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 اإللكرتوني الربيد. 10

 عامة نظرة

 .لجامعةفي ااإللكتروني  البريد لخدمة المقبول االستخدام السياسة هذه تحدد

 التطبيق مجال

 .جامعة اإلمارات العربية المتحدةل ينرئزاالو طلبةالو، التدريس هيئة وأعضاء نموظفيال جميع على السياسة هذه تنطبق

 الهدف

 ينالموظفو التدريس هيئة أعضاء قبل مناإللكتروني  البريد لخدمة واآلمن األمثل االستخدام لضمان السياسة هذه تهدف

 .ينرئوالزا الطلبةو

 السياسة

 خداماست عدمو الرسمية، المعامالت في للجامعة الرسمياإللكتروني  البريد خدمات استخدام المستخدمين على يجب (1)

 .Hotmail و Yahoo, Gmail مثل المجانياإللكتروني  البريد خدمات

 .السر كلمة مشاركة يحظر (2)

 هفي المرغوب غيراإللكتروني  البريد توجيه وعدم ،إلكتروني بريد أي توجيه عادةإ عند الحذر المستخدم على (3)

 .العشوائيالبريد و التجارية واإلعالنات

 والسياسية لثقافيةوا الدينية القيم مع تتفق التي مرفقاتالواإللكتروني  بريدال رسائل بإرسال للمستخدمين فقط يُسمح (4)

 .صورتها وسمعتها تشويه إلى تؤدي أو للجامعة ضررا   تسبب قد رسائل رسالبإ وال يسمح للدولة، واألخالقية

 حقوق هكتنت التي أو السري المحتوى ذواإللكتروني  البريد رسائل توجيه أو الرد أو بإرسال للمستخدمين سمحيُ  ال (5)

 . الفكرية الملكية

 ةمصاب مرفقات على تحتوي التياإللكتروني  البريد رسائل توجيه أو الرد أو رسالإ المستخدمين على يحظر (6)

 .ةضار برمجيات أي أو بالفيروسات

 .النظام من حذفها مع فيها، المرغوب غيراإللكتروني  بريدال رسائل فتح عدم المستخدمين على (7)

لخاصة ا الحجر قائمةالمحتجزة في و والمعروفة المصدرالرسائل اإللكترونية المشروعة  تحريريسمح للمستخدمين  (8)

 اإللكتروني.لبريد با

 .الخاصة المعامالت في للجامعةاإللكتروني  البريد استخدام المستخدمين على يحظر (9)

 .سياسية أو دينية أو تجارية أو شخصية ألسباباإللكتروني  البريد رسائل نشر في المشاركة المستخدمين على يحظر (10)

 . خيرية ألغراضاإللكتروني  البريد رسائل نشر في المشاركة المستخدمين على يحظر (11)

 .خرآ شخص صفة النتحال للجامعةاإللكتروني  البريد نظام استخدام المستخدمين على يحظر (12)



 م2018( لسنة 28تابع: قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم )

 السياسةرقم  10-ت.م
 دليل سياسات تقنية المعلومات

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  12/08/2018 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 اإللكتروني البريد

 تقنية المعلوماتمدير : مسؤولالمكتب ال رقم الصفحة 2 من 2

 

 تخداماس عنداإللكتروني  البريد رسائل على الرد أو توزيع أو نقل أو توجيه اعادة أو ارسال المستخدمين على يحظر (13)

 .أخر بشخص الخاصاإللكتروني  البريد نظام

 ينالعناو أو األشخاص أو المصدر أو الوقت أو التاريخ أو المحتوى على تغييرات أي دخالإ المستخدمين على يحظر (14)

 .االلكترونية الرسالة في أخرى معلومات أي أو

 برمجية يماتتعل أي أو الفيروسات من خاليةاإللكتروني  البريد رسائل مرفقات أن من التأكدو التحقق المستخدمين على (15)

 .ضارة

 : التالية المسؤولية إخالء بفقرة الجامعة من الصادراإللكتروني  البريد رسائل جميعتذييل  يجب (16)

 بيعةط ذات ،ذكرت فيه التي اآلراءو تصريحاتالو مرفقات، أي مع نبإلى ج ا  جنب االلكتروني، البريد هذا محتوى"

 رجىيُ  الخطأ طريق عن وصلتك أو بالرسالة المعني المتلقي أنت تكن لم حالة في. وفقط ليهإ المرسل تخص سرية

 أو توزيع أو طباعة أو نسخ لك يحق وال .بك الخاص النظام من مرفقة ملفات وأي الرسالة وحذف المرسل، إعالم

 ألشكالا من شكل بأي أخر طرف ألي محتوياته فشاءإو التصريح أو مرفقاته من أي أواإللكتروني  البريد هذا استخدام

 ."القانونية للمساءلة تتعرض فقد ،آنفا   ذكره تم لما مخالفتك الح وفي المرسل، من مسبقة بموافقة إال

 .معلوماتال معالجةو البيانات تصنيف إلجراءات وفقا   فقط اإللكتروني البريد عبر السرية المعلومات تبادل يجوز (17)

 .ونياإللكتر البريد رسائل كافة مع الجامعة في المعتمدة المسؤولية خالءإو التوقيعات استخدام المستخدمين على (18)

 غيرل اإللكترونية المواقع في الجامعةب الخاصاإللكتروني  البريد عنوانأو مشاركة  تسجيل عدم المستخدمين على (19)

 .العمل أغراض

 .الخارجياإللكتروني  البريد عناوين من أو إلى التلقائي التوجيه عادةإ خاصية استخدام عدم المستخدمين على (20)

 اصةخ معلومات أي بتحميل لهم يسمح وال بهم، ةالخاصاإللكتروني  البريد حسابات تفحص للمستخدمين سمحيُ  (21)

 .بهم الخاصاإللكتروني  البريد حساب إلى الجامعةب

 .االختصاص جهة من بإذن إال به مسموح غير الجامعة شبكة في الشاملاإللكتروني  االتصال (22)

 األمان قفل ةبميز النقال الهاتف تزويد فيجب الذكية، الهواتف مثل النقال الهاتف فياإللكتروني  البريد استخدام عند (23)

 . الهاتف استخدام عدم حالة في السر وكلمة التلقائي

 حذف مليت المعلومات تقنية قطاع إعالم فيجب ،خرآ لشخص هؤعطاإ أو النقال الهاتف ببيع المستخدم رغبة حالة في (24)

 .الجهاز من للجامعةاإللكتروني  البريد معلومات

 األمان وإعدادات المسؤوليات يحدد الذيو " الكشف بعدم األمني التعهد" نموذج توقيع المستخدمين علىيجب  (25)

 .ذكره سبق كما المحمولة األجهزة خالل مناإللكتروني  البريد استخدام عند الالزمة والتطبيقات

 
 


