
 8/1                                                     3 جامعة الجزائر - من مكتب استراتيجية الرقمنة معتمد -ميثاق تكنولوجيا المعلومات 

 

 اجلــــزائــريــة الـديـمــقـراطـيـة الـشـعـــبيـةاجلمهورية 

التعليم العايل والبحث العلميوزارة   

إبراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة اجلزائر   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسرتاتيجية الرقمنةمعتمد من مكتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إبراهيم سلطان شيبوط - 3جامعة اجلزائر 
 ، اجلزائر، اجلزائر16000دايل براهيم،  19، شارع أمحد واكد، ب. 02

 54 04 91 21 (0) 213+هاتف/فاكس. 

 

 

 
 2023جانفي 

 

 

 

تكنولوجيا املعلوماتميثاق   



 8/2                                                     3 جامعة الجزائر - من مكتب استراتيجية الرقمنة معتمد -ميثاق تكنولوجيا المعلومات 

 توطئة
 

قلييا  املعلوماتية من أجل أن تسمح هلم اب املواردخمتلف وموظفيها  بني أيدي طلبتها، وأساتذهتا 3تضع جامعة اجلزائر 
عمل وهذا هبدف تعزيز اقلتكوين األويل واملتواصل وتثمني اقلعمل اقلبحثي وتشجيع اقلعلى أحسن وجه. ابملها  املنوطة هبم 

نظا  سالمة أمن و مجلة من املخاطر اقليت هتدد إىل ال حماقلة يؤدي  واردملاهلذه  االستخدا  اقلسيءاجلامعي اقلتعاوين. إّن 
 .اجلامعة معلومات

 

تكنوقلوجيا ألمن وضع ميثاق  3من أجل ضمان سرية وسالمة وتوافر بياانت نظا  املعلومات، قررت جامعة اجلزائر 
ابإلضافة إىل اقلنصوص املعمول هبا،  سائر( و RNSI-2020)املرجع اقلوطين ألمن املعلومات على أساس  املعلومات

 علومات اجلامعة.متنظيم عمل واستخدا  نظا  
 

 تتكيف بشكل خاص مع احتياجات اجلامعة واقليتف نظا  املعلومات على أنه جمموعة منظمة ومتكاملة من املوارد يُعر  
 تسمح هلا إبدارة بياانهتا ومعلوماهتا بشكل فعال.

 

 :نظا  املعلومات كل منويتضمن 

 اقلتخزين ووسائط ،وأجهزة اإلدخال/اإلخراج ،واألجهزة احملموقلة ،واخلواد  ،اقلعناصر املادية )مثل احلواسيب،                    
 ؛وما إىل ذقلك( ،وأجهزة اقلشبكة

 مثل أنظمة اقلتشغيل، وبرامج اقلتطبييات، وبرامج اإلنتاجية، وأنظمة إدارة احملتوى، اقلربجميةعناصر اقل(                     
 ، وما إىل ذقلك(.احلمايةوبرامج االتصال، وبرامج 

 
 

 املوضوع املادة األوىل: 
اقليت ينبغي دد قواعد األمن حي. و 3استخدا  املوارد املعلوماتية جلامعة اجلزائر  ةهذا امليثاق إىل حتديد شروط وكيفييهدف 

                      نتاإلنرت خدمات كذا االستخدا  اقلعادي واألمثل قللموارد املعلوماتية و  ضمانعلى املستخدمني احرتامها من أجل 
 .3امعة اجلزائر جب
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 : جمال التطبيق2املادة 
                               وارد املعلوماتية إىل املبصفة دائمة أو مؤقتة  اقلوقلوجهذا امليثاق على كل شخص قله صالحية يطبق 
 .3امعة اجلزائر جل
 

 ملكية املوارد املعلوماتية: 3املادة 
  دون غري 3ملك جلامعة اجلزائر هي املوارد املعلوماتية املوضوعة حتت تصرف املستخدمني . 

  أو اقليت تنتيل يف شبكاهتا هي ملكية حصرية  3مجيع اقلبياانت املستضافة يف معدات جامعة اجلزائر                       
 .3جلامعة اجلزائر 

 

 املعلوماتيةإىل املوارد والشبكات  الولوجشروط  :4املادة 
                                                 املصادقة خيضع إلجراءات  3قللموارد واقلشبكات املعلوماتية جلامعة اجلزائر  وقلوجكل 
 .(authentification préalable) املسبية

 

 : مسؤولية املستخدم5املادة 
املوضوعة حتت  (moyens d’authentification) املصادقةل كل استخدا  قلوسائاملستخد  هو املسؤول اقلوحيد عن  
 . 3تصرفه من طرف جامعة اجلزائر 

 

 املصادقة محاية وسائل  :6املادة 
 :، جيب على املستخد املوضوعة حتت تصرفهمن أجل احلفاظ على وسائل املصادقة 

  مصادقة.يف اقلسرية املستخدمة  علوماتامل وحفظاحلرص على محاية 

  ي ألهذه املعلومات قلكشف مع املنع اقلتا  ؛ بشكل دوري املستخدمة يف املصادقةعلومات اقلسرية املتغيري                     
 .مهما كانت األسباب اثقلث طرف
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 : استخدام املوارد املعلوماتية7املادة 
  هنية.املغرا  قلألإال  3ال تستخد  املوارد املعلوماتية جلامعة اجلزائر 

  املعلوماتية املوضوعة حتت تصرفه. جيب على املستخد  أن حيافظ على املوارد 

   املتاحة قله. املعلوماتيةتثبيت أو نشر اقلتطبييات أو اقلربامج على املوارد ال يسمح قللمستخد 

  ة املكلفةاجله، جيب على املستخد  إخطار املعلوماتيةيف حاقلة حدوث أي عطل أو خلل يف هذه املوارد                        
 فورًا.ابقلصيانة 

 

 حنو املستخدمني 3جامعة اجلزائر  التزامات: 8املادة 
 :ما يلي 3اجلزائر على جامعة  جيب

  قلتنفيذ املها  املوكلة إقليه على أحسن وجه.اقلالزمة وضع حتت تصرف املستخد  املوارد املعلوماتية 

  وتوافرها. املعلوماتيةضمان اقلسري احلسن قللموارد 

  املتاحة وماتيةاملعل رداملوااحلفاظ على جودة اخلدمة امليد مة قللمستخدمني مبا يتناسب مع. 
 املعلوماتية. بلة قللتطبيق فيما يتعلق ابملواردإعال  املستخدمني ابإلجراءات واقلسياسات اقليا 
  واملراسالت اإلقلكرتونية قللمستخدمني املستنداتتطبيق اقلوسائل اقلالزمة قلضمان سرية وسالمة. 
  ة.اآلقلي قللمراقبةختضع إعال  املستخدمني أبن األنشطة على اقلشبكة واألنظمة 

  أبمن تكنوقلوجيا املعلوماتاملستخدمني ابملخاطر املرتبطة توعية. 
 

 املستخدم التزامات: 9املادة 
 على املستخد  ما يلي: جيب

 اقلسارية املفعول. واقلتشريعاتيوانني قلل االمتثال 

 املختلفة. 3امليثاق وإلجراءات وسياسات جامعة اجلزائر  ااالمتثال هلذ 

  3ائر امعة اجلز اخلاصة جب أبمن تكنوقلوجيا املعلوماتقللتدابري واقلتوجيهات املتعلية  اقلصار اقلتطبيق. 
 .عد  استخدا  حساابت اآلخرين أو حماوقلة استخدامها  
  مشبوه أو حادث أمين.اإلبالغ فورًا عن أي نشاط 
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 (poste de travail) العمل حمطة: أمن ومحاية 10املادة 

  تعليمات األمنية اقلتاقلية:اقلصار  قللحرتا  االعلى املستخد   جيب

  حمطة اقلعمل يف حاقلة اقلغياب، حىت قلو كان ذقلك مؤقًتا.تشغيل إقفال  
 جديد متصل مبنصب اقلعمل. معداتاملصاحل اقلتينية يف حاقلة اكتشاف  إبالغ 

  اقلضارة  قللربامج ةمضاد برجميةاقلتأكد من وجود(antimalware) املعنية بكل  املصاحلوإعال   ،اقلعملنصب مب                  
 إنذار أمين.

  مبنصب اقلعمل. ةشخصي معداتعد  توصيل أي 

 اقليابلة قلإلزاقلة  اقلتخزين فحص مجيع وسائط(supports de stockage amovibles)  مبحطة املراد استخدامها
 .االستخدا اقلعمل قبل 

  اقلعطالت، إخل(. هناية األسبوع، املطوقلة )اقلليل، اقلراحةخالل فرتات حمطة اقلعمل إيياف تشغيل  
  فتح اقلوحدات املركزية، إخل(. املعلوماتية جهزةاإلصالح اقلذايت قلألعد  حماوقلة( 

 

 املهين: استخدام الربيد اإللكرتوين 11املادة 
حساابت بريد إقلكرتوين قللمستخدمني، تتيح هلم إرسال واستال  رسائل اقلربيد اإلقلكرتوين ذات  3توفر جامعة اجلزائر 

 اقلطابع املهين.

 ا يلي:اقلييا  مبهنية. قلذا نمنع منعاً اباً املغرا  قلألال يستخد  اقلربيد املهين إال 

 زبية.احلشخصية أو اقلألغرا  اقلربيد اإلقلكرتوين قل ستخدا ا 

 ونية.، املنتدايت واملواقع اإلقلكرت وسائل اقلتواصل االجتماعيقلتسجيل على استخدا  اقلربيد اإلقلكرتوين يف ا 

  فتح املرفيات(pièces jointes)  و/أو اقلروابط اقلفائية(liens hypertexte)  اقلربيد  حساابتاملنيوقلة من
 عروفة.املاإلقلكرتوين غري 

  إلنرتنتمياهي امبا يف ذقلك  اقلفضاءات املشرتكة قللوقلوج إىل اإلنرتنتفتح اقلربيد اإلقلكرتوين املهين من.  

نح املستخد  نمُ عندما تتطلب مها  املستخد  اقلتسجيل على وسائل اقلتواصل االجتماعي واملنتدايت أو املواقع اإلقلكرتونية، 
 اقلسلطة املخوقلة. عنوان بريد إقلكرتوين خمصص هلذا اقلغر  بعد موافية
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 : أن عند استخدامه قللربيد اإلقلكرتوين وهذا ابقلتأكد من حذراعلى املستخد  أن يكون  جيب
 عنوان املستلم صحيح. 
   ل.املستلم خمول ابقلوصول إىل احملتوى املرس  
  خصية اقلش قلكرتويناإليد رب اقل حساابتأنه نمنع منعاً اباً استخدا   علماابملرفيات املناسبة. مت إرفاق اقلربيد اإلقلكرتوين

 املهنية. املستنداتإرسال  ألجل
 

 : استعمال اإلنرتنت12املادة 
 ن اقلذين إبمكاهنم اقلوقلوج إىل اإلنرتنت ملزمون بـ: و املستخدم

   بشكل متعمد ألغرا  خبيثة، بذيئة، احتياقلية، كراهية، تشهريية، إابحية  اإلنرتنتعد  استخدا                            
 أو غري قانونية.

  أو مسؤوقليتهم على وسائل اقلتواصل االجتماعي. رتبتهمعد  تيدمي معلومات متعلية بوظيفتهم أو 

   إثيالعد (ne pas surcharger)  بشكل زائد. 3شبكة جامعة اجلزائر 

  اقلضارة قللربامج ةمضاد برجميةبواسطة حتميل امللفات واقلتأكد من فحصها  أثناءتوخي احلذر . 

 

 القابلة لإلزالة التخزين ووسائط: األجهزة احملمولة 13املادة 
  على املستخد : جيب
  إلزاقلةاقليابلة قل هنيةاملتخزين اقلوسائط أحد  ن أي فيد أو سرقة جلهاز حممول أوعاملسؤول اهلرمي فوراي إبالغ.   
 استخدامها.ال يتم  امألجهزة احملموقلة عندإيياف تشغيل ا 

 خدمات  تعطيلWi-Fi وBluetooth  عندما يكون تشغيلها غري ضرورايً. اخلاصة ابألجهزة احملموقلة 

  قلإلزاقلةاقلوسائط اقليابلة عرب  املستنداتنيل أن ييو  ب 3عن جامعة اجلزائر  أجنيبكل شخص على   صراحةنمنع،      
استخدا  ب إذا كان حجم اقلبياانت يتطلما عن طريق اقلربيد اإلقلكرتوين. يف حاقلة  يتماثئق جيب أن قللو كل تبادل و 

 من قبل املصلحة املخوقلة قبل أي استخدا . فإنه جيب فحص هذا اقلوسيطقابل قلإلزاقلة ختزين وسيط 

  اقليابلة قلإلزاقلة اقلتخزين ووسائطيف األجهزة احملموقلة  املوجودةتشفري اقلبياانت اقلسرية. 
  ألغرا  مهنية، جيب على املستخد  االحتفاظ أبجهزته احملموقلة ووسائط اقلتخزين  اقلتنيلعند                              

 اقليابلة قلإلزاقلة معه.
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 : تدابري األمن الواجب تطبيقها عند التنقل حنو اخلارج14املادة 
  واألجهزة  مثل احلواسيب)املشرتكة جهزة اقلعامة أو األاستخدا   جيب على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن عد

 .املهنيةتطبييات اقلأو  املهينإىل حساب اقلربيد اإلقلكرتوين  قللوقلوج (اقللوحية وغريها

 الحتفاظ أبجهزته احملموقلة ووسائط اقلتخزين                               جيب على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن ا
 .اقليابلة قلإلزاقلة معه

  أن يعطل خدمات جيب على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطنWi-Fi وBluetooth   اخلاصة ابألجهزة
 احملموقلة عندما يكون تشغيلها غري ضرورايً.

  حذف كل اقلبياانت املهنية احلساسة وغري اقلضرورية ألداء مهمتهجيب على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن 
 قبل أي تنيل حنو اخلارج.

  حاقلة تفتي  أو ممثلي اقلدبلوماسية اجلزائرية يفو تبليغ مسؤوقله اهلرمي جيب على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن 
 األجنبية.سلطات اقلاملعلوماتية من طرف  أجهزتهحجز 

  ُقدِّ  قله كهدية.االستخدا  املهين ألي جهاز على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن نمنع 

  خمتلف املهمة إىل  ريراإلشارة يف تيجيب على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن                                              
 .قله كهدية تاقليت ُقدِّم (objets connectés)املتصلة  األشياء

  ًوسائطستخدا  اب أجنيبشخص مع أي  املستندات على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن تبادلنمنع منعاً ابا 
 جيب أن يتم حصراً عن طريق اقلربيد اإلقلكرتوين. قللمستندات. وكل تبادل اقليابلة قلإلزاقلةاقلتخزين 

  املهمةأثناء املستخدمة  كلمات اقلسر ريغيتجيب على املستخد  املكلف مبهمة خارج اقلوطن. 
 

 3هناية عالقة املستخدم جبامعة اجلزائر : 15املادة 
  املادية اقليت مت املعلوماتية، جيب عليه إعادة مجيع املوارد 3عندما تنتهي اقلعالقة اقليت تربط املستخد  جبامعة اجلزائر 

 .3توفريها قله من قبل جامعة اجلزائر 

  إىل املوارد حيوق اقلوقلوج حبذف مجيع  تيو  هذه األخرية، 3عندما تنتهي اقلعالقة اقليت تربط املستخد  جبامعة اجلزائر
 .3اقليت مت توفريها قله من قبل جامعة اجلزائر  املعلوماتية
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 أمن نظام املعلوماتإدارة احلوادث يف حالة حدوث حادث ميكن أن يؤثر على : 16املادة 
 ابحلق يف: 3حتتفظ جامعة اجلزائر 

  بدون إنذار مسبق أو بعد إنذار مسبق بنظا  معلومات اجلامعة ستخد  املقطع اتصال                                     
 حسب خطورة اقلوضع.

  دد أمن نظا  هت اقليتأو  ميثاق تكنوقلوجيا املعلوماتمع  تتوافقال اقليت لفات واملياانت قللبؤقت معزل أو حتييد                 
 . اجلامعة معلومات

 املسؤول اهلرمي. إخطار 

 

 : عدم احرتام امليثاق17املادة 
                            ية مسؤوقلحتميل املستخد   ميثاق تكنوقلوجيا املعلوماتعد  احرتا  اقليواعد احملددة يف نمكن أن ينجم عن 
                 دث.احلاخطورة املتناسبة مع تأديبية اقلتدابري اقل اختاذومن مث  (incident informatique)أي حادث معلومايت 

 :أمن تكنوقلوجيا املعلوماتنمكن ملسؤويل مع مراعاة أن يكون املسؤول اهلرمي على علم، 
 املستخد . حتذير 

 وقلوج املستخد  قللموارد املعلوماتية.املؤقت قل ييافاإلأو  تيييداقل 

   نظا    هتدد أمنأو اقليت ميثاق تكنوقلوجيا املعلوماتمع اقليت تتعار   اتلفاملبياانت أو كل اقلحذف أو ضغط أو عزل
 معلومات اجلامعة.

نمكن قللمستخد  ، ومايتعلاملادث احل املسؤول عنبصرف اقلنظر عن اقلعيوابت اقلتأديبية اقليت نمكن أن يتعر  هلا املستخد  
 يضائية. اقل قللمتابعةأن يتعر   ميثاق تكنوقلوجيا املعلوماتاملخاقلف ألحكا  

 

 ميثاق تكنولوجيا املعلومات فعولم: سراين 18املادة 
 .3 رقلضمان سرية وسالمة وتوافر اقلبياانت واملعلومات يف جامعة اجلزائهو أداة أساسية ميثاق تكنوقلوجيا املعلومات احلايل 

امليثاق على املستخد  عند تم عر  حمتوى يو  .3دخل امليثاق حّيز اقلتنفيذ فور نشره على موقع ويب جامعة اجلزائر ي
 .اقلربيد اإلقلكرتوين املهين عرب ى امليثاقاملستخدمني مبحتو كافة إبالغ  يتم كما عة،  اقلشبكة احمللية قللجامقيامه ابقلوقلوج إىل 

 .املذكورة أعاله قللمواد االمتثالعلى أي مستخد  يرفض  3امعة اجلزائر جل املعلوماتيةوارد امل استخدا حيظر 


