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 أسس استخدام البريد االلكتروني في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
في  مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن تعليمات ( 4)بموجب المادة  صادرة عن مجلس العمداء

 الجامعة
 

أسس استخدام البريد االلكتروني في جامعة العلوم والتكنولوجياا األدننياة )تسمى هذه األسس  :1دة الما

 .ويعمل بها اعتباداً من تاديخ صدودها( 6002لسنة 
يكون للكلمات والعبادات التالية، حيثما ودنت في هذه األساس المعااني المخةةاة لهاا أننااه  :2المادة 

 :لكما لم تدل القرينة على غير ذ
 .جامعة العلوم والتكنولوجيا األدننية :الجامعة 
 .دئيس الجامعة :الرئيس 
 .عميد أي كلية من كليات الجامعة أو عميد أي نشاط جامعي :العميد 
مدير أي مركز من مراكز الجامعة أو مدير أي وحدة أو  :المدير 

 .نائرة في الجامعة
 .التابع للجامعة مركز تكنولوجيا المعلومات واالتةاالت :المركز 
أسلوب التواصل االلكتروني الداخلي بين أسرة الجامعة  :خدمة البريد االلكتروني 

وكذلك التواصل مع أي جهة أو فرن أو مؤسسة أخرى في 

 .الخادج
عنوان صاحب البريد االلكتروني ويشمل اسم المستخدم  :حساب البريد االلكتروني 

 .وكلمة سر معينة
النةوص والملفات االلكترونية التي يتم إدسالها بين  : الرسائل االلكترونية 

 .المتعاملين بهذا األسلوب
الشخص أو الجهة التي تقوم باستخدام أنظمة البريد  :المستخدم 

االلكتروني وتشمل أساتذة وموظفي وطلبة الجامعة وكذلك 

 .الجهات الخادجية التي تتعامل مع الجامعة
سااتخدامات والمسااتخدمين ألنظمااة البريااد االلكترونااي فااي الجامعااة، تتعلااه هااذه األسااس باال :3المادة 

وتشمل الشروط وأساليب التعامال ماع هاذه األنظماة اامن األنظماة والتعليماات المرعياة فاي 

 .الجامعة
تعتبر هذه األنظمة كبقية خدمات الجامعة وأمالكها ومرافقها وموجوناتها وبذلك فإن اساتخدام  :4المادة 

به مراعاااة أنظماة الجامعااة وتعليماتهاا وأن مخالفااة اساتعمال هااذا المرفااه هاذه األنظمااة يةااح

الحيوي بةودة مخالفة يعرض المستخدم لها بهذه الةاودة إلاى ارجارا ات والعقوباات التاي 

 .نةت عليها أنظمة الجامعة
فين يعتبر البريد االلكتروناي خدماة متقدماة توفرهاا الجامعاة ألعياا  هيداة التادديس والماوظ :5المادة 

فيها، وذلك لخدمة أنشطتها العلمية والبحثية والقيام باألعبا  ارنادية والخدمية بأعلى ندجات 

 .السرعة والتواصل مع العالم ساعية بذلك لمواكبة ما يستجد في العالم لحظة بلحظة
ى تتولى الجامعة توفير خدماة البرياد االلكتروناي ألسارتها ممان هام علاى دأ  عملهام أو علا :6المادة 

مقاعد الدداسة فيهاا ويساتمر تقاديم هاذه الخدماة لهام لمادة عاام بعاد انتهاا  عملهام أو نداساتهم 

بشكل طبيعي عن طرياه األجهازة الفنياة فاي المركاز الاذي يتاولى بادوده إنادة أنظماة البرياد 

االلكتروني وفتح وتوزيع الحسابات االلكترونية على المستخدمين بنا  على الطلباات المقدماة 

 .من كافة الجهات في الجامعة للمركز
 :إن استخدام أنظمة البريد االلكتروني يتطلب من المستخدمين االلتزام باألمود التالية :7المادة 

االهتمااام بالرسااائل االلكترونيااة الرساامية التااي تةاال إلااى حساااب المسااتخدم وتنفيااذ - أ

لحساااب ميااامينها وااللتاازام بمااا تحتااوي عليااه ماان أواماار وتوجيهااات وذلااك كااون ا

 .المفتوح للمستخدم دسمي باألصل
 .عدم استخدام البريد االلكتروني بشكل يتعادض مع أهداف الجامعة ودسالتها- ب
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عدم الترويج لألفكاد المتعةبة أو المنحرفة أو غيرها من األفكاد التي تتعادض ماع - ج

 .الدين واألخالق واألعراف التي توادثها مجتمعنا كابراً عن كابر
لتعامل مع الرسائل التي تنطوي على إزعاج أو تهديد أو إهانة أو حا  مان رادد عدم ا- ن

 .اآلخرين
يكون المساتخدم مساؤوالً عان محتاوى الرساائل المرسالة مان حساابه ويقاع علاى عاتقاه تقادير  :8المادة 

ساارية المعلومااات وبالتااالي إدسااالها بواسااطة البريااد االلكترونااي أو عدمااه كااون الساارية غياار 

 .التراسل االلكترونيميمونة في 
يجوز للعميد أو المدير إدساال دساائل الكترونياة لقاوائم المساتخدمين باأمود تتعلاه بنشااطات  :9المادة 

الجامعة التي ال تحتاج إلى موافقة من جهات أعلاى ويتحمال مرسالو تلاك الرساائل المساؤولية 

 .وسياساتهاعن محتواها، شريطة انسجام تلك الرسائل مع أنظمة وتعليمات الجامعة 
إن مساحة التخزين المحدنة الممنوحة للمستخدم على الخانم لالحتفاظ بالرسائل الةاندة مناه  :11المادة 

والوادنة إليه تتطلب منه حذف الرسائل أوالً بأول وحساب أهميتهاا بالنسابة لاه وذلاك كلماا تام 

أال أنااه يسااتطيع إشااعاده الكترونياااً أن مساااحة التخاازين الخاصااة بااه أصاابح معظمهااا مساات الً، 

الرجوع إلى تلك الرسائل في حال شطبها عن طريه النسخ االحتياطية الموجونة على الخانم 

خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوماً أو بواسطة ريامه بتخزينها على وسائ  تخزين خاصاة باه 

 .كالحاسوب الشخةي أو غيره
دمات الجامعاة وممتلكاتهاا، فاإن الجامعاة تحاتف  بما أن خدمة البريد االلكتروني شأنها شأن خ :11المادة 

بحقها في إيقاف هذه الخدمة نون إشعاد مسابه للمساتخدمين المخاالفين لشاروط اساتخدام هاذه 

األنظمااة واتخاااذ ارجاارا ات القانونيااة بحقهاام وفقاااً ألنظمااة الجامعااة وتعليماتهااا كمااا يحااه لهااا 

فااي حاااالت خاصااة تقتياايها  حجااب هااذه الخدمااة عاان أي مسااتخدم حتااى لااو لاام يكاان مخالفاااً 

 .الظروف الفنية أو األمنية
 .تحال األمود التي لم يرن عليها نص في هذه األسس إلى الرئيس للبت فيها :12المادة 

 


