اتفاقية وسياسة االستخدام اآلمن والمقبول لألنظمة والخدمات اإللكترونية لموظفي اإلدارة
حماية لموثوقية المعلومات فإن جميع مستخدمي أنظمة المعلومات في وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة جازان
والمستفيدين من خدماتها ،ملزمون بشكل عام بسياسات تقنية المعلومات وسياسات أمن المعلومات ،باإلضافة إلى ذلك
تأكد هذه االتفاقية على وجوب التزام مستخدمي بوابة اإلدارة العامة للتعليم والمدارس بمنطقة جازان بالشروط التالية:

•

استخدام انظمة المعلومات يجب أن يتوافق مع ما هو مصرح به حسب لوائح الوزارة واللوائح الحكومية.

•

يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن جميع التعامالت الصادرة عن استخدام صالحيات الدخول الممنوحة له.

•

يتوجب عدم محاولة الدخول أو االستخدام غير المصرح به إلى مصادر وأنظمة المعلومات في الوزارة و إدارة
التعليم بمنطقة جازان مالم تكون الصالحيات المطلوبة ممنوحة نظاما.

•

يتوجب عدم إفشاء معلومات الحسابات أو مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية مهما كانت األسباب ،ويجب
االبالغ عن أي استخدام أو تغير مشكوك فيه يطرأ عليها.

•

يجب على المستخدم التأكد من اختيار كلمات سر صعبة التخمين كأن تكون خليط من الحروف الكبيرة والصغيرة
واألرقام وأال يقل طولها عن  6خانات.

•

االلتزام بتسهيل مهام الحسابات الفرعية التي لها ارتباط جزئي أو كلي بهذا الحساب.

•

وجوب إبالغ تقنية المعلومات باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن أي حالة استغالل غير مصرح به ألنظمة
ومعلومات الوزارة او اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة أو حاالت االختراق األمنية مما يصل إلى علم المستخدم.

•

يحكم هذه االتفاقيات وتفسير بنودها وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية.
أنا الموقع أدناه ،استلمت اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالبوابة اإللكترونية لإلدارة /القسم ،
وأطب تفعيل صفحات الموقع المرتبطة بها  ،و أتعهد وألتزم بالسياسة أعاله بشأن االستخدام األمثل المقبول
لنظام في هذه البوابة وبوابة اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ،كما أعلم أن أي انتهاك للوائح المذكورة
أعاله يعتبر غير أخالقي ويمكن أن يشكل جريمة جنائية ،وفي حال ارتكبت أي مخالفة أو سوء استخدام متعمد
للخدمات التي يقدمها النظام ،سيتم اتخاذ االجراءات القانونية المناسبة بحقي.
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