
 2014) لسنة 16تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (
 السياسةرقم  08-ت.م

 بالسياسةبدء العمل تاريخ  02/03/2014  دليل سياسات تقنية المعلومات
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 بريد اإللكترونيحذف الحسابات وصناديق ال
 تقنية المعلوماتمدير : مسؤولالمكتب ال صفحات هذه السياسةعدد  1من  1

 

8B8اإللكرتوني ربيد. حذف احلسابات وصناديق ال 

 نظرة عامة
بأعضاء الخاصة اإللكتروني  بريدالضوابط التي تحكم حسابات وصناديق ال الخاصة بهاواإلجراءات تبين هذه السياسة 

 عند مغادرتهم نهائياً. الجامعة مجتمع

 مجال التطبيق
 .أعضاء مجتمع الجامعةتنطبق هذه السياسة على جميع 

 الهدف
عن طريق اإلدارة  الجامعةالخاصة بجميع أعضاء مجتمع اإللكتروني  البريدحسابات وصناديق ل ضمان االستخدام األمثل

 .الكفءوالفعالة 

 السياسة

 لمساعدتهم في أداء عملهم.اإللكتروني البريد وارد وخدمات مألعضائها  الجامعةتقدم  )1

 لة وقانونية.ابطريقة فعاإللكتروني تتم إدارة كافة موارد البريد  )2

جميع سياسات مع اإللكتروني من خالل نظام البريد  الجامعة أعضاءيجب أن تتوافق كافة أنواع التواصل التي يرسلها  )3
 لجامعة.لوال يجوز اإلفصاح عن أية معلومات سرية تعود ملكيتها  ،جامعةال

من األمثلة عن و  .مشروعةالخاص بالجامعة ألية أغراض غير قانونية أو غير اإللكتروني ال يجوز استخدام البريد  )4
 ة.يع نقل مواد تتسم بالعنف أو الغش أو الخداع أو التهديد أو اإلباحوشرمالغير االستخدام غير القانوني أو 

 
 



 م2014) لسنة 44تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  08-ت.م

 المعلوماتدليل إجراءات تقنية   01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  بريد اإللكترونيحذف الحسابات وصناديق ال   تاريخ المراجعة القادم

 عدد صفحات اإلجراءات 1من  1   المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات المسؤول: المكتب
 

 االلكرتوني ربيدحذف احلسابات وصناديق ال - )8السياسة رقم ( إجراءات

بإصدار قائمة من  "تقنية المعلوماتخدمات "قوم تالجامعة،  من أعضاء مجتمع يالنھائية أل مغادرةالب بالغاإلعندما يتم 
  وتتلخص فيما يلي: اإلجراءات ليتم اتخاذھا من قبل الفرق المعنية.

1 
 يتم إبطال كافة التطبيقات والخدمات في آخر يوم يحدده قسم الموارد البشرية في الجامعة. -أ 
 .الجامعةبعد عام من مغادرته  عاملالخاص بالاإللكتروني  بريدحذف حساب المجال وصندوق اليُ  - ب 

  

2 
في آخر يوم يحدده قسم الموارد البشرية في اإللكتروني الخدمات باستثناء البريد التطبيقات ويتم إبطال كافة  -أ 

 الجامعة.
 يوماً. 90حساب المجال بعد مرور إبطال يتم  - ب 
 .الجامعةالخاص بعضو ھيئة التدريس بعد عام من مغادرته اإللكتروني  بريدحذف حساب المجال وصندوق اليُ  - ج 
 به في الخاصاإللكتروني باستخدام نظام البريد  )من الجنسية اإلماراتية(يستمر عضو ھيئة التدريس المتقاعد  -د 

  .الجامعة
  

3 
الذي تحدده عمادة القبول  في يوم التخرجاإللكتروني والخدمات باستثناء البريد  لتطبيقاتيتم إبطال كافة ا -أ 

 والتسجيل في الجامعة.
يوماً من  180مرور  من نظام الجامعة بعد بريدحذف صندوق الومن ثم يُ  office 365 يتم نقل حساب المجال إلى - ب 

 .تاريخ التخرج
 
 
 




