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 . أمساء اجملاالت اخلاصة بالشبكة5

 نظرة عامة

 .خصيصهاتالقواعد التي تحكم طلب أسماء المجاالت و واإلجراءات الخاصة بها تحدد هذه السياسة

 التطبيقمجال 

وذلك من  امعةالجتُطبق هذه السياسة على جميع الكليات واألقسام التي تتقدم للتسجيل على اسم مجال رئيسي أو فرعي ضمن 

 سماء مجاالت أخرى أو تغغيلها.أل سليمتحذر من االستخدام غير الأجل المواقع أو لغاية استخدامات أخرى لإلنترنت و

 الهدف

تحت ليس و uaeu.ac.aeاسم مجال تقع تحت كافة  اإلنترنتمعلومات الجامعة وخدمات أن التأكد من  إلىهذه السياسة تهدف 

 مجال آخر.أي اسم 

 السياسة

هو اسم مجالها  uaeu.ac.aeوبذلك تقر الجامعة بأن  uaeu.ac.aeهو  لجامعةالمخصص ل اإلنترنتإن اسم مجال  (1)

 الرسمي.

والتواصل  األكاديمي واألبحاثالجانب استخدامه لما فيه مصلحة تحكم في وت uaeu.ac.aeمجال  الجامعةتملك  (2)

 وتملك الجامعة الحق في حماية استخدام اسمها في كل المواقف والظروف. .واألنغطة واالهتمامات األخرى

تتعلق أخرى أية مواقع أو  uaeu.ac.aeمجال  في دقيقوالمتناسق على المحتوى ال مصداقيتهاو الجامعةتتوقف سمعة  (3)

 .الجامعةمثل ت اعلى أنه هالجامعة أو تغير لها أو يمكن أن ينظر إليبا

موارد  ةدارإأيضاً بتنسيق تسمية المجاالت األخرى و قوميكما  uaeu.ac.aeبإدارة مجال  "تقنية المعلومات قطاع"قوم ي (4)

 وحداتها.  أي من أو الجامعةمجتمع المواقع الخاصة بأعضاء 

 .عند الحاجة أطرافاً أخرى ارةستغفي ااسم المجال و إدارةالحق في  "تقنية المعلومات قطاع"لدى  (5)

 أنواع من أسماء المجال: ثالثةهناك  (6)
 uaeu.ac.ae  مثل: .ولاألمستوى من الاسم مجال  -أ

 library.uaeu.ac.ae مثل: .أقل ياتمستومن أسماء مجاالت  -ب

 www.ain.ae :مثل .أسماء مجاالت خارجية -ج
 

file:///D:/All%20Files/Users/essam.hafiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S1BI5E0E/uaeu.ac.ae
file:///D:/All%20Files/Users/essam.hafiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S1BI5E0E/library.uaeu.ac.ae
http://www.ain.ae/
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 أمساء اجملاالت اخلاصة بالشبكة - (5السياسة رقم ) إجراءات

غراض فنية وعملية من خالل إرسال "عنوان" للموقع، كما تقوم أسماء المجاالت خدمة أتقوم أسماء المجاالت الفرعية ب

مشيرة إلى المعلومات التي يقدمها الموقع لزائريه. وتدعم  اإلدارةلتواصل إليصال هوية الكلية أو االفرعية مقام وسائط 

  .الجامعةبط وتشير أو تمثل التالية أفضل التجارب فيما يتعلق بأسماء المجاالت الفرعية التي ترت اإلجراءات

 (uaeu.ac.ae)مجال المستوى األول  .1
 .uaeu.ac.aeمجال المستوى األول  الجامعةتمتلك 

 يات أقلمستومن مجاالت  .2
 :uaeu.ac.ae المستوى األول مجالفي أقل وذلك يجوز تعيين مجاالت فرعية ذات مستوى  (أ

 مثل: تطبيقات أو خدمات تتعلق بمشاريع (1

(elearning.uaeu.ac.ae, webmail.uaeu.ac.ae, remedy.uaeu.ac.ae, etc.) 

 :على نطاق واسع مثل اإلنترنتمجتمع قبلها يالتي المعايير  (2

www.uaeu.ac.ae, ftp.uaeu.ac.ae, wiki.uaeu.ac.ae, etc.)) 

 ((.cit.uaeu.ac.ae, cbe.uaeu.ac.ae, cos.uaeu.ac.ae, etcمثل  الكليات (3

 مثل: مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي جميع أعضاءالتي توفر خدمات ل اإلدارات (4

 (library.uaeu.ac.ae, cec.uaeu.ac.ae, multaqa.uaeu.ac.ae, etc.) 

 :عتبر جزءاً من خدمة مشروع مثلدمات التي ت  اأسماء الخ (5

 server1.uaeu.ac.ae and server2.uaeu.ac.ae  

 .المستضيفان للمواقعن دمااعتبران الخواللذان ي  

 نية.موافقة اإلدارة المعالحصول على الفئات الواردة أعاله ومن استثناء أي بتقييم  "تقنية المعلوماتقطاع  "قوم ي (ب

 سارية:الشروط أسماء المجاالت الفرعية  (ج

 أال يتعارض استخدام المجال الفرعي المطلوب مع أي من سياسات أو ممارسات الجامعة. (1

 الفرعي المطلوب غامضاً في حالة استخدامه دون تعريف للوحدة. المجال أال يكون (2

 ."اتالمعلوم قطاع تقنية"أال يتعارض استخدام المجال الفرعي المطلوب مع أي من مصالح الجامعة وفق تحديد  (3

 .مدير تقنية المعلوماتو المجاالت الفرعية المطلوبة من الكليات يجب أن تحظى بموافقة العميد (4

 أسماء المجاالت الخارجية .3
ويجوز استخدام أسماء تلك المجاالت  .uaeu.ac.aeأسماء المجاالت الخارجية هي تلك األسماء التي ال تنتهي بمجال  (أ

 :في حال استخدمها كثير من المستخدمين من منظمات مختلفة عديدة من خارج الجامعة مثل

 www.ain.aeinnovations.ae, -www.it 

 سارية:الشروط أسماء المجاالت الخارجية  (ب

 .الجامعةأو كلية في  إدارةأال يتشابه االسم المقترح مع اسم  (1

 بشكل واضح للجامعة. يأو غير تجاري ال ينتم يأن يدل االسم المقترح على منظمة أو مشروع تجار (2

ومن ثم الحصول على الموافقات  uaeu.ac.aeبتقييم وضع االسم المقترح خارج  "المعلومات قطاع تقنية"وم يق (3

 .الضرورية

 

 سارية المفعول القواعد العامة ألسماء المجاالت .4

ح اسم من يجوزال يجوز ألسماء المجاالت أن تحتوي على تواريخ لفعاليات تقام مرة واحدة )فعلى سبيل المثال ال  (أ

 .(researchweek2011.uaeu.ac.ae المجال التالي

http://www.ain.ae/
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 .(uaeu.ac.aeحرفاً )تسبق اسم المجال  20تقتصر أسماء المجاالت على  (ب

نح م يجوزالكلمات الجزئية )مثال: ال  يسمح باستخدام اليجب أن يستخدم كل مجال اختصاراته أو كلمات كاملة، و (ج

lib.uaeu.ac.ae  بل استخدم اسماً كامالً مثلlibrary.uaeu.ac.ae). 

منح اسم هذا المجال  يجوزيجب أن تتألف أسماء المجاالت من أرقام أو أحرف مع استبعاد عالمات الترقيم )مثال: ال  (د

creativity-club.uaeu.ac.ae). 

منح هذا االسم  يجوزسماء ماركات أو عالمات تجارية )مثال ال أعلى  يحتويال يجوز السم المجال أن  (ه

sunguard.uaeu.ac.ae). 

يعد واحد من عدة  alumniof2002.uaeu.ac.aeمنح أسماء المجاالت التي فيها تكرار واضح )مثال  يجوزال  (و

 بديالً أفضل(. alumni.uaeu.ac.ae/2002أسماء متشابهة، لذلك قد يكون 

 studentorgs.uaeu.ac.ae تبدأ بـ اإلنترنتبالنسبة لمواقع المنظمات الطالبية ستمنح عنواناً عالمياً على شبكة  (ز

 .(studentorgs.uaeu.ac.ae/enviroولن يكون هناك أسماء مجاالت فردية )مثال 

ولن يكون conferences.uaeu.ac.ae تبدأ بـ اإلنترنتبالنسبة لمواقع المؤتمرات ستمنح عنواناً عالمياً على شبكة  (ح

 .( conferences.uaeu.ac.ae/mathdayهناك أسماء مجاالت فردية )مثال 

 

 الشبكةبطلب اسم مجال  .5
راجعة ، حيث تتم م"تقنية المعلومات قطاع"على موقع  القسم المعنييجب مراجعة ، للتقدم للحصول على اسم مجال جديد

 ."المعلومات قطاع تقنية"كافة طلبات الحصول على اسم مجال من قبل 

 

 الشبكةبإبطال اسم مجال  .6

وال تتوافق مع هذه السياسة، وتحتفظ الجامعة  uaeu.ac.aeتتم مراجعة أية مجاالت فرعية مسجلة تحت مجال  (أ

سياسات مجال فرعي مـ نح سابقاً في أي وقت إذا تعارض مع هذه السياسة أو أي من أي بالحق في إبطال اسم 

 .هاأو مصالح هاأولوياتأو الجامعة 

بإرسال إشعار إبطال لصاحب اسم  تقنية المعلومات قطاعقوم ي ،إذا وجد أن اسم مجال يتعارض مع هذه السياسة (ب

 المجال الفرعي الذي يتوجب عليه أن يطبق التغييرات المطلوبة في غضون أربعة أسابيع. 
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