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 مدخل

ابطة  المكونات   من  مجموعة   أنه  عىل  المعلومات  نظام  تعريف  يمكن              األشخاص  مثل   المتر

مجيات  والمعدات  واإلجراءات  والبيانات نت  إىل  والوصول  والتر يد   اإلنتر     والتر
ون   وبرامج   اإللكتر

 . ذلك  إىل وما  التصوير  وآالت الكمبيوتر  وأجهزة المكاتب

 تعزيز   أجل  من  المعلومات  ونش    وتخزين  ومعالجة  جمع  هو   المعلومات  نظام  من  الهدفإن           

    األمثل  القرار   اتخاذ 
 اإلدارة  المعلومات  نظام  يساعد   القرار،   اتخاذ   دعم  إىل  باإلضافة،و ؤسسةالم   ف 

    الصحيحة  المعلومات  المعقدة،وتوفت    والقضايا   للمشاكل  األمثل  التحليل  عىل 
 . المناسب  الوقت  ف 

  ب      
  موارد   إىل تسمح له بالولوج    يحوز عىل رخصة  شخص  أي  المعلومات  نظام  مستخدمنعن 

 صفته.   عن النظر  بغض ، سسةبالمؤ  الخاصة عالم اآلىل  اإل 

 :الجامعة مستوى عىل  المستخدم هذا   يكون  أن يمكن     

  ،   أستاذ )  موظف  أي -
    يساهم  ( دائم أو غت  دائم ،   مصلحةموظف    ، عون تقن 

     مهام  تنفيذ   ف 
ف 

 .الجامعة

 .الجامعة طلبة جميع -

 .الجامعة مع متعاقد  مقاول أو مناول أي  -

 ميثاق  استخدام موارد اإلعالم اآللي
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    دعوته  تمت    شخص  أي  -
 قبل  منالعلم     والبحث  العاىل    للتعليم  العامة  الخدمة  مهام  إطار   ف 

 .مصالحها أو  هيئات الجامعة ىحدإ

   سيما  وال   ،   التنظيمية لألحكام االمتثالإال من خالل  المعلومات لنظام السليم األداء ال يتأنر          

    األمن  ضمان   إىل  يهدف  الذي و   اإلعالم اآلىل    ميثاق
 المثاىل  لمعالجة المعلومات  واألداء   المعلومانر

 .بالبياناتاآلمن  واالحتفاظ

 

 اإلعالم  اآللي   استخدام  موارد  ميثاق   من الغرض: 1 المادة

وط  وضع  إىل  الميثاق  هذا   يهدف              موارد   استخدام  وأحكام  ش 
  كما   ، الجامعةاإلعالم اآلىل  ف 

امها  المستخدمي    الواجب عىل  واالحتياطات السالمة قواعد  حدد ي  . احتر

 

 نطاق  تطبيق الميثاق  : 2 المادة

اإلعالم    موارد   إىل  ةمؤقت   أو   مرصح له الولوج بصفة دائمة  شخص  أي  عىل   الميثاق  هذا   ينطبق       

 . لجامعةاآلىل   ل

ا   النطاق  يمتد 
ً
      اآلىل    اإلعالم  أنظمة  استخدام  إىل  أيض

 خارج  من    أخرى    مؤسسات  توفرها   النر

    البحث  مركز مثل    الجامعة
     و   العلم    اإلعالم  ف 

والبحث    العاىل    التعليم  ةوزار   ، (Cerist)التقن 

 . .. إلخ ، العلمي 

 

 اإلعالم اآللي  وشبكة الموارد  إل الولوج: 3 المادة

 : يىل   ما بالجامعة  اآلىل  الخاصة  موارد اإلعالم إىل الولوج يشمل         

 .  بالجامعة عتاد اإلعالم  اآلىل  الخاص الولوج إىل  -

امج إىل  الولوج -    ذات االستخدام التر
 .  التعليم   أو  المهن 
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  (Wi-Fiالالسلكية )و  سلكيةال الشبكة  إىل  الولوج -
 .  الجامعة توفرها  النر

نت عتر  الجامعة موارد  إىل بعد  عن  الولوج -  . اإلنتر

 : يراع  المستخدم  عند الولوج إىل هذه الموارد األسس و المبادئ  العامة التالية          

ي الحذر  وواجب للمسؤولية العام المبدأ  3.1
 توخ 

  المستخدم يكون -
ا
  بحوزته  اإلعالم اآلىل   موارد  عن مسؤول

   النر
 .  مهامه إطار  ف 

  هذه الموارد.. عىل الحفاظ  عىل   يسىع جاهدا ن  المستخدم أعىل  يجب  -

 هذه الموارد.  أثناء استخدامأقىص درجات الحيطة و الحذر يتوخ   يجب عىل المستخدم أن -

ا   ،  معقولة  بطريقة  االستخدام    أن يحرص عىل أن يكون هذا    عىل المستخدميجب    -
ً
للمهام     وفق

 الموكلة له . 

 أن: ا ملزم بعدم  القيام بعمليات من شانه  المستخدمتبعا لما سبق فإن 

 . بالشبكة متصل نظام أي أو  للشبكة العادي لتشغيل با خلت أو  تعطل -

 . بالشبكة المتصلة  األنظمة أو  الشبكة عىل  الموضوعة والقيود   لوجالو  ضوابط جاوز تت -

ام  مبدأ  2.3  المعلومات.  بضمان رسيةااللت  

  ،  ذات الطابع الشخىص     المعلومات  وخاصة  ،  المعلومات   شية  عىل  بالحفاظ  المستخدم  يتعهد   -

  
 . الجامعةمعلومات  نظام  باستخدام  معالجتها  تتم النر

م  -   من   أو   ِقبلهمن    المعلومات  هذه   إفشاء  لمنع  الالزمة  االحتياطات  كافة  باتخاذ   المستخدم    يلتر 

 الذين هم تحت مسؤوليته.  األشخاص بلقِ 

   توثيق معلومات الحسابات الشخصية. 3

  بكلمة  محم    المتاحةعالم اآلىل   اإل   موارد   إىل  أو نظام المعلومات    إىل  عادة ما يكون الولوج          

   هذه الحالة :  مرور 
 . شخصية وف 
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 .  المستخدم قبل من المرور  كلمة  شية  عىل الحفاظ يجب -

 . األشكال من شكل بأيإظهارها  و كتابتها أ  وعدم المرور  كلمة  حفظ يجب -

 . للوصول قابلة جعلها  أو  خر آ لطرف إعطاؤها  أو  المرور  كلمة  كشف  يتم أال  يجب -

 يمكن مراقبة نشاط كل مستخدم من خالل الحساب الخاص به.  -

نامج تثبيت 4.3  التر

امج  إتالف  أو   تعديل  أو   نسخ  أو   تثبيت  عدم  المستخدم  عىل   يجب  -   الخاص   الكمبيوتر   جهاز   عىل  التر

وسات مخاطر  بسبب مصلحة اإلعالم اآلىل   موافقة دون به  . الكمبيوتر  فت 

 و المعطيات  بياناتال حفظ 5.3

ام  المستخدم  عىل   يجب-     اإلجراءات  احتر
اف  أجل  من  الجامعة  تحددها   النر   عمليات   عىل   اإلش 

  موافقة  عىل   الحصولعىل غرار    لإلزالة  القابلة  المتعددة     الوسائط  عىل والمعطيات    البيانات  حفظ

ام، إضافة  إىل الحرص عىل    الهرم    مسؤول ال  من  مسبقة  . البيانات  فقدان  تجنبل  األمان  قواعد   احتر

 

 جهاز  الكمبيوتر  عىل والمحافظة السالمة: 4 المادة

م أن المستخدم عىل  يجب             : التالية  السالمة تعليمات بدقة يحتر

   جهاز الكمبيوتر لمنع الولوج حماية  -
 .  مؤقتةبصفة  كانت  حنر وإن الغياب حالة ف 

وسات مكافحة برنامج يحتوي عىل  جهاز الكمبيوتر  أن من التأكد  -  مصلحة  وإبالغ  ،  محدث فت 

  حال أي  التابعة  اإلعالم اآلىل   
   تنبيهف 

نامج  أمن   . صادر  عن التر

 بالجهاز عن طريق  برنامج مكافحة   المتصلة لإلزالة القابلة الوسائط جميع القيام بفحص -

وسات       . استخدامها  قبل الفت 

   يتبع لها المستخدم  إبالغ -
 جهاز   لقرصنة محاولة يالحظ أن بمجرد  مصلحة اإلعالم اآلىل  النر
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 . وبياناته  ملفاته أو الكمبيوتر   

 .  الكمبيوتر  جهاز  عىل  المخزنة للبيانات عمل نسخ احتياط   -

ات أثناء الكمبيوتر  تشغيل إيقاف -  . النشاط عدم من طويلة فتر

   المركزية الوحدات فتح)عمليات الصيانة الخاصة بالجهاز بأي حال من األحوال عدم القيام ب -

 (. ذلك  إىل  وما  ، قصد  الصيانة    

 

نت  استخدام شبكة: 5 مادةال  اإلنت 

نت، غت  أنه وألسباب أمنية قد  يكون  نشاطه الولوج إىل من للمستخدم  كجزء يسمح  -      اإلنتر

 الولوج إىل مواقع معينة  مقيدا أو محدودا.   

   للمواقع  الولوج يمنع -
 . الجامعة صورة أو  العام النظام مع محتواها  يتعارض النر

   االنخراط ،  الظروف من ظرف أي تحت ،  للمستخدم جوز ال ي -
   غت   نشاط أي ف 

   عىل  قانون 

نت    . الجامعة معلومات نظام وأمن بمصالح يرص   أو  اإلنتر

-   
يل عند  الحذر  توخ  وسات مكافحة برامج  باستخدام فحصها  من والتأكد  الملفات،  تت    . الفت 

 

يد : 6 مادةال ي  التر
ون   اإللكت 

ل - بالولوج  م  مستخدم  كليتاح  له      بريد   استعمال حسابرصح 
ون  ،   إلكتر  

  له   يسمح  مما   مهن 

   اآلخرين المستخدمي    مع بالتواصل
   نشاطه إطار  ف 

 . المهن 

    المستخدم  عىل   يجب -
يد   رسائل  استخدام   عند   الحذر   توخ      التر

ون    خالل   من  وذلك  اإللكتر

 : من التأكد 

 . جيد  بشكل رسل إليهالم عنوان صياغة -
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 . المرسل المحتوى ىل إليه يحق له االطالع ع أن المرسل  -

   بريد  عناوين من المرسلة النصوص روابط أو /  و  المرفقات تفتح ال  -
ون   . معروفة غت    إلكتر

يد  صندوق فتح  تجنب -    التر
نت إىل الفضاءات العامة للولوج من المهن   .  اإلنتر

  المعنيي    المستلمي    عىل  الرسائل إرسال يقترص  أن يجب -
ا
   انتشار  تجنب أجل من ،  فعل

   تدفق  تدهور  والوصول اىل التشبع غت  المفيد والذي  يؤدي إىل    ،  الجماعية الرسائل  

نت    . االنتر

   الرسائل عىل  للحفاظ الالزمة الوسائل أن يستعمل  مستخدم كل  عىل  يجب -
   تكون قد  النر

ورية    . كدليل  للتواصل.   مفيدة أو  ض 

يد  عنوان حذف يتم قد  -    التر
ون     اإللكتر

   للمستخدم المهن 
 االستخدام   إساءة بعد  وقت أي ف 

   أن كما   ،  الهرم   التسلسلمن المسؤول  المباش   حسب  طلب عىل  بناءا  
ون  يد االلكتر    التر

 . العمل عالقة تنته   عندما  يحذف 

 

ي عن  بعد   التعلم منصة: 7 المادة
ون   اإللكت 

    التعلم  منصة  إنشاء  تم        
ون   خدمة  إىل  الوصول  أجل  منالمدية    جامعة  قبل  من  اإللكتر

 . بعد  عن التعلم

   التعلم لمنصة استخدامهم مسؤولية  المستخدمي    جميع يتحمل -
ون   . عن  بعد  اإللكتر

ام  المستخدمي     جميع  عىل  يجب  -   الموارد   إىل   للوصول  الموضوعة   واإلجراءات  القواعد   احتر

 . لهم المتاحة التعليمية

 . ويات ذات الطابع البيداغوخر  عىل مستوى المنصة المحت يسمح فقط بايداع -

 . بهم الخاصة األجهزة سالمة مسؤولية  المستخدمي    جميع يتحمل -
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ي للجامعة  الموقع عىل  النش  : 8 المادة
ون   االلكت 

عاتق    عىل   Dspace  المستودعات الرقمية    عىل   أو   الجامعة  موقع  عىل   تقع مسؤولية النش     -

 . المختصةالموظف  الذي  يتم تكليفه من طرف المصلحة  

ين عىل  يجب - ام الناش  وط االلتر   . المعمول  بها  المحتوى نش   وأحكام بش 

 

 الحساب المكثف ركز الولوج إل م: 9 المادة

    للباحثي     خدماته    داء العاىل   ذو األ   مركز الحساب المكثف  يقدم       
كاء   و   المدية  جامعة  ف    الش 

ي،   االقتصاديي     و   االجتماعيي    ة  تخزين   مساحة  هاستخدام  تيححيث   العمليات   أثناء  كبت 

 . الحسابية

    اإلجراءات  خالل  من  مركز الحساب المكثف االستفادة من خدمات      للمستخدميمكن        
  النر

 . ركز الم مسؤول  يقرها 

 .  تها أرشف أو  البيانات لتخزين مساحة ليس مركز الحساب المكثف -

بشكل  - التقيد  مستخدم  عىل كل  ورية  القرص  مساحة  مقدار   باستخدام  صارم  يتوجب   الرص 

  عملياتهل

 . واألرشفة األقراص ضغط ب أدوات الحوسبة المكتبية الخاصة  استخداميجب عىل المستخدم  -

   المؤقتة الحساب ملفات حذف يجب -
 . يةالحسابالعمليات  نهاية ف 

   سواء استخدام ضارة حالةر اكتشاف أي فو   ركز الم مسؤول  إخطار  عىل المستخدم  يجب -
   ف 

 . ركز عن بعد متصل بالم للعمل يستخدم جهاز  عىل أو  مركز الحساب المكثف  

 : أن  مركز الحساب المكثف    لمسؤول يمكن      

   للمستخدم مهمة أي يقوم  بإلغاء  -
  السليم األداء مع يتداخل للموارد  مفرط استخدام حالة ف 

 . مركز لل  
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    تخزين مساحة ذات الملفات حذفي أو  ضغطي أو  خارجية متعددة وسائط رفع الملفات عتر ي -

ة جدا         ال عالقة لها بالعمليات الحسابية.  أو  كبت 
 تلك  النر

ة نشطة غت  ال العمليات إنهاء -  . طويلة لفتر

 

ام: 10 المادة  المستخدم الت  

   عليها  المنصوص االمتثال للقواعد إن  عدم -
 عىل    عقوبات فرض إىل الميثاق قد يؤدي هذا  ف 

 (. التأديبية والعقوبات نظام المعلومات  استخدام تقييد ) المستخدم  

   وتطبق  أحكامه   ،   اإلعالم اآلىل   إىل األحكام السابقة الذكر  موارد  استخدام الميثاق هذا  يخضع -

امهبداية من  عىل كل مستخدم   . الجامعة داخل عمله  توقف حنر  التر 

 

  

 


