اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
كلية اللغات

القواعد األخالقية التي حتكم استخدام الطلبة للحواسب الشخصية واهلواتف الذكية بكلية
اللغات جبامعة جنران
مقدمة:
تعد الحواسب الشخصية والهواتف الذكية جزء مهم في الحياة العةماة وودواب اءاةء وو هادم لششخصاية اإلءساةءية
فهااذا اودواب إذا وحس ا اسااتخدامهة ووجهااب اةلشااكي الصااحيأ وصاااحب ودا اءااةء فعةلااة واذا وُساايء اسااتخدامهة
وضحب ودا هدم لشماةدئ والقيم ولهذا سعب كشية الشغةب والترجمة اجةمعة ءجرا اعمي قواعاد وخالقياة تساهم فاي
توجيه الفكر وضاط السشوك وذلاك ما مءطشا رساةلتهة ( تشتازم كشياة الشغاةب اءجارا اتخاريك كاوادر مةهشاة وذاب
كفةء تءةفسية تراوية وعشمية لتحقي التميز في العمشية التعشيمية والمشةركة فاي اءاةء مجتمال المعرفاة اماة يساةهم فاي
تشاية احتيةجةب المجتمل في إطةر القيم اإلسالمية تحقيقة لمتطشاةب الجود الشةمشة) وويضاة وما مءطشا مساةوليتهة
الديءية واالجتمةعية واوخالقية وامة ال يتعةرض مل وءظمة الدولة وو مل وءظمة الجةمعة فيماة يشاي الماواد المءظماة
لشقواعد اوخالقية التي تحكم استخدام الحواسب الشخصية والهواتف الذكية.

املادة األوىل:
يقصد بالمصطلحات الموضحة أدناه المعنى المحدد لها.
 الجةمعة :جةمعة ءجرا .
 الكشية  :كشية الشغةب اجةمعة ءجرا .
 الطشاة  :الطالب والطةلاةب اكشية العشوم واآلداب.
 اوجهز  :الحواسب الشخصية والهواتف الذكية.
 إدار الكشية :عمةد الكشية وو وكةالتهة وو إدار شةو الموظفي والموظفةب اهة.
 القواعد اوخالقية  :جميل الماةدئ والقيم اإلسالمية التي اشتمشب عشيهة هذا الالئحة.
املادة الثانية:
يح لشطشاة امتالك واستخدام اوجهز داخي الجةمعة امة ال يتعةرض مل العمشية التعشيمية والعشمياة
وو يتعدى عشى حقوق اآلخري .
املادة الثالثة:
إذا وحضر الطشاة اوجهاز لشجةمعاة فيجاب االلتازام اةلقواعاد اوخالقياة المءصاو عشيهاة فاي هاذا
الالئحة ويح لشكشية فح هذا اوجهز والتأكد م محتويةتهة ومصةدرتهة اذا خةلفب الالئحة.
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املادة الرابعة:
يجب وال تتضم وجهز الحواسيب والهواتف الذكية وي مقةطل فيديو وو مقةطل مصور وو رساةئي
تتعةرض مل العقيد اإلسالمية والماةدئ والقيم االجتمةعية.
املادة اخلامسة:
يجب االلتزام اضوااط اوم والسالمة عءد استخدام اوجهز داخي الجةمعة.
املادة السادسة:
يجب االلتزام اءظةم مكةفحة الجرائم المعشومةتية المعموي اه في الممشكة العراية السعودية.
املادة السابعة:
يجب االلتزام احقوق المشكية الفكرية امة في ذلك المحتوى المتاوافر اقواعاد المعشوماةب وو اةلشااكة
العءكاوتية.
املادة الثامنة :
يحظر استخدام ارامك القرصءة اإللكتروءية الداخشية والخةرجية وو تداولهة داخي الجةمعة .
املادة التاسعة:
يحظار اسااتخدام حساةاةب إلكتروءيااة حقيقياة وو وهميااة فاي اإلضاارار اشاكي ماةشاار وو غيار ماةشاار
امءسواي الجةمعة م وسةتذ وإداريي وطشاة وغيرهم.
املادة العاشرة:
يحظر االحتفةظ اةلمحتوى المخي اةآلداب العةمة في اوجهز وو تاةدله داخي الجةمعة.
املادية احلادية عشر:
يحظر استخدام شاكة الجةمعة في مراسشة حسةاةب وهمية وو مراساشة حساةاةب معةدياة لإلساالم وو
معةدية لشمشكة العراية السعودية وي كة موقعهة.
املادة الثانية عشر:
يحظر استخدام اوجهز في وثءةء المحةضراب إال اإذ المحةضر.
املادة الثالثة عشر:
يجب عدم استخدام اوجهز في الترويك لششةئعةب التحريضية وو المضر لشوط .
املادة الرابعة عشر:
يمءل مءعة اةتة تاةد ي المواقل والمشفةب والرسةئي المخشة اةلماةدئ والقايم اإلساالمية و االجتمةعياة وو
المضر اةلوط .
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املادة اخلامسة عشر:
يجب عدم استخدام اوجهز في التشهير اةآلخري وو اإلسةء لهم وو ازعةجهم اةوصواب العةلية وو
الرسةئي والمحةدثةب التي تشغشهم ع عمشهم داخي الجةمعة.
املادة السادسة عشر :
يمءل مءعة اةتة مراسشة اوفراد وو الجمةعةب المتطرفة وو ذاب الفكر غير المعتدي.
املادة السابعة عشر :
يحظر إلتقةط الصور وو الفيديوهةب وو مقةطل الصوب لألشخة

إال اأذءهم.

املادة الثامنة عشر :
يحظر تصوير وو ءشر وي ما المرافا العةماة وو الشوحاةب التاي تحتاوي عشاى وسامةء وشاخة
اموافقة خطية م المختصي اةلكشية.

إال

املادة التاسعة عشر:
ضاارور الحفااةظ عشااى ساارية وخصوصااية المعشومااةب الشخصااية فااي اوجهااز الشخصااية حتااى
ال تتعرض لشقرصءة اإللكتروءية وو السرقة ءتيجة لإلهمةي.
املادة العشرون:
يجااب عاادم اسااتخدام و تااداوي الارمجيااةب غياار اوصااشية وو الارمجيااةب التااي ال تحمااي الاارخ
الءظةمية.
املادة الواحدة والعشرون :
يجب عدم استخدام اوجهز في عمشيةب الغش اةالختاةراب وو محةولة الدخوي لمحتويةتهة في اثءاةء
االختاةر.
املادة الثانية والعشرون :
يجااب الحفااةظ عشااى وجهااز الحةسااوب والوسااةئي التعشيميااة الموجااود فااي الجةمعااة واسااتخدامهة فيمااة
خصصب له.
املادة الثالثة والعشرون :
ضرور الحفةظ عشى الحسةب اإللكتروءي الخة اةلطةلب وحفظ اسام المساتخدم وكشماة المارور
وحمةية المشفةب المهمة لمءل استخدامهة م قاي وفراد آخري .
املادة الرابعة والعشرون :
يجب عدم مشةركة كشمة المرور لشحسةب اإللكتروءي لشطةلب مل آخري ووهمية تغيير كشمة المرور
اشكي مءتظم.
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املادة اخلامسة والعشرون :
يجب عدم إسةء استخدام وو اعةد توجيه وو تحميي الارامك وو الايةءةب المعشءة عشى اوااة الجةمعة.
املادة السادسة والعشرون:
الدخوي لشااكة الجةمعاة اةسام المساتخدم وكشماة المارور الممءوحاة لشطشااة واليجاوز الادخوي لهاذا
الشاكة اأسمةء مستخدمي آخري .
املادة السابعة والعشرون:
يمءل استخدام وجهز الغير دو إذ وصحةاهة.
املادة الثامنة والعشرون:
يمءل مءعة اةتة الدخوي م خاالي شااكة الجةمعاة عشاى مواقال محظاور ما قااي وزار االتصاةالب
وتقءية المعشومةب وو محةولة فك الحظر اأي وسيشة كةءب.
املادة التاسعة والعشرون:
يحظر عشاى الطةلااةب دخاوي اوجهاز الذكياة التاي تحماي كاةميراب تصاوير إلاى الجةمعاة إال ااإذ
مسا م إدار الكشية.
املادة الثالثون:
الجهة المخولة اتفسير هذا الالئحة هي مجشس كشية الشغةب والترجمة اجةمعة ءجرا .

عمادة كلية اللغات والرتمجة
جامعة جنران
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