جامعة الملك سعود

عمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت

"سياسات واجراءات إرسال الرسائل
النصية والبريدة من خالل مركز الرسائل
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عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت
إدارة البوابة االلكترونية

رقم الوثيقة

رقم اإلصدار
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اعتماد ادارة التطوير واجلودة

اعتماد العميد

سياسات وإجراءات إدارة البوابة االلكترونية
هدف الوثيقة:
 1-1نظام تواصل صمم لخدمة منسوبي الجامعة من موظفين وطلبة واعضاء هيئة التدريس وتسهيل وتسريع طرق التواصل

فيما بينهم فهو يخدم جميع منسوبي وقطاعات الجامعة ويجب استخدامها فيما يعود بالنفع على الجامعة ومنسوبيها
وقطاعاتها المختلفة وبما ال يخل بأي شكل من األشكال بسمعة الجامعة ومنسوبيها أو يعرضهم للمساءلة القانونية .لذا

يجب التأكد من اتباع سياسات النشر المذكورة في هذه الوثيقة

 -2تعريفات:
 1-2اجلامعة :جامعة امللك سعود.
 2-2ادارة البوابة االلكرتونية:
 3-2بوابة جامعة الملك سعود اإللكترونية:
 4-2وكالة أنباء الجامعة اإللكترونية:

 5-2البوابة االخبارية:
 -3مجال التطبيق:
 1-3تطبق هذه السياسات على مجيع الوحدات االدارية يف جلامعة ،وتشمل العمادات والكليات واالدارات والوكاالت والقطاعات
وغريها.
 -4المسؤوليات:
 1-4إدارة البوابة االلكرتونية مسؤولة بالتضامن مع وكيل العمادة للمشاريع واخلدمات االلكرتونية أو الرئيس املباشر عن .
 2-4إدارة البوابة االلكرتونية مسئولة عن مراقبة وضبط نظام تواصل ،ورفع التقارير الدورية عن غري امللتزمني بالسياسة
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سياسات وإجراءات إدارة البوابة االلكترونية
 -5سياسات العمل:

 1-5معايري استخدام خدمة مركز الرسائل بنظام تواصل:
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الفعاليات التي برعاية معالي مدير الجامعة اوسعادة وكيل الجامعة
الفعاليات ذات الطابع العمومي سواء ألعضاء هيئة التدريس والمووففي ،او بتوجيوم مو ،معوالي
مدير الجامعة أو أصحاب السعادة وكالء الجامعة أو م ،عمداء العمادات المساندة
الفعاليووات التووي تاو كاالووة الطووالب أو طالبووات الجامعووة بتوجيووم موو ،معووالي موودير الجامعووة أو
أصحاب السعادة وكالء الجامعة.
التهنئة باألعياد والمناسبات الوطنية الرسمية.
حفل التارج.
التنبيهات األمنية.
رسائل تحديث األنفمة اإللكترونية واإلعالنات ع ،توقف الادمات اإللكترونية للصيانة.
الرسائل المتعلقة باطة الجامعة اإلستراتيجية 0202م على أ ،يكو ،بشكل شهري.
االستبانات الم جازة م ،معالي مودير الجامعوة أو سوعادة وكيول الجامعوة للدراسوات العليوا والبحوث
العلمي.

