
 

 للبريد اإللكتروني  واالستخدامسياسة الخصوصية 

 

 :كالتاليأفضل املمارسات التي ينبغي مراعاتها للبريد اإللكتروني من أجل الحفاظ على الخصوصية واالستخدام االمثل للخدمة 

 .على كافة املستخدمين التحلي بُحسن التقدير فيما يختص بمعقولية االستخدام الشخص ي للبريد االلكتروني

بالحواسيب    ر ما يض غير قانونية كالدخول غير املصرح به، واالختراق، أو التسبب بإدخال  على كافة املستخدمين عدم االشتراك في أية أنشطة  

 .النظامأو إدخال الفيروسات، أو القيام بتصرفات من شأنها التسبب في تعطيل استخدام البريد االلكتروني والتي قد يعاقب عليها 

باملحتوى      االلكتروني  البريد  تضمين  على عدم  الحفاظ  املرغوبغييرجى  غير    والتصيد  والضار فيه    ر  السلوك  أو  املحتوى  على  األمثلة  ومن 

 :املرغوب فيه

إلنشاء أو توزيع أي هجوم، أو الرسائل التخريبية، بما في ذلك رسائل تتضمن تعليقات مسيئة   م ال يستخدان البريد اإللكتروني    املحظورة:         

 .اإلعاقة األصل القومي، أو أو املعتقدات السياسية، أو  ،والدينيأو التوجه الجنس ي، املواد اإلباحية،   ،السنأو  ،الجنسأو  ،العرق عن 

 .حب بهاإرسال رسائل إلكترونية تطوعية أو غير مر         

 .كل ما يشابه ذلك ذات املحتوى التهديدي، أو  الصور املغرضة، أو  تحميل الرسائل، أو أو  ،إرسال        

 .تحميل أو استخدام معلومات أو مواد محمية بأنظمة الحماية الفكرية        

 حتوى غير املرغوب فيهأو أية قوانين أخرى ملكافحة امل CAN-SPAM إرسال رسائل إلكترونية تنتهك قانون         

افقته          .بيع أو تبادل أو نشر عناوين البريد اإللكتروني ألي شخص بدون مو

 في تنفيذ مخططات احتيالية أو خداع املستخدمين بأية وسيلة أخرى  Gmail استخدام        

 .إرسال رسائل غير مصرح بها عبر خوادم مفتوحة أو خوادم جهات خارجية        

هذا           أخرى من  وأية عناصر  التالفة  وامللفات  وأحصنة طروادة  الخلل  ونقاط  املتنقلة  والفيروسات  الفيروسات  مثل  برامج ضارة  توزيع 

 .القبيل ذات طبيعة تخريبية أو خداعية

التخفي في هوية كاذبة للحصول على بيانات املستخدمين اآلخرين مث         كلمات املرور والتفاصيل املالية  استخدام التصيد للمحاولة في  ل 

 .وأرقام الهوية الصادرة عن جهات حكومية

املعلومات على الفور عبر    إدارة تقنيةعلى املنسوبين الذين يحصلون على أي رسائل بريد اإللكتروني مشابه لهذا املحتوى أن يبلغوا األمر إلى      

 .الالزمليتم اتخاذ االجراء  )amustafa@ub.edu.sa ( بريد

افقة الجهات املختصة في الجامعة          .عدم استخدام البريد االلكتروني الجامعي في النشاطات التجارية، ما لم يصدر بشأنه مو

 .أية جهة أخرى عليهاينبغي عدم نقل املعلومات الشخصية أو إطالع         

 .ال يسمح للمستخدمين، وتحت أي ظرف من الظروف بتبادل أسماء املستخدمين وكلمات املرور فيما بينهم         

 .يجب الحفاظ على خصوصية وسرية اسم املستخدم وكلمة املرور إلى البريد االلكتروني، وأن يتم تخصيصها واستخدامها بصورة آمنة        
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 .كافة موظفي الجامعة االلتزام بالقواعد التي ينصح بها لالطالع اضغط هنا عند اختيارهم لكلمات املرور الخاصة بهمعلى         

 .(help@ub.edu.sa) يجب العمل فورا على تغيير كلمة املرور في حالة وجود أي شك بانكشافها وإبالغ عمادة تقنية املعلومات عبر البريد        

بغرض اإلفادة منها ألهداف تخدم العمل  Google Apps في  من املميزات املتاحةخدمي البريد االلكتروني الجامعي االستفادة  يسمح ملست        

 .الرسمي من النواحي اإلدارية واألكاديمية والبحثية وخدمة املجتمع

 .شخصيةاف يحق للمنسوب االشتراك في املجموعات البريدية التي تحقق أهداف العمل وليس أهد        

 .الجامعةقيده من  طييتم حذف املوظف من كل املجموعات فور         

 .كاملحاله عدم استخدامه للبريد ملدة عام  فييتم حذف بريد املوظف بعد تقاعده         

أو           البريد  استخدام  أو  مخالفة  صور  وضع  عدم  مع  بها  املعمول  اململكة  قوانين  حسب  االستخدام  تقيد  الخاصة  يتم  البيانات  تغيير 

افق مع  باملستخدم من معلومات الشخصية أو اسم املعرف أو صورة املعرف وما يتبعها من مسمى صور أو ما شابه ذلك إلى اي دالالت ال تتو

 .سياسات وقوانين اململكة أو سياسات الجامعة املنشورة

 


