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سياسة اإلستخدام املقبول لإلنرتنت
يسمح بإستخدام شبكة اإلنترنت من قبل موظفي جامعة نجران حيث يدعم هذا اإلستخدام أهداف العمل .ومع ذلك ،فإن
جامعة نجران لديها سياسة إلستخدام اإلنترنت حيث يجب على الموظفين التأكد من:





اإلمتثال للتشريعات والقوانين .
استخدام اإلنترنت بطريقة مقبولة .
عدم خلق مخاطر غير ضرورية للجامعة بسبب سوء استخدام اإلنترنت .
سلوك غير مقبول .

 #يعتبر ما يلي استخدام أو سلوك غير مقبول من قبل مستخدمي اإلنترنت:









زيارة مواقع اإلنترنت التي تحتوي على مواد فاحشة أو بغيضة أو إباحية أو غير قانونية .
استخدام الكمبيوتر إلرتكاب أي شكل من أشكال الغش أو البرامج المزيفة أو األفالم المقرصنة أو القرصنة
الموسيقية.
استخدام اإلنترنت إلرسال مواد مسيئة أو مضايقة إلى مستخدمين آخرين .
تنزيل البرامج التجارية أو أي مواد محمية بحقوق الطبع والنشر تعود إلى أطراف ثالثة ،ما لم يتم تغطية هذا
التحميل بموجب اتفاقية تجارية أو ترخيص آخر .
القرصنة او الدخول الي مناطق غير مصرح بها .
الكشف عن معلومات سرية خاصة بجامعة نجران في النشر الشخصي عبر اإلنترنت أو تحميلها أو نقلها بما
في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة بخطط األعمال والسياسات والموظفين والمناقشات الداخلية
.
القيام بأنشطة متعمدة تهدر جهود الموظفين أو الموارد الشبكية التي تتمثل في أي شكل من أشكال البرامج
الضارة بشبكة الجامعة .

مراقبة :
تؤمن جامعة نجران أن استخدام اإلنترنت هو أداة عمل قيمة .ومع ذلك ،فإن إساءة استخدام هذه الخدمة يمكن أن
يكون لها تأثير سلبي على إنتاجية الموظفين وسمعة الجامعة.
لذلك ،تحتفظ الجامعة بالحق في مراقبة حجم حركة اإلنترنت والشبكة ،جنبا إلى جنب مع مواقع اإلنترنت التي تمت
زيارتها.
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عقوبات :
عندما يثبت أن الموظف قد أخفق في االمتثال لهذه السياسة ،فسيواجه اإلجراء التأديبي من الجامعة .علما أن العقوبة
التأديبية تتراوح بين توقيع تعهد ثم الرفع إلى اإلدارة القانونية بالجامعة إلتخاذ الالزم .وتعتمد العقوبة الفعلية المطبقة
على عوامل مثل خطورة اإلخالل والسجل التأديبي للموظف.
اتفاقية :
يطلب من جميع موظفي الجامعة والمقاولين أو الموظفين المؤقتين الذين منحوا الحق في استخدام شبكة اإلنترنت في
الجامعة الفهم والموافقة على سياسة اإلنترنت

