
 لكترونيالبرید اإلة إستخدام سسیا
تقدم كلیة العلوم التطبیقیة بصحار خدمة البرید االلكتروني لجمیع االقسام و المراكز بالكلیة و لجمیع منتسبي 

في التواصل و تبادل المعلومات و حسب  أساسیةالكلیة من  طالب و أعضاء ھیئة التدریس و موظفین كخدمة 
 القوانین و الضوابط المنصوص علیھا شبكة االنترنت ووسائل االتصال االلكتروني بالكلیة.

ویأمل استخدام البرید االلكتروني لمنتسبي الكلیة لتحسین االداء الوظیفي ورفع المستوى التعلیمي و الثقافي 
 عام.ضمن رسالة الكلیة ولخدمة أھدافھا بشكل 

 ال یجوز استخدام خدمات البرید االلكتروني بالكلیة في االغراض التالیة:

ما لم یصدر  أو الترویج ألفكار أو ارسال برید لمجموعات ال تخدم أھداف الكلیة  النشاطات التجاریة، -1
 .الكلیة يذلك موافقة الجھات المختصة فب

 .النظام الیھعقب ااالنشطة الغیر قانونیة و التي یع -2
  .الدعایة و اإلعالن -3
 .استخدام البرید االلكتروني في ارسال رسائل تھدید أو تحرش أو إھانة أو غیرھا لآلخرین -4
إرسال الفیروسات أو البرامج الضارة بأجھزة الحاسوب أو المساعدة على نشرھا مما یؤثر على  -5

 .شبكة الكلیة و مستخدمیھا
  .داب العامةو اآل یةالمقدسات الدینو شرعا أو یمس أصال كل ما یخالف  -6

 في استخدام خدمة البرید االلكتروني بالكلیة : ةالضوابط و القواعد العامة المتبع

ویجب االبالغ  كتروني رسمیة و ممثلة لمرسلھا درة عن طریق البرید االلاسائل الصتعتبر الر •
  الخاص بھ. عن أي اشتباه في وجود اختراق أمني لالشتراك

اتخاذ االجراءات النظامیة بحق الشخص المسجلة الخدمة باسمھ في یجوز للجھة المسؤولة  •
 .حال تسجیل أي مخالفات

سیتعرض للمسائلة القانونیھ وسیتم غیقاف فإنھ  في حالة إنتحال شخصیة مستخدم آخر للخدمة •
 الخدمة الخاصة بھ فوراً.

كتروني عن یحق للجھة المسؤولة عن البرید االلكتروني بالكلیة إیقاف خدمةالبرید االل •
المستخدم بشكل مؤقت أو نھائي في حالة تسجیل مخالفة للوائح البرید االلكتروني أو األنظمة 

 .المتعلقة بشبكة االنترنت أو وسائل االتصال االلكتروني بالكلیة
یحق للجھة المسؤولة عن البرید االلكتروني بالكلیة تعطیل الحسابات الغیر نشطة التي لم یتم  •

لمدة ثالثة أشھر متتالیة ، ویحق لصاحب الحساب إعادة تفعیل حسابھ و الدخول علیھا 
 .استرجاع كافة محتویاتھ ما لم یمضي على تعطیلھ أكثر من ثالثة أشھر

تنتھي صالحیة خدمة البرید االلكتروني بالنسبة للحسابات النشطة بانتھاء فترة اإلنتماء للكلیة  •
  رسمیا من إنتسابھم للكلیة. نتھاءاالبعد للطالب و أعضاء ھیئة التدریس و اإلداریون 

 عدم أرسال رسائل جماعیة لمجموعة محددة ما لم یكن ھنالك تصریح بذلك. •
 Chat    البریدیة كمجال للمحادثة الفوریة والمعروف بال عدم استخدام المجموعات  •
 عدم االستھتار في إستخدام خدمة البرید الاللكتروني وإساءة إستخدامھ وإزعاج االخرین. •
 البرید االلكتوني قناة رسمیة لذلك وجب حسن إستخدامھا لتعود بالنفع على الجمیع. •

 
 
 



 
 
 

المجموعات  الفراد وبالكلیة  خدمة البرید االلكتروني كیفیة الحصول على
 البریدیة:
  للحصول على خدمة البرید االلكتروني  یجب تعبئة نموذج طلب خدمة البرید

االلكتروني حیث یمكن الحصول علیھ من قبل الجھة المسؤولة عن الخدمة في مركز 
 مصادر التعلم.

 مي بطلب إنشاء المجموعة البریدیة.ارفاق نسخة الكترونیة من خطاب رس 
 تعبئة النموذج المخصص بجمیع البیانات المطلوبة.  
 كتابة البیانات بشكل واضح. 
 أن تكون الحسابات البریدیة التي سوف تضاف للمجموعة ضمن نطاق الكلیة. 
 تحدید االشخاص المخولین لالرسال ضمن المجموعة.  
 ة.عند االخالل بأي شرط من الشروط یحق للجھة المسؤولة إیقاف المجموع  

 
 
 
 

لجمیع مستخدمي خدمة یجب العمل بھذه القواعد و الضوابط 
و یحق للجھة البرید اإللكتروني لكلیة العلوم التطبیقیة بصحار 

 .المسؤولة تغیرھا إذا دعت الحاجة لذلك


