أسس مركز الحاسب والمعلومات في جامعة العلوم االسالمية العالمية
الصادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( ) 2017/100في جلسته رقم ( ) 2017/15
تاريخ 2017/ 4 /24م
المادة (:)1

تسُمى هذه األُسس ( أسسس ركزسا ااسبسسا ماامماترسب اسع برمسو ااماستي ااسسارمو اامباممسو
اسنو  ،)2017ميممل بهب اعتببراً رن تبريخ اقكارهب رن رجاس ااممداء.

المادة ( :)2يكتن ااكامب ااتبامو حمثمب مرد اع هذه األسس ااممبنع اامخصصسو اهسب أدنسبه رسب اس تسدي اا كينسو
عاى غمك ذاك.
 :برمو ااماتي اإلسارمو اامباممو
ااجبرمـــــو
:رئمس ااجبرمو
ااكئمـــــــس
:ركزا ااسبسا ماامماترب
اامكزـــــــا
:رجاس اامكزا
اامجاـــــــس
:رديك اامكزا
اامديـــــــــك
:ااخدرب ااتع ي درهب اامكزا
ااخدرــــــب
:عضت ااهمئو ااتدريسمو أم اإلداريو ااذي يصكف اه
اامستخـــــدي
هبزااسبستب رن قبل ااجبرمو ،أم ااجهو ااتع ت تي
ببستخداي أنظمو اابكيد اإلاكتكمنع ااكسمع ااجبرمو
:ااجهبز ااذي يت تتامكه اامستخدي مرختبكا
هبز ااسبستب
ااسبستب اع شبكو ااجبرمو.
خدرو اابكيد اإلاكتكمنع :أساتب ااتتاصل اإلاكتكمنع ااكسمع داخل حكي
ااجبرمو مخبر هب.
حسبب اابكيد اإلاكتكمنع :عنتان اابكيد اإلاكتكمنع اامستخدي م ااطباا ميشمل اس
اامستخدي مزامو ااسك.
:اانصتص ماامافب اإلاكتكمنمو اامكساو ببابكيد اإلاكتكمنع.
ااكسبئل اإلاكتكمنمو
:رصبدر اابنمو ااتستمو اامستخدرو اكبط أنظمو ااسبستب
ااشبكــــــــو
ً
ً
ً
اامختافو رع بمضهب اابمض داخامب أم خبر مب ساكمب أم
ا ساكمب ً.
:ااتصبي بباشبكو اامباممو ماامتاقع اإلاكتكمنمو ببستخداي
اإلنتكنـــــت
شبكو ااجبرمو.
:ااتصبي رع شبكو ااجبرمو ااداخامو ماستخداي تطبم بتهب.
اإلنتكانــــت
المادة (: )3

رهبي اامكزا :
أ  -ت دي ااخدرب ااسبستبمو ااممكنو ااازرو اامستخدرمن ماطابو ااجبرمو رن خاي
تتامك األ هاة ماابكارج ماتازي ااتشغمل اامختافو.
ب  -ت دي ااخدرب ااخبصو بإدخبي ااسبستب اع ااممامو اإلداريو اع زامب ااجبرمو
مركازاهب مدمائكهب.
ـ  -اا مبي بباصمبنو ااازرو األ هاة (ااممدا ماابكرجمب ) مراس بتهب
د  -مضع اامتاصفب اافنمو األ هاة مراس بتهب طب ب ً ااسب و مطبممو ااممل اع
ااجبرمو.

هـ  -ت دي خدرو اابكيد اإلاكتكمنع اامستخدرمن ااذين عاى رأس عماه  ،مااطابو ااذين
عاى ر بعد اادراسو  ،اخدرو األنشطو ااماممو ماابسثمو مااخدرمو بأعاى در ب ااسكعو
مااتتاصل.
م -إنشبء اابنمو ااتستمو ااشبكب ااداخامو اع ااجبرمو مصمبنتهب مإدارتهب.
ز -تنظم استخداي اإلنتكنت محصك ذاك ببألغكاض األزبديممو ماابسثمو ماإلداريو ،رن
خاي استخداي بكرجمب مآامب خبصو ببافاتكة ،محجا ااتصتي إاى اامتاقع ذا
اامستتى اااأخاقع ،ماامتاقع غمك اامفمدة ،ماامتاقع غمك اآلرنو انمب ً ،مرتاقع
اادردشو مرنتديب ااستار ،مغمكهب ااسفبظ عاى سمو ااشبكو مااسد رن استناااهب.
حـ -تغممك ركتنب ااشبكو رن حمث اإلضباو أم ااتمديل  ،ما يسق ألي هو
اع ااجبرمو اا مبي بأي إ كاء رن األرتر اامذزترة دمن اامتاا و ااخطمو رن اامكزا.
طـ  -إنشبء ختادي رتاقع ااتيا ااخبصو بباجبرمو مإدارتهب ما يجتز ألي هو اع
ااجبرمو اا مبي بذاك إا بمتاا و اامكزا.
ي -ت دي خدرب اامجتمع اامساع بباتنسمق رع ركزا ااتدريا مااستشبرا مخدرو
اامجتمع اامساع ،ات دي ااخدرب اافنمو ماادراسب مأي أرتر أخكى.
المادة (: )4

أ -يشكل ااكئمس رجاس اامكزسا بكئبسسو أحسد نتابسه معضستيو أربمسو أعضسبء رسن بمسنه رسديك
اامكزا  ،امدة سنو قبباو ااتجديد.
ب -يجتمع اامجاس بنب ًء عاى دعتة رن رئمسه ،ميكتن ا تمبعه قبنتنمب ً بسضتر أغابمو
أعضبئه.
ـ -يصدر اامجاس قكارته بأغابمو األعضبء ااسبضكين.

المادة (: )5

رهبي اامجاس:
أ -رنبقشو رتازنو اامكزا مرامهب ااكئمس.
ب -ت دي ااقتكاحب مخطو عمل اامكزا ااكئمس .
ـ -إبداء ااكأي اع اامتاضمع األخكى ااتع اهب صاو بمهبي اامكزا مااتع يمكضهب عامه
اامديك.

المادة (: )6

رهبي اامديك:
أ -إعداد بكارج عمل اامكزامخططه م عكضهب عاى ااكئمس.
ب-إعداد رشكمع رتازنو اامكزا معكضه عاى اامجاس.
ـ  -أيو أرتر أخكى يكافه بهب ااكئمس أم اامجاس.

المادة (: )7

يتتاى اا مبي بأعمبي اامكزا ببإلضباو إاى اامديك-:
أ  -رتظفتن رن ذمي ااختصبص اع رجبي ااتسامل ماابكرجو ،مأعمبي ااتشغمل م
ااشبكب  ،ماادع اافنع ماامتقع اإلاكتكمنع مااتمام اااكتكمنع.
ب -أعضبء همئو ااتدريس مرسبعدم اابسث مااتدريس ماامسبضكمن اامتفكغتن
ااذين يكافتن بباممل اع اامكزا بصترة رستمكة أم بممل ائع.
ج  -أي زفبءا مخبكا أخكى رن خبرج ااجبرمو يكى اامكزا حب و إاى ااتمبقد

رمهب ائمب ً أم زامبً.
المادة (: )8

تم ُد أ هاة ااسبستب اامتزعو عاى اامستخدرمن ماامختبكا مخدرو حسبب
اابكيد اإلاكتكمنع ماانتكنت ماإلنتكانت راكب ً ااجبرمو ،مبذاك اإنهب ا تستخدي إا
ااغبيب ااتع م د رن أ اهب  ،مبخاف ذاك يمكض اامستخدي نفسه اام تبب اامنصتص
عامهب اع أنظمو ااجبرمو متماممبتهب.

المادة (: )9

ياتاي رستخدي أ هاة ااسبستب بمب ياع:
أ  -اامسباظو عامهب مرتببمو تسديثهب مصمبنتهب رع اامكزا.
ب  -اامسباظو عاى اامتاد ماامافب ماابمبنب اامخانو عاى األ هاة مراس بتهب ،
ماعتببر اامستخدي رسؤماً رسؤمامو زبراو عن ممع رستتيبتهب .
ـ  -اقتصبر استخدارهب األغكاض األزبديممو ماإلداريو ا ط.
د  -عدي تنايل أي بكارج ماستخدارهب دمن ااك تع اامكزا.
هـ  -يت مد اامستخدي بباصاحمب ااممنتحو اه عاى األ هاة اامخصصو اه .
م -عدم القيام بأي تصرفات من شأنها التأثير سلباً على أداء الجهاز ،أو تعريضه
للفيروسات ،أو إجراء تعديالت على مكوناته ،أو العبث به.

المادة (: )10

يس ُ
ق اا بئممن عاى اامكزا اادختي عاى أي هبز بإيمبز رن ااكئمس أم رن ينمبه،
اانظك بأي شكتى ضد رستخدي ااجهبز ،رع ااسق اع اتخبذ اإل كاءا مإي بع
اام تبب بسق اامخبافمن.

المادة (: )11

ياتاي رستخدي خدرو اابكيد اإلاكتكمنع بمب ياع:
أ -ااهتمبي بباكسبئل اإلاكتكمنمو ااكسممو ااتع تصل إاى حسبب اامستخدي ،متنفمذ
رضبرمنهب ،ماااتااي بمب تستتي عامه رن أمارك متت مهب  ،زتن ااسسبب اامفتتح
اامستخدي حسببب ً رسممب ً.
ب -عدي استخداي اابكيد اإلاكتكمنع بشكل يتمبرض رع أهداف ااجبرمو مرسباتهب.
سسـ -عسسدي ااتسسكميج األاكسسبر اامتطكاسسو م اامتمصسسبو م اامنسكاسسو ،أم غمكهسسب رسسن األاكسسبر ااتسسع
تتمبرض رع اادين ماألخاق ماا تانمن ماألنظمو مااتماممب ماألعكاف اع رجتممنب.
د -عدي ااتمبرل رع ااكسبئل ااتع تنطتي عاى إزعبج أم تهديد أم إهبنو اآلخكين.
هـ -عمل نسخو احتمبطمو امستتى حسببه اإلاكتكمنع ،أم حذف ااكسبئل أماً بأمي،
حسا أهممتهب ببانسبو اه ،ما تتسمل ااجبرمو أي رسؤمامو اع حبي ا دان رستتى
ااسسبب اإلاكتكمنع.

المادة (: )12

يكتن اامستخدي رسؤماً عن رستتى ااكسبئل اامكساو ماامست باو رن حسببه‘ مي ع
عاى عبت ه اامسباظو عاى سكيتهب.

المادة (: )13

يسق ااجبرمو إي بف خدرو اابكيد اإلاكتكمنع ،دمن إشمبر رسبق اامستخدرمن مااطابو

اامخبافمن اشكمط استخداي هذه ااخدرو ،ماتخبذ اإل كاءا اا بنتنمو بس ه  ،زمب يسق
اهب حجا هذه ااخدرو عن أي رستخدي حتى ات ا يكن رخبافب ً ،اع حبا خبصو ت تضمهب
ااظكمف اافنمو .
المادة (: )14

يمد اإلنتكنت ماإلنتكانت ماألنظمو اامستسبو رن اامصبدر ااكئمسو اامماترب ااتع
تتاكهب ااجبرمو اطابهب م اامستخدرمن ،اخدرو أنشطتهب ااماممو ماابسثمو ،متصكيف
األعمبي اإلداريو ،متس مق أهدااهب اع ااتمام ماابسث اامامع مخدرو اامجتمع.

المادة (: )15

تكتن خدرو اإلنتكنت رجبنمو اامستخدرمن مااطابو.

المادة (: )16

عاى اامستخدرمن اامسباظو عاى سارو ااشبكو م أرنهب رن خاي اات مد بمب ياع:
أ -عدي استخداي اإلنتكنت اتنايل أم تتزيع بكرجمب أم رافب غمك ركخصو.
ب -عدي تشغمل بكرجمب تجسس أم رسح ااشبكو أم أي بكرجمب أخكى رن شأنهب
انتهبك أرن مسارو ااشبكو أم تسبا تمطماً اهب أم إشغباً امصبدرهب.
ج -اامسباظو عاى حسن استخداي األنظمو اامستسبو مرتببمو رشبزاهب أماً بأمي
رع أصسبب ااختصبص اع اامكزا.
د -ياتاي اامستخدي بباصاحمب ااممنتحو اه عاى األنظمو اامستسبو ،مياتاي بباسفبظ
عاى اس اامستخدي مزامو اامكمر ااخبصو به ،مسكيو زامو اامكمر ،ميتسمل رسؤمامو
أي استخداي خبطئ ب صد أم بدمن قصد اانظمو اامستسبو أم اكامو اامكمر رن قِباه،
أم رن قِبل أي شخص آخك.

المادة (: )17

يبت ااكئمس اع ااسبا ااتع ا يكد عامهب نص اع هذه األسس.

أربنو سك اامجباس

