدارات بقرارات إدارية.  يري العمداءس أو مديظ

الفرعيين ويصـــــــــــــــادق عليـــل من    يرينيمل النمو   الخـــال بتقنيـــة املعلومـــات بـــأســـــــــــــمـــاء املـــد ▪
 على هذا.    مسؤول الجهة املباشرس ويمن  الص حيات بناء  

 ثنين من املدراء الفرعيين على األقل. اعلى كل إدارة مسمية   ▪

 ةعلى إضـافة حذف معديل املحتوى الخال بإداراتل باللغ  الفرعيير  تقتصـر صـ حيات املد ▪
 إنشاء الصفحات وإضافة األخبار.كذلك  الرسمية املعتمدة )العر ية واإلنجلي ية( و 

ــــفح  يرينال يحق للمد ▪ ــــميم الصـــــــ ــــؤولية في حال  اتالفرعيين التغيير في تصـــــــ س ويتحملون املســـــــ
 حصول  لك.

 دورات التدريبية املقدمة من العمادة.الفرعيون بحضور كافة ال يرونيتلزم املد ▪

ـــكل فوري  تبلغ العمادة    فرعي  مديرفي حال انتقال او اســــتقالة أي   ▪ على  لإليقاف صــــ حيتبشـ
 البوابة.

 ضمن مسرولياتل.فرعي هي   املرور ملديركلمة أمن اسم املستخدم و   ▪

ــــــات  فيج     على البوابةي روابا  أإضـــــــــــــافة    عند ▪ ــــــياســـــــ البوابة أو أال تتعارل مع أهداف وســـــــ
 عرضها للخطر.مظ 

ــــــة بـاملـدا بـاتـ  يمنع منعـ   ▪ ــــــاء أيـة روابا إلكترونيـة خـاصـــــــ الفرعيين أو عرل أي م هـا في   ينر يا إنشـــــــ
 صفحات البوابة.

ــــــاءلة   يرونيخضـــــــــــــع املد ▪ في حال انتهاكهم ملا نصـــــــــــــت عليل الوثيقة   النظاميةالفرعيون للمســـــــ
 ص حياتهم. بطلوتظ 
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 املحتوى  

 

ــة  الفرعيين    يريناملـــدعلى   ▪ ــــــؤوليـ ــة مســـــــ ــامعـ ــة تخـــدم الجـ ــأكـــد من أن يكون املحتوى  ا قيمـ التـ
 واملجتمع املحلي والدولي.

ــــــــــافــــة  ب  ون الفرعييرون  املــــد  يلت م ▪ الثــــابــــت  أعــــدم اإلضـــــــ و الحــــذف او التعــــديــــل على املحتوى 
 و  والبيانات األســاســية في البوابة )الرؤيةس والرســالةس واألهدافس والهيكل التنظيميس ومنســو 

ــــــــل معهمس واإلدارات التــابعــة ومهــامهــاس و يــانــات   ــــــيرهم الــذاتيــة و يــانــات التواصـــــــ اللجنــة وســـــــ
 التواصل(.

.الدقة   وعليها مراعاة  تتحمل اإلدارة مسؤولية إضافتل  سمعتبر األخبار محتوى متغير ▪  دا ما 

ـــــــاريع املقترحـة  ▪ ــــــتقبليـة واملشـــــــ ــــــف املقرراتس والخطا املســـــــ ــيـةس ووصـــــــ ــــ معتبر الخطا الـدراســـــــ
س محتوى متغير    تتحمل اإلدارة مسؤولية إضافتل.أيضا 

  – عنــد الحــاجــة    –  ال يجوق رفع محتوى على لبوابــة اال بعــد أن يتم تــدقيقــل لغويــا  وترجمتــل ▪
 ة املحتوى.بشكل صحي  واعتماد  من قبل املدير الفرعي للبوابة صاحب

 .نظاميةكل من يخالف هذ  السياسة يعرل نفسل للمساءلة ال ▪
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 الصيانة والتشغيل

 

ــــكل دوريس  تقوم وحدة األ  ▪ ــــغيل البوابة بشـــــــ ــــة بأنظمة مشـــــــ ــــول بفح  التراخي  الخاصـــــــ صـــــــ
 وإخطار الجهة املسؤولة عن الترخي  قبل انتهاء التراخي  بتسعة أشهر.

ــــــؤولـة )وكيـل الكليـة أو اإلدارة   ▪ ــــــرف على العمـادة بـإخطـار الجهـات املســـــــ يقوم العميـد أو املشـــــــ
من  أشهر  املالية أو الجهة املستفيدة( داخل الجامعة بمتطلبات تجديد الترخي  قبل ستة  

 انتهاء الرخصة.  

ــــــتخــدمين   ▪   شـــــــــــــك ت ب   عمــادة تقنيــة املعلومــات عن املإعلى اإلدارات املختلفــة وـكـافــة املســـــــ
  لحوادث و الوليفيــة اليي تواجههم عنــد اســـــــــــــتخــدام البوابــةس أو االختراقــات واأالتشـــــــــــــغيليــة  

 اليي تتعرل لها البوابة.  يبرانيةاألمنية الس 

ـــــغلة للبوابة إن وجدت إلى العمل على على العمادة   ▪ ـــــركات املشـــــــ الجهات  نقل املعرفة من الشـــــــ
 الجامعة. ات الع قة في 

 جراء معدي ت جوهرية على البوابة.إخذ موافقة مجلف العمادة باإلجماع قبل أيج    ▪

ــــــنوي إعلى العمــادة   ▪  تضـــــــــــــمن إحصـــــــــــــــا يــات تتعلقجودة عمــل البوابــةس ي  عن  عــداد تقرير ســـــــ
  كمية واالســـتفادة من البوابةس عدد املواد الجديدةس مشـــاريع التطوير للبوابةس و   مباالســـتخدا
 .وغير  ..هام  إص حلما تم   نسبةاألعطال و 

 

 النشر على البوابة

 

 على بوابة الجامعة للسياسة العامة للنشر في الجامعة.  ةتخضع كافة املواد املنشور  ▪

ــــورةس بحيث تكون إما مادة   ▪ ــــاي للمادة املنشـــــــ ــــورة إلى تحديد عمر افترايـــــــ ــــع املواد املنشـــــــ تخضـــــــ
 .معين دا مة الص حية أو محددة بوقت

ــر املناســـ س   ▪ ــع املواد املنشـــورة إلى تحديد مكان النشـ ــة  التكون على فقد تخضـ صـــفحة الر يسـ
 .  فرعية  في صفحات وأ
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تحدد الجهة طالبة النشــــــــــر الفرة املســــــــــتهدفة من النشــــــــــر بحيث يتم توجيل املادة املنشــــــــــورة   ▪
 للفرات املستهدفة.

ات اإلع نية او خدمات  و الشاشأدارة املحتوى عبر موقع جامعة الحدود الشمالية  إالنشر و  ▪
االلت ام   ي ةس ولذا يج  على املســـــتخدمين الحاصـــــلين على هذ  املمي ةالرســـــا ل النصـــــية يعد  

ــادات اليي تتعلق باالســـــــــتخدام املناســـــــــ  ملوارد املعلومات. ويتعرل   ــارم باإلرشـــــــ وعشـــــــــكل صـــــــ
ــــــول عليهـا في هـذ  الوثيقـة إلجراءات نظـام ــــــتخـدمون الـذين يخـالفون األحكـام املنصـــــــ يـة  املســـــــ

سياسات  لمخالف لأو  مشمل فقدان الخدمة. و اإلضافة لذلك فإن أي استخدام غير م  م 
صــــنف العامة   ؤدي إلى تطبيق اإلجراءات  ات الصــــلة املعمول بها في معلوماتية تجريمة  قد يظ

 .هاياململكة العر ية السعودية على مرتكب
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تحدد الجهة طالبة النشــــــــــر الفرة املســــــــــتهدفة من النشــــــــــر بحيث يتم توجيل املادة املنشــــــــــورة   ▪
 للفرات املستهدفة.

ات اإلع نية او خدمات  و الشاشأدارة املحتوى عبر موقع جامعة الحدود الشمالية  إالنشر و  ▪
االلت ام   ي ةس ولذا يج  على املســـــتخدمين الحاصـــــلين على هذ  املمي ةالرســـــا ل النصـــــية يعد  

ــادات اليي تتعلق باالســـــــــتخدام املناســـــــــ  ملوارد املعلومات. ويتعرل   ــارم باإلرشـــــــ وعشـــــــــكل صـــــــ
ــــــول عليهـا في هـذ  الوثيقـة إلجراءات نظـام ــــــتخـدمون الـذين يخـالفون األحكـام املنصـــــــ يـة  املســـــــ

سياسات  لمخالف لأو  مشمل فقدان الخدمة. و اإلضافة لذلك فإن أي استخدام غير م  م 
صــــنف العامة   ؤدي إلى تطبيق اإلجراءات  ات الصــــلة املعمول بها في معلوماتية تجريمة  قد يظ

 .هاياململكة العر ية السعودية على مرتكب
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 واالجراءات لعمادة تقنية املعلومات دليل السياسات

  


