أسس استخدام جهاز الحاسوب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
صادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة ( )4من تعليمات مركز الحاسوب
والمعلومات في الجامعة
المادة :1
المادة :2

المادة :3

المادة :4

المادة :5

المادة :6

تسمى هذه األسس (أسس استخدام جهاز احازسا ف اا جز ااع احاوا م ناحتجي ح جراز األ
حسيع  )6002نيامل بهز اعتبز اً ن تز يخ صدن هز.
يج ن حوجومزت ناحابز ات احتزحرع ،حرثمز ن ت ا هذه األساس احمااز ا احمخةةاع حهاز أ ازه
ز حم تدل احقرييع عوى غرر ذحك:
جز اع احاو م ناحتجي ح جرز األ رع.
الجامعة:
ئرس احجز اع.
الرئيس:
ركز تجي ح جرز احماو زت ناالتةزالت احتزبع حوجز اع.
المركز:
عمرد أي كورع ن كورزت احجز اع أن عمرد أي شزط جز اا.
العميد:
دير أي ركز ن راكز احجز اع أن دير أي نحدة أن
المدير:
ائرة ا احجز اع.
عض هرئع احتد يس أن احم ظف احذي يتم صرف جهز
المستخدم:
حزس ف حه ن قبل احجز اع0
جهز احازس ف احذي يتم ت رره حواز ورن ا احجز اع ن
جهاز الحاسوب:
قبوهز نعوى فقتهز نيتم بطه عوى شبجزتهز ن تزباع صرز ته
نتاديثه نتزنيده بزحمستوز زت احفيرع.
تتاوااه هااذه األسااس بزالسااتخدا زت ناحمسااتخد رن ألجهاازة احازسا ف ن واقزتهااز احتااا ت رهااز
احجز اع حواز ورن رهز نتشمل احشرنط نأسزحرب احتاز ال اع هاذه األجهازة ناسات احهز اال ثال
حتطا ير احامورااع األكز يمرااع ناحباثرااع نتةااريف األعماازل ا ا يااع بسا يع عزحرااع اان ا تقاازن
ناحسرعع.
ً
تاتبر أجهزة احازس ف احم عع عوى احاز ورن وجز حوجز اع شأ هز شأن بقرع أ اكهز ن را قهز
ن ج اتهااز نمااد زتهز نبااذحك ااان اسااتخدام هااذه األجهاازة يةاازحبه راعاازة أ مااع احجز اااع
نتاورمزتهز نإن اساتامزل هاذه األجهازة ح زيازت غرار اح زيازت احتاا نجادت ان أجوهاز ياار
احمستخدم حهز بة ة خزحفع إحى ا جراءات ناحاق بزت احتا ةت عورهز أ مع احجز اع.
إن استخدام أجهزة احازس ف يتطوب احافزظ عورهز نبيزء عوره يطوب يه ز يوا:
احماز ع عوى هذه األجهزة ن تزباع تاديثهز نصرز تهز ع احمركز.
أ-
احماز ااع عوااى حمزيااع هااذه األجهاازة ن واقزتهااز ن ج زتهااز ن ااز عورهااز اان باارا
ف-
بزعتبز أ هز وك حوجز اع.
االحتازام بازحم ا ناحموفاازت احم جا ة عوااى هاذه األجهازة ناعتبااز احمساتخدم سا نل
ج-
س نحرع كز وع عن جمرع ات يزت احجهز نكل ز يةد عيه نكذحك ياتبر س نالً
عن سا ع احبرز زت احمخز ع عوى األجهزة ن واقزتهز.
اقتةز استخدام احجهز ن واقزته حألغرا األكز يمرع نا ا يع.
االحتزام باق ق احموجرع احفجريع ناستخدام احبرا احمرمةع قط.
ه-
يوتزم احمستخدم بزحةاحرزت (اسم احمستخدم نكومع احسر) احممي حع حه نال يجا حاه
ن-
إسزءة استخدا هز كمز يوتزم بزحامل عوى األجهزة احمسم ح حه استخدا هز قط.
عاادم احقراازم بااأي تةاار زت اان شااأ هز احتااأأرر سااوبز ً عوااى أ اء احجهااز أن تاريضااه
حوفررنساازت أن إجااراء تاااديات عوااى ج زتااه أن احابااد بااه أن اسااتخدا ه حوتجسااس
ناحقرصيع احداموراع ناحخز جراع ن راقباع األجهازة األمارخ أنتخطاا راحال األ ازن
حألجهزة األمرخ.
يت حى احمركز إعطزء احم ا قزت بربط األجهزة احخزصع عوى شبجع احجز ااع كماز يتا حى احقرازم
بزحةرز ع احا ع حألجهزة ن واقزتهز نال يسمح ألي جهع ان امال أن ماز ج احجز ااع احقرازم
راع
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المادة :7
المادة :8

المادة :9

بذحك أال بم ا قع سبقع ن احمركز ،كمز يت حى احمركز نضع احم اصفزت حألجهزة ن واقزتهز
طبقز ً حوازجع نطبراع احامل.
توتازم احجورازت ناحمراكاز األكز يمراع احتاا يتا ا ر حاديهز ختبارات حزسا ف بتطبراه ا ا هااذه
األسااس نعوااى األجهاازة ن واقزتهااز احم ج ا ة ااا توااك احمختباارات ننضااع ا حراازت احميزساابع
حوماز ع عوى توك األجهزة.
بمز أن احا اسرب وك حوجز ااع ،اان احجز ااع ب اساطع أجهزتهاز احمختةاع تااتف باقهاز اا
احدم ل عوى أي جهاز بطواب ان احارئرس أن احامراد أن احمادير احمخات حوي ار باأي شاج خ
ضد ستخدم احجهز نحديهز احاه ا اتخزذ ا جاراءات ناحاق بازت بااه احمخازحفرن كماز حاديهز
احاه ا ساب احجهز أن استر ا ه إحى خز ن احجز اع.
اا هاذه األساس أن احتاا تساتجد رماز بااد إحاى احارئرس
احتا حام يار عورهاز ا
تازل األ
التخزذ ز يراه يزسبز ً بشأ هز.
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