
الدعم الفني  ةسیاس  

 .)كادیمیة المساندة واإلداریةواأل األقسام األكادیمیة(

وغیرھا متابعة وصیانة أجھزة الحاسوب وملحقاتھا من طابعات وأجھزة مسح ضوئي  .1

 . تقع على عاتق االخصائي المسؤول عن القسم   ضمان عملھا بشكل سلیمو

وبعض التطبیقات التي  تصفح اإلنترنتتلتزم الكلیة بتزوید أي مستخدم لشبكتھا بخدمة  .2

وبرامج الحمایة من  (Microsoft Office)تحددھا الكلیة كبرامج تطبیقات المكتب 

، حیث یقع في نطاق مسؤولیة الكلیة تزوید جمیع أجھزة الحاسوب (Antivirus) الفیروسات

د عدد محدد من بأنواعھا المختلفة والتي تعود ملكیتھا للكلیة فقط بھذه البرامج وذلك لوجو

 .رخص استخدام ھذه التطبیقات

 (Username) كل مستخدم بحساب خاص بھ مكون من إسم مستخدم  تقوم الكلیة بتزوید .3

 الكلیة. ةإلستفادة من بعض خدمات الكمبیوتر وشبكلوذلك ، (Password) وكلمة سر

تعتبر موقوفة عند المستخدمین ما لم یرد تصریح ) admin rightاداره الجھاز( خاصیة .4

 تقع التي قد مسؤولیھالعلیھ تحمل كل باسم المستخدم ترتب بتفعیلھا ألحدھم. اذا تم تفعیلھا  

 تسواء كان في أعطال تحدث في الجھاز نتیجة تثبینتیجھ سوء استخدام ھذا الحق  علیھ

جھزة تضر بشبكة الكلیة أو االبالجھاز أو ممارسة أنشطة  ةأو ضار ةبرامج غیر مرخص

 لذلك.نتیجة  ةقانونی مساءلةي المسوؤل ال یتحمل واالخصائالموجودة فیھا 

المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سریة معلومات حسابھ، والقیام بتغییر كلمة المرور ،  .5

وأیة عواقب تترتب على تسریب معلومات الحساب إلى مستخدمین آخرین یتحملھا صاحب 

 وال تتحمل الكلیة أیة مسؤولیة.الحساب 

بطریقة عادلة تحترم حقوق وحاجات  على المستخدم التعامل مع الخدمات االلكترونیة .6

یكون ألغراض البحث العلمي بالدرجة األولى المستخدمین اآلخرین ،حیث أن االستخدام 

 .والتدریس وأغراض العمل الیومي

خدمات غیر مصرح لھ استخدامھا على شبكة  المستخدم منعاً باتاً محاولة استخدامعلى یمنع  .7

الكلیة، أو أي برنامج مشبوه یؤثر سلباً على شبكة الكلیة كونھ مصدر للفیروسات مثالً، أو أي 

برنامج حاسوبي أو معلومات تقنیة أو برامج تشفیر بما یخالف قوانین ھذه الوثیقة أو قوانین 

 .الحمایة المحلیة أو الدولیة



أو استخدام ایة برامج  والنشر من نسخ أي مواد تخضع لحقوق الطبع المستخدمكذلك یمنع  .8

 غیر مرخصة على أجھزة شبكة الكلیة.

وخدماتھا والمواقع المستخدمة أثناء أوقات العمل بھدف مراقبة أداء  تتم عملیة متابعة الشبكة .9

الشبكة والتأكد من إلتزام المستخدمین بالقوانین واألنظمة وإتفاقیة الخصوصیة، وال تخضع 

محتویات البرید األلكتروني المجاني الخاص بالمستخدمین للمراقبة وكذلك الصفحات 

ستخدم ضد قوانیین وسیاسات االستخدام الخاص تا لم م األلكترونیة المنشورة أو المكتوبة

یمكن استخدامھا في حال التحقیق في حوادث إختراقات أو جرائم  المتابعة معلوماتو، بالكلیة

 . ألكترونیة

یتحمل المستخدم المسؤولیة كاملة عن جمیع البیانات والملفات الموجودة على جھاز  .10

ؤولیة الحفاظ علیھا وعمل نسخ احتیاطي لھا الحاسوب الخاص بھ، حیث یقع على عاتقھ مس

في مكان آخر آمن، كذلك یلتزم المستخدم بعدم مشاركة اآلخرین بالمعلومات أو الملفات 

 .جھاز الخاص بھالالحساسة التي توجد على 

یعلم المستخدم ان للكلیة الحق في المنع الكلي أو الجزئي لبعض مواقع وخدمات اإلنترنت  .11

 ر العمل أو أخالقیاتھ أو التي قد تؤثر سلباً على كفاءة شبكة اإلنترنتالتي تتعارض مع سی

حیث  یمنع منعاً باتاً القیام بمحاولة فتح أجھزة الحاسوب المزودة من قبل الكلیة للمستخدمین .12

ان صیانتھا مسؤولیھ االخصائي في حین یجب عدم العبث بھا نھائیا في حال استمرار  

 تحددھا الكلیھ او الوكیل.التي  ةاندراجھا تحت الضمان

وتغییر وفتح أجھزة الحاسوب وصیانتھا تقتصر على  ربطیعلم المستخدم أن صالحیات .12

وجمیع ھؤالء غیر مسؤولین عن الجھاز في قسم الدعم الفني ومركز الحاسوب واالخصائیین.

 .او بعض أجزائھحال تبین ان المستخدم قد قام بالعبث بالجھاز 

 

 الدعم الفنيمكتب                                                                                                       

تعلملقسم الحاسوب بمركز مصادر ا  
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