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 .5أمساء اجملاالت اخلاصة بالشبكة
نظرة عامة
تحدد هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها القواعد التي تحكم طلب أسماء المجاالت وتخصيصها.
مجال التطبيق
تُطبق هذه السياسة على جميع الكليات واألقسام التي تتقدم للتسجيل على اسم مجال رئيسي أو فرعي ضمن الجامعة وذلك من
أجل المواقع أو لغاية استخدامات أخرى لإلنترنت وتحذر من االستخدام غير السليم ألسماء مجاالت أخرى أو تغغيلها.
الهدف
تهدف هذه السياسة إلى التأكد من أن معلومات الجامعة وخدمات اإلنترنت كافة تقع تحت اسم مجال  uaeu.ac.aeوليس تحت
اسم أي مجال آخر.
السياسة
( )1إن اسم مجال اإلنترنت المخصص للجامعة هو  uaeu.ac.aeوبذلك تقر الجامعة بأن  uaeu.ac.aeهو اسم مجالها
الرسمي.
( )2تملك الجامعة مجال  uaeu.ac.aeوتتحكم في استخدامه لما فيه مصلحة الجانب األكاديمي واألبحاث والتواصل
واألنغطة واالهتمامات األخرى .وتملك الجامعة الحق في حماية استخدام اسمها في كل المواقف والظروف.
( )3تتوقف سمعة الجامعة ومصداقيتها على المحتوى المتناسق والدقيق في مجال  uaeu.ac.aeأو أية مواقع أخرى تتعلق
بالجامعة أو تغير لها أو يمكن أن ينظر إليها على أنها تمثل الجامعة.
( )4يقوم "قطاع تقنية المعلومات" بإدارة مجال  uaeu.ac.aeكما يقوم أيضاً بتنسيق تسمية المجاالت األخرى وإدارة موارد
المواقع الخاصة بأعضاء مجتمع الجامعة أو أي من وحداتها.
( )5لدى "قطاع تقنية المعلومات" الحق في إدارة اسم المجال وفي استغارة أطرافا ً أخرى عند الحاجة.
( )6هناك ثالثة أنواع من أسماء المجال:
أ -اسم مجال من المستوى األول.
ب -أسماء مجاالت من مستويات أقل.
ج -أسماء مجاالت خارجية.

مثل:
مثل:
مثل:

uaeu.ac.ae
library.uaeu.ac.ae
www.ain.ae
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إجراءات السياسة رقم ( - )5أمساء اجملاالت اخلاصة بالشبكة
تقوم أسماء المجاالت الفرعية بخدمة أ غراض فنية وعملية من خالل إرسال "عنوان" للموقع ،كما تقوم أسماء المجاالت
الفرعية مقام وسائط التواصل إليصال هوية الكلية أو اإلدارة مشيرة إلى المعلومات التي يقدمها الموقع لزائريه .وتدعم
اإلجراءات التالية أفضل التجارب فيما يتعلق بأسماء المجاالت الفرعية التي ترتبط وتشير أو تمثل الجامعة.

 .1مجال المستوى األول )(uaeu.ac.ae
تمتلك الجامعة مجال المستوى األول .uaeu.ac.ae

 .2مجاالت من مستويات أقل
أ) يجوز تعيين مجاالت فرعية ذات مستوى أقل وذلك في مجال المستوى األول :uaeu.ac.ae
 )1تطبيقات أو خدمات تتعلق بمشاريع مثل:
()elearning.uaeu.ac.ae, webmail.uaeu.ac.ae, remedy.uaeu.ac.ae, etc.
 )2المعايير التي يقبلها مجتمع اإلنترنت على نطاق واسع مثل:
))www.uaeu.ac.ae, ftp.uaeu.ac.ae, wiki.uaeu.ac.ae, etc.
 )3الكليات مثل ))cit.uaeu.ac.ae, cbe.uaeu.ac.ae, cos.uaeu.ac.ae, etc.
 )4اإلدارات التي توفر خدمات لجميع أعضاء مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي مثل:
()library.uaeu.ac.ae, cec.uaeu.ac.ae, multaqa.uaeu.ac.ae, etc.
 )5أسماء الخادمات التي تعتبر جزءاً من خدمة مشروع مثل:
server1.uaeu.ac.ae and server2.uaeu.ac.ae
واللذان يعتبران الخادمان المستضيفان للمواقع.
ب) يقوم " قطاع تقنية المعلومات" بتقييم أي استثناء من الفئات الواردة أعاله والحصول على موافقة اإلدارة المعنية.
ج) شروط أسماء المجاالت الفرعية السارية:
 )1أال يتعارض استخدام المجال الفرعي المطلوب مع أي من سياسات أو ممارسات الجامعة.
 )2أال يكون المجال الفرعي المطلوب غامضا ً في حالة استخدامه دون تعريف للوحدة.
 )3أال يتعارض استخدام المجال الفرعي المطلوب مع أي من مصالح الجامعة وفق تحديد "قطاع تقنية المعلومات".
 )4المجاالت الفرعية المطلوبة من الكليات يجب أن تحظى بموافقة العميد ومدير تقنية المعلومات.

 .3أسماء المجاالت الخارجية
أ) أسماء المجاالت الخارجية هي تلك األسماء التي ال تنتهي بمجال  .uaeu.ac.aeويجوز استخدام أسماء تلك المجاالت
في حال استخدمها كثير من المستخدمين من منظمات مختلفة عديدة من خارج الجامعة مثل:
www.it-innovations.ae, www.ain.ae
ب) شروط أسماء المجاالت الخارجية السارية:
 )1أال يتشابه االسم المقترح مع اسم إدارة أو كلية في الجامعة.
 )2أن يدل االسم المقترح على منظمة أو مشروع تجاري أو غير تجاري ال ينتمي بشكل واضح للجامعة.
 )3يقوم "قطاع تقنية المعلومات" بتقييم وضع االسم المقترح خارج  uaeu.ac.aeومن ثم الحصول على الموافقات
الضرورية.

 .4القواعد العامة ألسماء المجاالت سارية المفعول
أ) ال يجوز ألسماء المجاالت أن تحتوي على تواريخ لفعاليات تقام مرة واحدة (فعلى سبيل المثال ال يجوز منح اسم
المجال التالي .)researchweek2011.uaeu.ac.ae
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ب) تقتصر أسماء المجاالت على  20حرفاً (تسبق اسم المجال .)uaeu.ac.ae
ج) يجب أن يستخدم كل مجال اختصاراته أو كلمات كاملة ،وال يسمح باستخدام الكلمات الجزئية (مثال :ال يجوز منح
 lib.uaeu.ac.aeبل استخدم اسما ً كامالً مثل .)library.uaeu.ac.ae
د) يجب أن تتألف أسماء المجاالت من أرقام أو أحرف مع استبعاد عالمات الترقيم (مثال :ال يجوز منح اسم هذا المجال
.)creativity-club.uaeu.ac.ae
ه) ال يجوز السم المجال أن يحتوي على أسماء ماركات أو عالمات تجارية (مثال ال يجوز منح هذا االسم
.)sunguard.uaeu.ac.ae
و) ال يجوز منح أسماء المجاالت التي فيها تكرار واضح (مثال  alumniof2002.uaeu.ac.aeيعد واحد من عدة
أسماء متشابهة ،لذلك قد يكون  alumni.uaeu.ac.ae/2002بديالً أفضل).
ز) بالنسبة لمواقع المنظمات الطالبية ستمنح عنوانا ً عالميا ً على شبكة اإلنترنت تبدأ بـ studentorgs.uaeu.ac.ae
ولن يكون هناك أسماء مجاالت فردية (مثال .)studentorgs.uaeu.ac.ae/enviro
ح) بالنسبة لمواقع المؤتمرات ستمنح عنوانا ً عالمياً على شبكة اإلنترنت تبدأ بـ conferences.uaeu.ac.aeولن يكون
هناك أسماء مجاالت فردية (مثال .) conferences.uaeu.ac.ae/mathday

 .5طلب اسم مجال بالشبكة
للتقدم للحصول على اسم مجال جديد ،يجب مراجعة القسم المعني على موقع "قطاع تقنية المعلومات" ،حيث تتم مراجعة
كافة طلبات الحصول على اسم مجال من قبل "قطاع تقنية المعلومات".

 .6إبطال اسم مجال بالشبكة
أ) تتم مراجعة أية مجاالت فرعية مسجلة تحت مجال  uaeu.ac.aeوال تتوافق مع هذه السياسة ،وتحتفظ الجامعة
بالحق في إبطال اسم أي مجال فرعي مـنح سابقا ً في أي وقت إذا تعارض مع هذه السياسة أو أي من سياسات
الجامعة أو أولوياتها أو مصالحها.
ب) إذا وجد أن اسم مجال يتعارض مع هذه السياسة ،يقوم قطاع تقنية المعلومات بإرسال إشعار إبطال لصاحب اسم
المجال الفرعي الذي يتوجب عليه أن يطبق التغييرات المطلوبة في غضون أربعة أسابيع.

