ضوابط استخدام الموقع التفاعلي لكلية الطب – جامعة بغداد
 .1يعتبر استخدام الموقع التفاعلي ميزة ممنوحة وليس حقا ً أساسيا ً  ،ويمكن تحديده من قبل وحلدة اععل م
والمعلوماتية في كلية الطب بما تقتضيه مصلحة العم .
 .2يسمح لمستخدمي الموقع اعستفادة ملن مميلع الخلدما اإللكترونيلة هدلدات تخلدم العمل الدراسلي ملن
النواحي اإلدارية واهكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع
واعتصلاع
 .3يتعين على مستخدمي الموقع التعريف بأنفسهم بشك واضح وصريح في ك المراسل
اإللكترونية حيث يعتبر إخفاء الهوية أو إخفاء اعنتماء اإلداري أو انتحال شخصية الغير إساءة استخدام
للشبكة يعاقب عليها حسب النظام بالحجب او غيره.
 .4يمنع رفع صور شخصية مخلة باعداب العامة.
 .5تكون الصورة الشخصية صورة واضحة وحقيقة تعّرت بالمستخدم نفسه.
 .6اعسم الشخصي يتبع سياسة وتعلميا الموقع بالنسبة ل فراد المستخدمين.
 .7يتكف المستخدم بالمحافظة على كلمة المرور السرية الخاصة برمز اعشتراك ،وضمان علدم إطل
اآلخرين عليها أو نسليانها كملا يمنلع إشلراك الغيلر فلي رملز العبلور الشخصلي الممنلو للمسلتخدم،
وعليه تحم مسؤولية ما يصدرعن ذلك اعستخدام ،كما يجب اإلب غ عن أي اشتباه في تسرب بيانا
الرمز المعطى له.
 .8يمنع استخدام الموقع لألغراض التالية:
.i

إرسال أو تحمي الرسائ أو الصلور المغرضلة أو ذا المحتلول ألتهديلدي أو كل ملا يشلابه
ذلك.

.ii

اي استخدام للموقع يؤدي الى تعطي حق اعستخدام العام المشرو .

.iii

تخريب بيانا مستخدمين اخرين او خرق خصوصيتهم او مقاطعة اعمالهم.

.iv

الدخول إلى أو تحمي أو إنزال أو تخزين معلوما أو صور ومواقلع مخللة بلاعداب والل وق
العام عن طريق الموقع.

.v

إرسال الرسائ البريدية التسويقية او تجارية أو التي يتم من خ لها انتحلال لشخصلية أخلرل
أو التي ع تحم اسما واضحا ً لمرسلها.

.vi

الدخول الى الموقع بغير حق ،مث الدخول الى الموقلع واسلتخدامها ملن غيلر الحصلول عللى
حساب أو تخوي يسمح ب لك.

.vii

نشللر الفيروسللا أو إرسللال الرسللائ البريديللة الدعائيللة أو المتعللددة  )spammingأو أي
أنشطة أخرل قد تضر بالخدما اإللكترونية للموقع.

 .9يتم تسمية رمز اعشتراك بالخدمة اسم المستخدم) ملن قبل وحلدة المعلوماتيلة حسلب سياسلة التسلمية
المتبعة
 .11لوحدة المعلوماتية الحق في تغيير بيانا المستخدم الشخصية وصورته من دون سابق ان ار.
 .11للوحدة الحق في تعلدي المحتلول المرفلو عللى الموقلع ملن قبل المسلتخدمين بملا ينسلجم ملع سياسلية
الموقع وضمان مودة المحتول من النواحي التقنية.
 .12للوحدة الحق في اغ ق الموقع وتحديثه وامراء الصيانة من دون سابق ان ار.
 .13للوحدة الحلق فلي اعطلاء والغلاء صل حيا داخل الموقلع وفلق مقتضليا المصللحة العاملة .وللوحلدة
الحق في الغاء الص حيا من دون سابق ان ار.
 .14للوحدة الحق في تحديد المحتول المسمو ل فراد.
 .15يحق لوحدة اعع م والمعلوماتية مراقبة الموقع وبدون إن ار مسبق ويشم ذلك اإلطل
يتعلق باهمهزة اإللكترونية ومميع المواد التي يتم إنزالها/تحميلها من/إلى/عن طريقه.

عللى كل ملا

 .16وحدة اعع م والمعلوماتيلة باعتباردلا المسلؤولة علن الموقلع رسلميا ،غيلر مسلؤولة علن أي تعلدي او
خطأ أو سوء إدارة للص حيا اإلدارية أو اهمنية ملن قبل القطلا المسلتفيد عللى الخلادم ،دون إملراء
التنسيق المسبق معها ،اهمر ال ي قد يتسبب في إحداث أي عط فني أو ثغرة أمنية.
 .17للوحدة الحق في تغيير د ه الضوابط وتعديلها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من دون سابق ان ار.
 .18تطبق مواد د ه القواعد على العمادة ،المراكلز ،والمعادلد ،والمرافلق المختلفلة .كملا تطبلق أيضلا عللى
مميع منتسبي الكلية من أعضاء ديئة تدريس وموظفين وط ب ومن تشملهم عقود عم مع الكلية.
 .19يكون مكتب السيد العميد مسؤوع عن اتخاذ خطلوا فعاللة للتاكيلد عللى التلزام المسلتخدمين بالشلروط
التي تم وضعها مسبقا في "ضوابط استخدام شبكة اعنترنت"  ،وللتاكيلد وضلمان كلون اعسلتخدام غيلر
المشرو للخدمة قد رفض تماما ،ومن ام اخ ء المسؤولية يجب اع م ك المستخدمين والمشلتركين
بالرخصة التي تم استحصالها لشبكة المعلوما مع موافقتهم على صيغتها مع ك اعحترام.
 .21في حالة عدم اعلتزام بالشروط المتفق عليها قد يستدعي اعمر إستخدام امراء قانوني.
 .21سيتم نشر نسخة من الضوابط في الموقع التفاعلي لكلية الطب  /مامعة بغداد.
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