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 الغرض .1

 .الموظفين الذين سمحوا بالوصول إلى خدمات اإلنترنت وتطبيقه على جميعات مناسبة للوصول إلى اإلنترنت إرشاد تقديم 1.1

 ينطبق على: .2

 خارجيين والخدمات التابعة نإداريين وأعضاء هيئة تدريس. مقاولوجميع منسوبي كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية من  2.1

 للكلية.

 :المسؤولية .3

ى فإنه ينطبق عل ذلك،بما في ذلك الموظفين والمتعاقد قصير / طويل األجل. عالوة على  الكليجميع مستخدمي خدمة اإلنترنت في  3.1

 . خدمات اإلنترنت مقدميأقسام 

 المصطلحات:تعريف  .4

 يوجد ال 4.1

 :السياسة .5

ومع مراعاة المسؤولية القانونية الستخدام هذه الخدمة.  الكليةضمان االستخدام الصحيح لخدمة اإلنترنت في ضوء متطلبات أعمال  5.1

 .الكليةوضع الضوابط الالزمة لمنع أي تأثير سلبي على الخدمة أو المسؤولية القانونية على و تهدف 

 :اإلجراءات .6

 إجراءات عامة 6.1

 عملهم.يتم اعتماد حسابات اإلنترنت للموظفين المعينين من قبل مديرهم المباشر لتوفير األدوات التي تساعد في  1.6.6

يرجى الرجوع إلى سياسة مشاركة حسابات اإلنترنت أو معرف المستخدم ممنوع. )و .كل فرد مسؤول عن الحساب الصادر له 1.6.6

 .(حسابات المستخدمين

 .الكليةويدعم أهداف وغايات  الكليةأن يعكس االستخدام التنظيمي لخدمات اإلنترنت مهمة البد  1.6.6

وأن تكون متسقة مع اعتبارات التشغيل واألمن  الكليةالخاصة بـ بالمهمةأن تدعم هذه الخدمات األنشطة الشرعية المتعلقة  البد 1.6.6

 .والخصوصية

 االستخدام الغير مناسب: 6.2

 :التالية باالستخداماتالكلية نترنت ال يسمح الوصول إلى ا 1.6.6

  للوصول إلى مواد إباحية أو جنسية صريحة أو تحميلها أو تنزيلها أو توزيعها. 1.6.6.6

ً  انتهاك 1.6.6.6  .القانون المحلي أو الدولي ممنوع منعاً باتا

 .تخريب أو إتالف ممتلكات أي فرد أو منظمة أخرى 1.6.6.6

 .استغالل خصوصية اآلخرين 1.6.6.6

 .المواد الفكرية دون إذن انتهاك حقوق النشر أو استخدام 1.6.6.6

 استخدام الشبكة ألغراض تجارية أو مالية أو تجارية أو أنشطة تخالف سياسات الكلية أو القوانين الدولية. 1.6.6.1

 .لتقليل أو تعطيل أداء الشبكة 1.6.6.6

لتنزيل أو توزيع البرامج أو البيانات المقرصنة عن عمد. يُحظر استخدام برامج تبادل  انترنت الكليةال يجوز ألي موظف استخدام  1.6.6

 .الكليةكمبيوتر وشبكات الالملفات على أجهزة 

 لنشر أي فيروس أو حصان طروادة أو رمز برنامج مصيدة متعمد. الكليةال يجوز ألي موظف استخدام إنترنت  1.6.6
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طلب ي البد أنإلخ. ب غير متعلقة بالعمل مثل مشاركة الملفات والمراسلة الفورية ... يُحظر بشدة استخدام خدمة اإلنترنت ألسبا 1.6.6

 .إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمدير المباشر استثناًء من ذلك مع تبرير 

االت وتقنية االتصإدارة ال يُسمح للمستخدمين بتشغيل أي خدمة إلكترونية تتعلق باإلنترنت مثل استضافة الويب دون موافقة مدير  1.6.6

 .والعمليات المساندة قسم- المعلومات

 لكليةاال يُسمح بتنزيل / تثبيت البرنامج أو أي أنشطة أخرى مماثلة ما لم يتم تنزيل البرامج التجارية أو الطبية التي تحصل عليها  1.6.1

 .أو غيرها من احتياجات العمل الرسمية المماثلة

 :استخدام خدمة اإلنترنت 6.3

 فقط من محطات العمل المجهزة ببرنامج مكافحة الفيروسات القياسي المحدث. الخاصة بالكليةالوصول إلى خدمة اإلنترنت  6.3.1

القياسية أو معتمدة من قبل مدير /  الكليةأن تكون جميع البرامج المستخدمة للوصول إلى اإلنترنت جزًءا من مجموعة برامج  6.3.2

 .والعمليات المساندة قسم- ماتإدارة االتصاالت وتقنية المعلومساعد 

يُسمح باالستخدام المحدود لخدمة اإلنترنت للتطوير الشخصي والتعليم أثناء عدم إساءة استخدامها وال يؤثر سلبًا على إنتاجية  6.3.3

 المستخدم.

 حترام حق الملكية للمعلومات التي يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت وعدم انتهاكها.ا 6.3.4

والشؤون األكاديمية والعالقات العامة على نشر  إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتومدير / مساعد أن يوافق عميد الكلية  6.3.5

 المعلومات أو المشاركة في لوحات المناقشة على اإلنترنت.

ية إدارة االتصاالت وتقن اإلبالغ عن حاالت إساءة استخدام خدمة اإلنترنت أو انتهاكها لهذه السياسة والتحقيق فيها من قبل 6.3.6

 .المعلومات

 متطلبات إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات لخدمة االنترنت: 6.4

 التحكم في خدمة اإلنترنت لضمان ما يلي: 6.4.1

 والكراهية، والسياسة، اإلباحية،تسمح الخدمة بالوصول الُمصفى إلى اإلنترنت ومنع المستخدمين من الوصول إلى المواد  1.6.6.6

 .والمحتويات األخرى ذات التصنيف المماثل والدين، والعنف، والتمييز،

ادقة متطلبات مص والبد من تنفيذيتم التحكم في وصول المستخدم إلى الخدمة للحفاظ على المساءلة وضمان توافر الخدمة.  1.6.6.6

 .المستخدم أو التدابير المماثلة األخرى والحفاظ عليها لضمان مساءلة المستخدم عن استخدام هذه الخدمة

 سجالت الدخول التي تم الوصول إليها أو حظرها التي يطلبها مستخدم خدمة اإلنترنت للتحقيق أو مراقبة الخدمة.الحفاظ على  1.6.6.6

 إدارة نطاق االنترنت: 6.5

أحدهما يربط الصفوف ومعامل الحاسب اآللي باإلنترنت، بينما . مزودي الخدمةاثنين من  عن طريق تقدماتصاالت اإلنترنت  6.5.1

 منسوبي الكلية االخرين.المزود االخر يخصص لجميع 

 بناًء على متطلبات أعمالهم. االخرىقع اموالسياسة جدولة اإلنترنت للوصول إلى مواقع التواصل االجتماعي و 6.5.2

 جدول "السماح باإلنترنت" كما يلي 6.5.3

 االوقات االيام
 صباحا 6:64مساء الى  6:44 األحد الى الخميس

 مساء 6:44مساء الى  66:44
االوقات جميع الجمعة والسبت  
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 :المراجع .7

 ال يوجد 1.1

 :التذييالت .8

 ال يوجد 1.1

 

 التاريخ 

م20/00/2020  
 تجميع:  التوقيع 

 المهندس / رضوان بيج

 مهندس شبكات

 التاريخ

 م20/00/0202

 تجميع:  التوقيع:

 بندر سعد القحطاني

 فني شبكات

 التاريخ 

 م20/00/0202

 مراجعة:  التوقيع 

 المهندس / تركي محمد الحيان

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ
 م20/00/0202 

 التوقيع 
 

 تدقيق:

 النقيب / تركي محمد الحربي :

 مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 اعتماد:  التوقيع  التاريخ 

 محمد جمعان الزهراني/ العميد الدكتور

 وكيل الكلية للجودة والتطوير

 موافقة:  التوقيع  التاريخ 

 الدكتور / عيدان موسى الزهراني

عميد كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 

 بالظهران

 م20/00/0002: تاريخ المراجعة القادمة

 

 م20/00/2020: تاريخ التفعيل

 

 

 


