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 الغرض: .1

 ضبط التحكم األمني المطلوب للتعامل مع حوادث أمن المعلومات وإدارتها بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 1.1

 تنطبق على: .2

أو الخدمات التابعة  الثالث،الطرف  المقاولون، الطالب، التدريس،أعضاء هيئة  المدراء، األقسام،رؤساء  اإلداريون،جميع الموظفون  2.1

 اإللكترونية لكلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.

 :المسؤولية .3

ذلك على  بما فيالكلية تنطبق هذه السياسة على جميع الموظفين والمتعاقدين على المدى القصير / الطويل الذين يتعاملون مع أصول   3.1

 سبيل المثال ال الحصر المعلومات الحساسة 

 المصطلحات:تعريف  .4

 دال يوج 4.1

 :السياسة .5

 اختراقالبيانات( اإلجراءات والمبادئ التوجيهية لإلبالغ عن  اختراقإلدارة حوادث أمن المعلومات )بما في ذلك  الكليةتحدد سياسة  5.1

 .البيانات وإدارتها وحوادث أمن المعلومات األخرى وإدارتها

هو انتهاك مشتبه به أو مؤكد لسالمة أو توفر أو سرية المعلومات التي يمكن أن تسبب في ضرر  ASSETSوتقرير إن أمن المعلومات  5.2

 االشكال التالية: لمنظمة. يمكن أن يكون الحادث فيل

 .الناجحةمحاوالت القرصنة المشتبه بها /  1.2.5

 .الفقدان العرضي للمعلومات 1.2.2

 .فقدان مكونات / مكونات األجهزة / سرقتها / سرقة المعدات 1.2.5

 .حوادث الفيروسات المتعلقة بالبريد اإللكتروني واإلنترنت واألقراص المضغوطة وغيرها 1.2.5

 .فشل / تعطل معدات تكنولوجيا المعلومات 1.2.1

 .مشاكل الطاقة وفقدان البيانات 1.2.5

 .مثل الفيضانات والحرائق الطبيعية،الكوارث  1.2.5

 .أخطاء األجهزة والبرامج واألخطاء التشغيلية التي تؤدي إلى بيانات خاطئة 1.2.5

 .انتهاك السياسات األمنية 1.2.5

 :اإلجراءات .6

 تقوم كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بتطوير وتنفيذ أنظمة وإجراءات رسمية للكشف عن الحوادث األمنية واإلبالغالبد من أن  6.1

 عنها.

اإلبالغ عن جميع الحوادث األمنية في الوقت المحدد ومن خالل السلطات المختصة لضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة على  6.2

 الفور.
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من أجل اإلبالغ عن جميع االنتهاكات / الحوادث األمنية بما في  AS FORM CS-005تقديم "نموذج التعامل مع الحوادث" القياسي  6.3

 ذلك على األقل المعلومات التالية:

 تاريخ ووقت الحادث  5.5.5

 .األسباب  5.5.2

 وحجم التأثر.األعمال والخدمات   5.5.5

 .تاريخ ووقت االسترداد المتوقع 5.5.5

 المتابعة. 5.5.1

أو الطرف المسؤول النسبي مراجعة  قنية االتصاالت والمعلوماتإدارة تيجب على  الحادث،بناًء على البيانات المتاحة ومستوى خطورة  6.4

إجراء تقييم للحوادث لقياس حجمها والتوصية باإلجراءات  إدارة تقنية االتصاالت والمعلوماتيجب على  التحقق،تقرير الحادث. عند 

 المناسبة.

 والتي يمكن أن تتأثر بحوادث مماثلة. المستخدمين،وإدارات  تطبيقاتاتخاذ إجراء وقائي عن طريق إرسال تنبيهات الحوادث إلى  6.5

 استخدام اآللية الفعالة المتاحة لقياس الحادث وتأثيره. 6.6

ينبغي ألمن المعلومات أن يوصي بأي تحديث في السياسات األمنية المتاحة أو تحسين أو تطبيق ضوابط  وتأثيره،بناًء على الحادث   6.6

 لحدوث.حيثما ينطبق ذلك للحد من تكرار ا جديدة،

 تأمين أدلة وتقارير الحوادث وحفظها بشكل صحيح حيث قد تكون هناك حاجة لذلك لمزيد من التحقيقات. 6.6

لى المعلومات . سيحتوي هذا السجل عإدارة تقنية االتصاالت والمعلوماتالحفاظ على الوثائق التفصيلية التي تحدد تاريخ الحوادث باستخدام  6.6

 .الكليةاطر المستقبلية والمساهمة في إنشاء الضوابط المناسبة لبيئة التي يمكن استخدامها إلدارة المخ

 المراجع: .6

 ال يوجد  6.1

 :التذييالت .8

 ال يوجد  6.1

 

 م00/00/2002 التاريخ:

 

 التوقيع 

 

 تجميع: 
 

 المهندس / تركي محمد الحيان

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 

 م00/00/2002 التاريخ:

 :مراجعة التوقيع 

 النقيب / تركي محمد الحربي

 مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

  :التاريخ

 اعتماد:  التوقيع 

 محمد جمعان الزهراني/ العميد الدكتور

  وكيل الكلية للجودة والتطوير

 :التاريخ

 موافقة:  التوقيع 

 الدكتور / عيدان موسى الزهراني

الصحية  عميد كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم

 بالظهران

 م00/00/2020: تاريخ المراجعة القادمة

 

 م00/00/2200: تاريخ التفعيل

 


