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 تسمية  : (1 )مادة

 ". في الجامعة العربية املفتوحة املقبول االستخدام  سياسة " تسمى هذه السياسة

 تعريفات :  (2 )مادة

 يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه، ما لم يدل السياق على خالف ذلك: 

 

 املقدمة: ( 3مادة )

الجامعة العربية املفتوحة املتعلقة باستخدام أنظمة  سيبرانيتوفير متطلبات األمن ال لى تهدف الجامعة العربية املفتوحة إ

 وتوفرها وسالمتها. ات وماملحافظة على سرية املعل و وأصولها، وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية

وهي مطلب  من السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية لل  األمن السيبراني وضوابط االلتزام بمتطلباتتهدف هذه السياسة إلى وكما 

 .(ECC-1:2018) من الضوابط األساسية للمن السيبراني ٣-١-٢ي الضابط رقم تشريعي ف

، وعلى جميع مستخدمي الجامعة العربية املفتوحة ومهام تقنية املعلومات ب والعمليات  االصول تنطبق هذه السياسة على جميع 

.الجامعةاملؤقتين والدائمين في  ن الدائمين ويكاديمياإلدرايين واألاألصول املعلوماتية بما في ذلك   

تبعة في ة تأديبي تإن أي انتهاك لهذه السياسة يعرض صاحب املخالفة إلى إجراء 
ُ
 الجامعة العربية املفتوحة.حسب اإلجراءات امل

 السياسةهداف : أ (4مادة  ) 

هداف الجامعة.تحقق أ ضمان استخدام موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة مناسبة4-1  

املعلومات واالتصاالت . في استخدام موارد تكنولوجيا تشجيع املستخدمين على  فهم حقوقهم ومسؤولياتهم 4-2  

.شبكة الجامعة حماية سرية وسالمة وتوفر املعلومات املخزنة على 4-3  

 

 الجامعـة  الجامعة العربية املفتوحة في اململكة العربية السعودية 

  الرئيس الجامعة في اململكة العربية السعودية ئيس ر 

البيانات بأشكالها املختلفة و التي تتعلق بأصحاب املصلحة في الجامعة العربية املفتوحة، و هي 

البيانات التي من خاللها يمكن التعرف على الفرد او أي معلومات تحتفظ بها الجامعة أو شركائها 

 أو الوكالء أو أي طرف ثالث اخر. 

البيانات 

 الشخصية 

والبرمجيات والوسائط  املعلوماتاالجهزة و و املعلومات التي لها قيمة في الجامعة مثل الشبكات 

 االصول  ونظم املعلومات

ة التي ممكن املتوقععبارة عن حدث أو سلسلة من أحداث أمن املعلومات غير املرغوب بها أو غير  

ن تسبب ضرر على اصول الجامعةأ  

 الحوادث االمنية
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 بنود سياسة االستخدام املقبول  : (5)مادة

استخدامها لغرض عمال الجامعة وعدم خدام املوارد الخاصة بالجامعة للغراض املصرح بها في تيسير أيجب است  5-1

 عمال الجامعة.اليتعلق بأنشطة وأ

والخارج( أو طرف ي شخص ) بالداخل ية املعلومات وعدم االفصاح عنها إلى أالحفاظ على سر  يجب على املستخدمين5-2

 .داري مناسبثالث دون وجود موافقة أو تفويض إ

 .عمال الخاصة بالجامعةامعة عند استخدامها واستخدامها بأنشطة وأصول الجيجب على املستخدمين الحفاظ على أ 5-3

 جهزة الكمبيوتر الخاصة بالجامعة.تثبيت أي برامج غير مصرح بها على أيجب على املستخدمين عدم   5-4

 عمال الخاصة بالجامعة.تخدمين استخدام خدمات االنترنت ألنشطة وأيجب على املس 5-5

 جهزة الجامعة.حزمة برامج فحص الفيروسات املثبتة على أاستخدام و تعطيل يجب على املستخدمين عدم إيقاف أ 5-7

 جهزة قبل املغادرة.وج على األ جهزتهم وتسجيل الخر املستخدمين إغالق أو تامين أي معلومات حساسة على أ يجب على  5-8

 فشائها.تحكم استخدام كلمات املرور وعدم إيجب على املستخدمين االلتزام بقواعد السرية التي  5-9

 مون على النظام واالنترنت.نشطة التي يقوم بها املستخدالجامعة بالحق في مراقبة جميع األتحتفظ  5-10

 .يجب استخدام البريد االلكتروني الجامعي  في املعامالت الرسمية وعدم استخدام البريد الشخص ي 5-11

 غراض ومهام شخصية.دام البريد االلكتروني الجامعي أل يمنع استخ 5-12

 ومصالح الجامعة.هداف أ مواقع حسب سياستها تتعارض مع يحق للجامعة حجب أي موقع أو مجموعة 5-12

على املتطلبات التشريعية  تطويري  والسياسات بشكل دوري أي تعديالت على تحتفظ الجامعة بالحق في إجراء أ 5-13

 والتنظيمية.

 .دارة الدعم الفنيث األمنية أو أي نشاط مشبوه إلى إبالغ عن الحواديجب على املستخدمين اإل  5-14

 االستثناءات: ( 6)مادة 

دارة تقنية الحصول على إذن من إي استثناء في هذه السياسة لجامعة االلتزام بهذه السياسات و أالعاملين با على جميعيجب  .1

 .املعلومات

 العقوبات:  (7ة )املاد

تبعة في إن أي انتهاك لهذه السياسة يعرض صاحب املخالفة إلى إجراء تأديب 
ُ
  الجامعة العربية املفتوحة.ي؛ حسب اإلجراءات امل

 : أحكام عامة( 8)املادة 

 "." تنظيم وادارة البيانات والسجالت في الجامعة العربية املفتوحةأ. تلغي هذه السياسة ماسبقتها من لوائح تخص

يرد عليها بها نص في هذه السياسة ب. يبّت مجلس الجامعة في الحاالت التي لم
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