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ون  يد اإللكبر  سياسة االستخدام المقبول للبر

 V1.0 :اإلصدار  

 

ي 
ي ف 
ون  يد اإللكبر كلية ابن سينا األهلية للعلوم الطبية.   تحدد هذه السياسة االستخدام المقبول لخدمة البر  نظرة عامة  

لكلية ابن سينا تنطبق هذه السياسة عىل جميع الموظفي   وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة والزائرين  
 النطاق  األهلية للعلوم الطبية. 

ي من قبل أعضاء هيئة التدريس تهدف إىل 
ون  يد اإللكبر ضمان االستخدام األمثل واآلمن لخدمة البر
. والموظفي   والطلبة والزائرين  الهدف 

 

 السياسة: 

ي الرسمي  .1
ون  يد اإللكبر ي المعامالت الرسمية، وعدم استخدام   للكليةيجب عىل المستخدمي   استخدام خدمات البر

ف 

ي مثل
ي المجان 

ون  يد اإللكبر  .Yahoo, Gmail , Hotmail خدمات البر

 .يحظر مشاركة كلمة الرس .2

ي  .3
ون  يد اإللكبر ي المعامالت الخاصة  للكليةيجب عىل المستخدمي   عدم استخدام البر

 .ف 

ي تتفق مع القيم الدينية والثقافية  .4
ي والمرفقات التر

ون  يد اإللكبر ُيسمح فقط للمستخدمي   بإرسال رسائل البر

 والسياسية واألخالقية للدولة، وال ي
ً
را إىل تشويه صورتها  أو تؤدي  للكليةسمح بإرسال رسائل قد تسبب ض 

 .وسمعتها

ي ألسباب شخصية أو تجارية أو دينية أو سياسية .5
ون  يد اإللكبر ي نرسر رسائل البر

 .يحظر عىل المستخدمي   المشاركة ف 

ية .6 ي ألغراض خب 
ون  يد اإللكبر ي نرسر رسائل البر

 .يحظر عىل المستخدمي   المشاركة ف 

7.  
ً
ي فقط وفقا

ون  يد اإللكبر  .إلجراءات تصنيف البيانات ومعالجة المعلوماتيجوز تبادل المعلومات عبر البر

ي الخاصة بهم، وال يسمح لهم بتحميل أي معلومات خاصة   .8
ون  يد اإللكبر ُيسمح للمستخدمي   تفحص حسابات البر

ي الخاص بهم بالكلية
ون  يد اإللكبر  .إىل حساب البر
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ي الصادر من  .9
ون  يد اإللكبر  :ؤولية التاليةبفقرة إخالء المس  الكليةيجب تذييل جميع رسائل البر

 

 

 

 

: اتالسياسات التنفيذية واإلجراء  

يد  .1 ، وعدم توجيه البر ي
ون  ي عىل المستخدم الحذر عند إعادة توجيه أي بريد إلكبر

ون  ه  غب  المرغوب في اإللكبر

ي  واإلعالنات
يد العشوان   .التجارية والبر

يد  ال  .2 ي ُيسمح للمستخدمي   بإرسال أو الرد أو توجيه رسائل البر
ون  ي تنتهك حقوق اإللكبر

 ذو المحتوى الرسي أو التر

 .الملكية الفكرية

يد ي .3 ي حظر عىل المستخدمي   إرسال أو الرد أو توجيه رسائل البر
ون  ي تحتوي عىل مرفقات مصابة   اإللكبر

التر

وسات  .أو أي برمجيات ضارة بالفب 

يد  .4 ي عىل المستخدمي   عدم فتح رسائل البر
ون   .غب  المرغوب فيها، مع حذفها من النظام اإللكبر

يد يحظر عىل المس  .5 ي بر اإللكتخدمي   استخدام نظام البر
 .نتحال صفة شخص آخرال   للكلية  ون 

يد  .6 ي يحظر عىل المستخدمي   إرسال أو إعادة توجيه أو نقل أو توزي    ع أو الرد عىل رسائل البر
ون   عند استخدام  اإللكبر

يد  ي نظام البر
ون   .الخاص بشخص أخر اإللكبر

ات عىل المحتوى أو التاري    خ أو الوقت أو المصدر  .7  أو العناوين األشخاصأو يحظر عىل المستخدمي   إدخال أي تغيب 

ي الرسالة 
ونيةأو أي معلومات أخرى ف   .اإللكبر

يد  .8 ي عىل المستخدمي   التحقق والتأكد من أن مرفقات رسائل البر
ون  وسات أو أي تعليمات   اإللكبر خالية من الفب 

 .ضارة برمجية

ي  وإخالءعىل المستخدمي   استخدام التوقيعات  .9
يد مع كافة   الكليةالمسؤولية المعتمدة ف  ي رسائل البر

ون   .اإللكبر

يد  .10 ي عىل المستخدمي   عدم تسجيل أو مشاركة عنوان البر
ون  ي المواقع   بالكليةالخاص  اإللكبر

ونيةف   لغب   اإللكبر

 .أغراض العمل

يد  .11 ي إىل أو من عناوين البر
ي عىل المستخدمي   عدم استخدام خاصية إعادة التوجيه التلقان 

ون  ي  اإللكبر  .الخارجر

يد  .12 ي عند استخدام البر
ون  ة قفل  اإللكبر ي الهواتف الذكية، فيجب تزويد الهاتف بمب  

ي   األمانف 
ي وكلمة الرس ف 

التلقان 

 .عدم استخدام الهاتف حالة

 

المرفقات: اسة فتح يس  

يد  .1 ي يجب أن يكون البر
ون   شخص  بريد صحيح وليس   بريدهمن مرسل معروف ومعلوم لديك والتأكد من ان   اإللكبر

 . ل شخصيته ويكون من خارج المنظمةخر ينتحآ

يل المرفق   بريده المرسل والتأكد من معرفته وان  سالمةعند التأكد من  .2 ليس لشخص منتحل لهويته، نقوم بتب  

 .VirusDesk Kasperskyع حدى مواقع فحص الملفات مثل موق إ الذهاب إىل فقط، ثم

كانت نتيجة تحليل الملف آمنة، وكان يحوي الملف روابط البد من فحصها قبل الضغط عليها وذلك بنسخها    إذا  .3

 . VirusTotalع مواقع فحص الروابط مثل موق  خاللمن  وفحصها 

إخالء مسؤولية: إن جميع المعلومات المتضمنة في هذه الرسالة تخص المستلم، وربما تتضمن معلومات سرية، وإذا  

الرسالة وإشعار المرسل، كما يمنع نسخ أو توزيع هذه الرسالة أو إفشاء محتوياتها   حذفلم تكن أنت المستلم فالرجاء 

لآلخرين. ويجدر بالعلم أن جميع اآلراء ووجهات النظر الواردة في هذه الرسالة تعتبر شخصية وليست بالضرورة 

من المسؤول عن محتوياتها.  منسوبة للكلية. كما ال يمكن أن يعتمد على هذه الرسالة ما لم يحصل على موافقة خطية 

. كما ال يوجد ضمان بأن هذه الرسالة أو مرفقاتها خالية من الفيروسات أو أنها لم يتم اعتراضها أو تعديلها  


