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 :الجهةبجلس امل أمين صالحية طالبلجهة ولعليمات لت

  املحافظة على صالحيات الدخول لنظام إدارة املجلس بشكل سري للغاية وعدم

 .العمل ءاللزمو أخر آاسم املستخدم وكلمة املرور ألي شخص  إفشاء

  الجهات واألشخاص الذين تم منحهم صالحيات دخول للنظام مسؤولين تعتبر

، ن محتوى املجلس وامللفات والقرارات وكافة البيانات من أي نوعمسؤولية كاملة ع

 على الصالحيات التي منحت لهم. التي تنشر على مجالسهم بناء  و 

  ء طالب نهاإاملحافظة على السرية التامة للبيانات على نظام إدارة املجلس حتى بعد

داخل أو خارج  خر آلى عمل إنتقال بالجهة أو عند ال عمله صالحية أمين مجلس الجهة ل

 .الجامعة

 مالئمة املجلس لتعليمات وأنظمة املجالس وخلوه من التالي: 

 املجتمع عرافوأ اعتقادات و أ والجامعة الدولة ألنظمة مخالف هو  ما. 

 شكالاأل  من شكل يأب خرينال  لخصوصية تعرض فيه ما. 

 من وهاوخل سالمتها من والتأكد املجلس لنشاء املستخدمة اللغة قواعد مراعاة 

 .األخطاء

 

 عميد تقنية املعلـــومـــات
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 رئيس قسم النظم والتطبيقات بعمادة تقنية املعلومات،سعادة 

 .على النظام ملجلس الجهة التابع لهااملطلوبة  صالحيةأعاله اليمنح املوظف املذكور   :التطبيقاتو  النظم قسمبناء  على توصية 

                                                                                      النظام ملجلس الجهة التابع لها املطلوبة على  يمنح املوظف املذكور أعاله الصالحية ل. 

 (Ejtimaaاجتماع )لنظام صالحية طلب  منوذج


