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سياسات استخدام االنترنت
تملي بواسطة المستفيد

اإلقرار باالستالم والفهم :على جمیع المستخدمین اإلرقااا إسستما التججیات المممة ىى ذاا المستةد جالمختلوجن للراج عاما
إلجااءا تأدیإی تصل الى حد الوصل ،جاى إستخدا یرتمل على مختل سیؤدي الى إتختا إجااء رقتةجةى جیجب عد اإلىصتح عن
كلم الماجا الختص أج السمتح لآلخاین إسستخدا حستب مستخد آخا.
اإلستخدام المقبول :یقتصا اإلستخدا على االةر التى تدع أعمتل األمتة جلكن یمكن االستخدا ألغااض تعلیمی .
االستخدام غير الالئق :یجب عد إستخدا االةتاة ألى أغااض غیا رقتةجةی أج غیا راعی أج تجتای أج سیتسی  ،جیكجن
استخدا الإاید االلكتاجةي الةجتز أعمتل األمة  ،جیجب عد محتجل خداع أج إىستد اجااءا االمن.
آداب استخدام االنترنت والبريد االلكتروني :یجب ممتن اجااء جمیع االتصتال جالمااسما الختص إتألمة إتحتااىی  ،جعد
االىصتح عن المعلجمت الختص اال إمجاىق من االدااة المسئجل .
األمن :ىى حتل مماحظ أج االرتإته ىى جججد مركل أمةی یجب االتصتل على الوجا إماكز المعلجمت جالحتسب اآللي.
إلتزام المستخدم :یمثل ذاا المستةد اتوترقت ً إین جمیع اال ااف ج یخمع جیُوسا ذاا جىقت ً للسیتست الماكجاة اعماه،جیصإح المستخد
المختلف عاما لوقدان امتیتزا االتصتل إتلرإك إتإلمتى إلى اتختا أي اجااءا تأدیإی تااذت األمتة مةتسإ .

اتعهدانا................................................................................................... /بااللتزام بالئحة السياسات والضوابط الخاصة
باستخدام االنترنت(املوضحة أعاله) .واي مخالفة لهذه الضوابط تعرضني للتحذيرواملسائلة من الجهة املسئولة  ,واالمانة غير
مسئولة قانونيا عن اى مخالفة تحدث مني أثناء استخدامي لالنترنت  ,كما أن اى انتهاك يعرضني لفصل الخدمة دون سابق
انذار.
توقيع املستفيد ....................................:
تملئ بواسطه مدير الجهة

اوافق على منح الموظف المذكور اعاله االنترنت وااللتزام بطلب ايقاف الخدمة عند تركه للعمل:
......................................................................:
االس
......................................................................:
الجظیو
خت الجاه
......................................................................:
التتایخ
الم تلإ
......................................................................:
التجرقیع

خاص باإلدارة العامة لتقنية
المعلومات والخدمات
اإللكترونية

خت اإلدااة
العتم لتقةی
المعلجمت

مدير عام
تقنية المعلومات والخدمات اإللكترونية
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