تعليمات استخدام أجهزة احلاسوب واإلنرتنت والربيد اإللكرتوين يف قسم اهلندسة الكهربائية

أوالً :تعليمات استخدام أجهزة احلاسوب
 .1تتعلق هذه التعليمات باالستخدامات واملستخدمني ألجهزة احلاسوب وملحقاهتا اليت توفرها الكلية للطلبة و العاملني
فيها وتشمل الشروط وأسالي ب التعامل مع هذه األجهزة واستغالهلا األمثل لتطوير العملية األكادميية والبحثية وتصريف
األعمال اإلدارية.
 .2تعترب أجهزة احلاسوب املوزعة على العاملني وخمتربات احلاسوب ملكاً للكلية شأهنا شأن بقية أمالكها ومرافقها
وموجوداهتا وخدماهتا وبذلك فإن استخدام هذه األجهزة يصاحبه مراعاة أنظمة الكلية وتعليماهتا.
 .3واجبات املستخدم:
أ .احملافظة على دميومة عمل األجهزة وملحقاهتا ومتابعة صيانتها.
ب .التواجد يف املكتب خالل الساعات احملددة من قبل املستخدم يف طلب الصيانة.
ج .محاية األجهزة وملحقاهتا وما عليها من برامج باعتبار أهنا ملك للكلية.
د .احملافظةةة علةةى سةةالمة البيانةةات املخزنةةة علةةى األجهةةزة وملحقاهتةةاط وعمةةل نسةةو احتياطيةةة هلةةا بشةةكل دور  .وال
تتحمل الكلية أ مسؤولية يف حال فقدان البيانات.
ه .اقتصار استخدام األجهزة وملحقاهتا لألغراض األكادميية واإلدارية.
و .االلتزام حبقوق امللكية الفكرية واستخدام الربامج املرخصة فق..
ز .احملافظةةة علةةى س ةرية اسةةم املسةةتخدم وكلمةةة املةةرور ا اصةةة ةاط سةواك كةةان علةةى أنظمةةة الكليةةة احلاسةةوبية أو علةةى
نطاقها (.)Domain
ح .االلتزام بالعمل على األجهزة املسموح له استخدامها فق..
ط .عدم القيام بةأ تصةرفات مةن شةأهنا التةأبا سةلباً علةى أداك األجهةزة أو تعريضةها للفاوسةات أو ججةراك تعةديالت
على مكوناهتا أو العبث ا.
 .عةةدم اسةةتخدام األجهةةزة للتجسةةو والقرصةةلة الداخليةةة أو ا ارجيةةة أو مراقبةةة األجهةةزة األخةةر أو ط ة مراحةةل
األمان لألجهزة األخر .
 .4يتوىل مركز تقلية املعلومات جعطاك املوافقات برب .األجهزة ا اصة على شبكة الكلية.

 .5يتوىل مركز تقلية املعلومات القيام بالصيانة الالزمة لألجهزة (املعدات والربجميات) وملحقاهتا وال يسمح أل جهة من
داخل أو خارج الكلية القيام بذلك جال مبوافقة مسبقة من جدارة الكلية.
 .6يتوىل مركز تقلية املعلومات وضع املواصفات الفلية لألجهزة وملحقاهتا طبقاً للحاجة وطبيعة العمل.
 .7تتوىل الكلية تطبيق مواد هذه األسو على األجهزة وملحقاهتا املوجودة يف املختربات ووضع اآلليات امللاسبة للمحافظة
على تلك األجهزة.
 .8مبا أن احلواسيب ملك للكليةط فإن الكلية حتتفظ حبقها يف الدخول على أ أجهزة بإيعاز من العميد أو الوكيل لللظر
بأ شكو ضد مستخدم األجهزة ولديها احلق يف ا اذ اإلجراكات والعقوبات حبق املخالفني.

ثانياً :تعليمات استخدام اإلنرتنت يف قسم اهلندسة الكهربائية

 .1تتعلق هذه التعليمات باالستخدامات واملستخدمني ألنظمة اإلنرتنت واإلنرتانت يف الكلية وتشمل الشروط وأساليب
التعامل مع هذه األنظمة ضمن األنظمة والتعليمات املرعية يف الكلية.
 .2تعترب هذه األنظمة ملكاً للكلية شأهنا شأن بقية أمالكها ومرافقها وموجوداهتا وبذلك فإن استخدام هذه امللكية
يصاحبه مراعاة أنظمة الكلية وتعليماهتا.

 .3تعترب اإلنرتنت واإلنرتانت من املصادر الرئيسية للمعلومات اليت توفرها الكلية لطال ا وأعضاك اهليئة التدريسية واملوظفني
فيهاط وذلك دمة أنشطتها العلمية والبحثية وتصريف األعمال اإلدارية وحتقيق أهدافها يف التعليم والبحث العلم
وخدمة اجملتمع.
 .4تكون خدمة اإلنرتنت جمانية ألعضاك اهليئة التدريسية واإلدارة.

 .5يتوىل مركز تقلية املعلومات جنشاك وصيانة وجدامة البلية التحتية للشبكات الداخلية يف الكلية.
 .6يتوىل مركز تقلية املعلومات عملية تلظيم استخدام اإلنرتنت وحصر ذلك باألغراض األكادميية والبحثية واإلدارية من
خالل استخدام برجم يات ولليات خاصة بالفلرتة وحجب الوصول جىل املواقع ذات احملتو غا األخالق أو املواقع غا
املفيدة أو املواقع غا اآلملة فلياً ومواقع الدردشة وملتديات احلوارط وذلك للحفاظ على سعة الشبكة واحلد من
استلزافها.
 .7على املستخدمني احملافظة على سالمة وأمن البىن التحتية للكلية من خالل التقيد مبا يل :
أ .عدم استخدام اإلنرتنت لتلزيل أو توزيع برجميات أو ملفات غا مرخصة.
ب .عدم تشغيل برجميات جتسو أو مسح للشبكة أو أ برجميات أخر من شأهنا انتهةا أمةن وسةالمة الشةبكة أو
تسبب تعطيالً هلا أو أشغاالً ملصادرها.
 .8يتوىل مركز تقلية املعلومات جنشاك وجدامة خوادم مواقع الويب ا اصة بالكلية واألقسام العلمية.

 .9مبا أن خدمات اإلنرتنت واإلنرتانت ملكاً للكليةط فإن الكلية حتتفظ حبقها يف جيقاف هذه ا دمات دون جشعار مسبق
للمستخدمني املخالفني لشروط استخدام هذه ا دمات وا اذ اإلجراكات القانونية حبقهم وفقاً ألنظمة الكلية
وتعليماهتا.

ثالثا :تعليمات استخدام الربيد اإللكرتوين الرمسي يف قسم اهلندسة الكهربائية
.1
.2
.3
.4

تتعلق هذه التعليمات باالستخدامات واملستخدمني ألنظمة الربيد اإللكرتوين يف الكليةط وتشمل الشروط وأساليب
التعامل مع هذه األنظمة ضمن األنظمة والتعليمات املرعية يف الكلية.
تعترب خدمة الربيد اإللكرتوين كبقية خدمات الكلية وأمالكها وموجوداهتا وبذلك فإن استخدام هذه ا دمة يصاحبها
مراعاة أنظمة الكلية وتعليماهتا.
يعترب الربيد اإللكرتوين خدمة توفرها الكلية ألعضاك هيئة التدريو واملوظفني والطلبةط وذلك دمة أنشطتها العلمية
والبحثية والقيام باألعباك اإلدارية وا دمية بأعلى درجات السرعة والتواصل.
جن استخدام خدمة الربيد اإللكرتوين يتطلب من املستخدمني االلتزام باألمور التالية:
أ .االهتمام بالرسائل اإللكرتونية الرمسية اليت تصل جىل حسةاب املسةتخدم وتلفيةذ مضةاميلها وااللتةزام مبةا حتتةو
عليه من أوامر وتوجيهات وذلك كون احلساب املفتوح للمستخدم رمس باألصل.
ب .عدم استخدام الربيد اإللكرتوين بشكل يتعارض مع أهداف الكلية ورسالتها.
ج .ع ةةدم ال ةةرتويج لألفك ةةار املتعص ةةبة أو امللحرف ةةة أو غاه ةةا م ةةن األفك ةةار ال ةةيت تتع ةةارض م ةةع ال ةةدين واألخ ةةالق
واألعراف اليت تواربها جمتمعلا.
د .عدم التعامل مع الرسائل اليت تلطو على جزعاج أو هتديد أو جهانة أو ح .قدر اآلخرين.

.5

يكون املستخدم مسؤوالً عن حمتو الرسائل املرسلة واملستقبلة من حسابه ويقع على عاتقه احملافظة على سريتها.

رابعاً :تعليمات استخدام الكومبيوترات وأجهزة العرض ) (Data Showداخل القاعات الدراسية
.1

التأكد من كون مجيع الوصالت الكهربائية ا اصة بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض يف وضعها الصحيح.

.2

القيام بتشغيل املفتاح( )Switchا اص بأجهزة العرض وهو ممابل ملفاتح اإلضاكة ويوجد جبوار مفتاح اإلنارةط وفائدة
هذا املفتاح هو تشغيل شاشة احلاسوب ( )Monitorبالتزامن مع ظهور الصورة عرب أجهزة العرض ( Data Show
)Projector
القيام بإنزال شاشة العرض جبذ ا جىل أسفل.

.4
.5
.6

القيام بتشغيل أجهزة الكمبيوتر واستخدام كلمة ( instructorكاسم املستخدم) وتر كلمة املرور خالية.
تشغيل أجهزة العرض بواسطة أجهزة التحكم عن بعد ( )control remoteبالضغ .عل زر .ON
االنتظار قليال حىت يتم العرض على شاشة العرض الكباة.

.3

أخطاء شائعة:
.1

عدم القيام بتشغيل املفتاح

.2
.3
.4

عدم التأكد من وصالت الكهرباك ا اصة بأجهزة الكمبيوتر (الشاشة . ) CPU +
طباعة اسم املستخدم با طأ أو استخدام كلمة مرور غا صحيحة.
حماولة استخدم أجهزة حاسوب حممول ( )laptopخاص داخل القاعة وبالتايل القيام بتفكيك الوصالت املوجودة.

.5

حماولة نزع الوصالت بطريقة خاطئة تؤد جيل ريبها.

مالحظة:

Switch

ا اص بأجهزة العرض .

يف حالة استخدام أجهزة حاسوب حممول ()laptopط يرجى جرجاع الوصالت جىل مكاهنا بعد االنتهاك.

