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 :الغرض .1

 .الصحية للعلوم العسكرية سلطان األمير كلية اعتمدتها التي واالستعادة، االحتياطي النسخ لعملية فعالة وسيلة إنشاء 1.1

 :ينطبق على .2

 بالظهران.كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية جميع منسوبي   2.1

 ة:ؤوليسالم .3

  اإللكترونية.واألرشفة قسم التخزين  3.1

 مسؤول التخزين واألرشفة اإللكترونية وإدارة قواعد البيانات. 3.2

 .نظمةمسؤول اال 3.3

 يكون لكل دور مشارك في هذا اإلجراء مسؤوليات رئيسية على النحو التالي:

 واألرشفة اإللكتروني التخزين قسم رئيس  3.1

 فاظاالحت التخزين، فترة االحتياطي، التردد، النوع، اآللية، موقع النسخ نطاق حيث من االحتياطي النسخ خطة وضع 1.3.3

 .الوسائط واتالف ،الوسائط على العالمات والتشفير، وضع

االعتبار  في خذاألمع  ،الكليةالخاصة بـ  العمل الحتياجات وفقا واالستعادة االحتياطي النسخ خطة على والموافقة تقييم 1.3.3

 .والمتطلبات األمنب

 .عليها والموافقة االحتياطي النسخ خطة وتقييم االحتياطي النسخ طلب وحالة بنتائج مقدم الطلب إبالغ 1.3.1

 األصول مالكي/  االحتياطيطالب النسخ   3.2

 .الطلب نموذج وملء االستعادة أو االحتياطي النسخ طلب بدء 1.2.3

 .الطلب إلعداد المعني المعلومات تقنية خدمات مكتب مع التنسيق 1.2.2

 البيانات قواعد وإدارة اإللكترونية واألرشفة التخزين مسؤول  3.3

 النسخ ةوتهيئ ومراقبة وصيانة تثبيت عن المسؤول هو البيانات قاعدة ومسؤول اإللكترونية واألرشفة التخزين مسؤول 1.1.3

 .المهمة وجدولة االحتياطي

 سخالن عملية من التحققب مكلف اإللكترونية واألرشفة التخزين إدارة في اإللكترونية واألرشفة التخزين مسؤول 1.1.2

 .الواجب هذا يؤدي سوف البيانات قاعدة مسؤول فإن غيابه، حالة في .اليومية االحتياطي

 الموقع خارج والتخزين البيانات وحجم االحتياطي النسخ تكرار حيث من االحتياطي للنسخ الفنية المتطلبات تقييم 1.1.1

 .واستعادتها بها واالحتفاظ

 وإعداد لىع الحصول المثال سبيل على) واالستعادة االحتياطي النسخ إلجراءات المطلوبة األنشطة جميع وتنفيذ تخطيط 1.1.3

  (.االستعادة/  االحتياطي النسخ أنظمة وإعداد االحتياطي النسخ وسائط

 .ومكوناتها واالستعادة االحتياطي النسخ إجراءات لتفاصيل دقيقة بسجالت االحتفاظ 1.1.3

  الكلية. في والسالمة األمن الحتياجات وفقًا الطلبات واستعادة االحتياطي النسخ تقييم 1.1.3

 .االستعادة عملية أهمية مدى تحديد 1.1.3

 ستعادةواال االحتياطي النسخ تفاصيل جميع األصول في مالكي / االحتياطي لنسخل مقدم الطلب مع والمراجعة االتفاق 1.1.3

 .المعلومات بأمن يتعلق فيما

 .صحيح بشكل واالستعادة االحتياطي النسخ إجراء تنفيذ من التأكد 1.1.3

 :تعريف المصطلحات .4

 يوجد  ال 4.1
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 ة:السياس .5

األنظمة والخدمات اإللكترونية(  البيانات،تنطبق هذه السياسة على جميع عمليات النسخ االحتياطي لتكنولوجيا المعلومات )موارد   5.1

 ألنشطة األعمال ذات الصلة فقط. البيانات وتستخدمالمثبتة في مركز 

 راءات:االج .6

 طاقالن  6.1
 .النسخ االحتياطي او االستعادةتعريف  1.3.3

 .تعريف األولويات 1.3.3

  .النسختعريف خطة  3.0.6

من  6.0.1.6 سنوي 6.0.1.6 شهري 6.0.1.6 اسبوعي 6.0.1.9 يومي 6.0.1.0

 01الى  5

 سنوات

 لتخزين ملفات االستعادة تحديد مواقع مختلفة جغرافيا   3.0.6

ا 081آخر  هاطالما تم نسخ احتياطي ا،االحتفاظ بنسخ الملفات التي تم نسخها  بالبيانات،االحتفاظ  فترة 3.0.5  يوم 

 االستدعاء 6.2

 :هناك كان كلما اإلجراء هذا اتباع 6.2.1

 :االحتياطي النسخ تنفيذ 6.2.1.1
 االحتياطي النسخ طلب  1.3.3.3.3

 .اإلجراء هذا تنفيذ وسيتم الطلب؛ البد من تقديم معلومات، ألي احتياطي نسخ عمل إلى حاجة هناك كانت إذا 1.3.3.3.3.3

 للكوارث االستجابة/  الطوارئ حاالت في االحتياطي النسخ طلب 1.3.3.3.3

 ذاهتنفيذ  وسيتم والكوارث؛ الطوارئ حاالت في االحتياطي النسخ طلبالبد من تقديم  عاجل، تغيير حدوث حالة في 1.3.3.3.3.3

 .اإلجراء

 (التصحيح تنفيذ/  التغييرات طلب) الشرطي االحتياطي النسخ طلب 1.3.3.3.1

 نظام عادةإل احتياطي نسخ طلب البد من تقديم التنفيذ، إلى يحتاج تصحيح أو معلومات نظام أي في تغيير هناك كان إذا 1.3.3.3.1.3

 .التغيير هذا عن ناجمة متوقعة غير كارثة/  فشل أي وجود حالة في السابقة الحالة إلى المعلومات

 الدوري االحتياطي النسخ خطة 1.3.3.3.6

 .اإلجراء بهذا تنفيذ يتم دوري، احتياطي نسخ طلب هناك كان إذا 1.3.3.3.6.3

 تنفيذ االستعادة: 6.2.1.2

 اعتيادي استعادة طلب 1.3.3.3.3

 .اإلجراء هذا تنفيذ وسيتم الطلب؛ بدء فسيتم معلومات، أي الستعادة لعملفي ا حاجة هناك كانت إذا 1.3.3.3.3.3

 الطوارئ استعادة  1.3.3.3.3

 .اإلجراء هذا تشغيل وسيتم الطوارئ؛ استعادة طلب بدء سيتم كارثة، وقوع حالة في 1.3.3.3.3.3

 الدوري االحتياطي النسخ استعادة اختبار 1.3.3.3.1

 .دوري أساس على االستعادة اختبار بدء يجب متوقع، هو كما االحتياطي النسخ مخطط عمل لضمان 1.3.3.3.1.3

 الاجراءات التنفيذ / االمتـث 6.3

 هذه االحتياطي النسخ عملية تحدثو االحتياطي النسخ عمليات جميع وجدولة بإعداد االحتياطي النسخ مسؤول سيقوم 6.3.1

 .العمل ساعات بعد يوم كل تدريجي بشكل

 .الكلية عمل ساعات بعد يوم كل( يوميًا) االحتياطي النسخ جدولة عملية تشغيل 6.3.2
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 .العمل ساعات بعد الخميس يوم( أسبوعيًا) االحتياطي النسخ جدولة عملية تشغيل 6.3.3

 .العمل ساعات بعد شهر كل في األول الخميس يوم الشهري االحتياطي النسخ عملية تشغيل 6.3.4

 .الموقع خارج واألسبوعية الشهرية االحتياطية النسخة تخزين سيتم 6.3.5

 رونياإللكت واألرشفة التخزين قسم رئيس مساعد المدير أو أو إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت لمدير فقط يُسمح 6.3.6

 .الموقع خارج التخزين موقع من باستردادها

 بمراقبة ةاإللكتروني واألرشفة التخزين إدارة في البيانات قاعدةمسؤول /  اإللكترونية واألرشفة التخزين مسؤول سيقوم 6.3.6

  .يوميًا االحتياطي النسخ عملية

 كل من اءاالنته عند االحتياطي النسخ عملية البيانات قاعدة مسؤول/  اإللكترونية واألرشفة التخزين مسؤول سيفحص 6.3.6

 .خميس لكل مجدول التغيير هذا .كاملة احتياطية نسخة

 .تخزين موقع على ما هوك التاريخ تسمية ةداعم اتيس االحتياطي، النسخ من التحقق بعد 6.3.6

  .كأولوية التالي لليوم المهمة جدولة إعادة يجب الشهري، أو األسبوعي االحتياطي النسخ فشل حالة في 6.3.16

 ترونيةاإللك واألرشفة التخزين بيانات قاعدة مسؤول يتبع فسوف االحتياطي، النسخ تمنع مشكلة أي حدوث حالة في 6.3.11

 على جبفي اليوم، نفس في المشكلة إصالح تعذر إذا. ممكن وقت أسرع في المشكلة لحل الخدمة مستوى اتفاقية شروط

  .منفصل ثابت قرص على االحتياطية النسخة تشغيل اإللكترونية واألرشفة التخزين بيانات قاعدة فموظ

 االحتياطيسخ اجراءات الن 6.4
 .االحتياطيتلقي طلب النسخ  6.4.1

 بناء على النموذج رقم األصول بتحديد احتياجات النسخ االحتياطي. مالكسوف يقوم طلب النسخ االحتياطي /  6.4.1.1
002-CS 

 النسخ االحتياطي المجدولة. 6.4.1.2

 مل.ت العـاتقييم احتياج 6.4.2

 التعيين / المتابعة. للتقييم،فريق القيادة  6.4.2.1

 .االحتياطيتقييم االحتياجات الفنية / خطة النسخ  6.4.3

المتطلبات الفنية والتبعيات والقيود ألداء مهمة النسخ االحتياطي مرة واحدة أو الحفاظ على خطة النسخ تحديد  6.4.3.1
 االحتياطي الدوري.

 تالي: تتكون من ال احتياطية،سيتم تطوير خطة  االحتياطي،مع مشاركة إدارة األرشفة اإللكترونية ومساعدة النسخ  6.4.3.2

 نطاق النسخ االحتياطي 1.6.1.3.3

 االحتياطيتردد النسخ  1.6.1.3.3

 نوع النسخ االحتياطي 1.6.1.3.1

 آلية النسخ االحتياطي 1.6.1.3.6

 موقع تخزين النسخ االحتياطي 1.6.1.3.6

 فترة االحتفاظ بالنسخ االحتياطي 1.6.1.3.1

 االحتياطي النسخ تشفير 1.6.1.3.6

 الوسائط على العالمات وضع 1.6.1.3.6

 الوسائط إتالف 1.6.1.3.6

لية خطوة عم روني تابع اليبمجرد تحديد الخطة والموافقة عليها من قبل مدير قسم التخزين واألرشفة اإللكت 6.4.3.3

 . التحقق

 / عملية التحقق االحتياطيالنسخ  6.4.4
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يقوم مسؤول األرشفة اإللكترونية / مسؤول قاعدة البيانات ببدء عملية النسخ االحتياطي وإعداد البيئة وإجراء  6.4.4.1
 نسخ احتياطي على أنظمة / أجهزة الشبكة.

 يأليتم التحقق من صحة عملية النسخ االحتياطي لتأكيد نجاح العملية وعدم مواجهة مسؤول النسخ االحتياطي  6.4.4.2
 مشاكل.

 اختبار االستعادة 6.4.5

سيقوم القسم بإجراء اختبار استعادة في بيئة اختبار للتحقق من إمكانية استعادة النسخة االحتياطية بنجاح وتلبية  6.4.5.1

 توقعات الطالب.

 .6فانتقل إلى الخطوة  نجحت،إذا  6.4.5.2

وأعد إجراء النسخ االحتياطي إذا لزم  6ثم انتقل إلى الخطوة  المشكلة،لتحليل  1فانتقل إلى الخطوة  تنجح،إذا لم  6.4.5.3

 األمر.

 تقرير الحادث / تحليل المشكلة  6.4.6
تقوم اإلدارة المختصة بفحص سجالت النسخ االحتياطي الكتشاف  االحتياطي،في حالة عدم نجاح عملية النسخ  6.4.6.1

 األخطاء وسيتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 إلعادة محاولة عملية النسخ االحتياطي مرة أخرى. 6العودة إلى الخطوة  6.4.6.2
 إنهاء العملية وإبالغ الطالب إذا فشل عدة مرات. 6.4.6.3
 تحديث النسخ االحتياطي واستعادة السجل. 6.4.6.4

 وسائطتخزين ال 6.4.6
 سيقوم القسم المعني بتخزين وسائط النسخ االحتياطي وفقًا "لسياسة النسخ االحتياطي". 6.4.6.1
 سيقوم القسم المعني بتحديث سجل النسخ االحتياطي وسجل االستعادة. 6.4.6.2

 إبالغ الطالب. 6.4.6
 بإبالغ الطالب بالتبرير. قسم االرشفة االلكترونيةسيقوم فريق  الطلب،بمجرد رفض  6.4.6.1
 تحديث حالة الطلب.إضافة إشعار /  6.4.6.2
 إنهاء العملية في حالة رفض الطلب / إكمال العملية. 6.4.6.3

 االستعادة إجراءات 6.5
 االحتياطي والنسخ اإللكترونية األرشفة قسم رئيس إخطار 6.5.1

 .لتقييمل قسم التخزين واالرشفة االلكترونية رئيس إلى وإرساله االستعادة طلب نموذج باستكمال الطالب سيقوم 6.5.1.1

 الطلبات جميع على والموافقة التقنية االحتياجات تقييم 6.5.2
 .1 الخطوة إلىواالنتقال  ،الفنية الناحية من االستعادة طلب بتقييم قسم التخزين واالرشفة االلكترونية مدير سيقوم 6.5.2.1

 االستعادة إعداد 6.5.3
 .الستعادتها البيئة/  التخزين وسائط بإعداد االحترافي التخزين واالرشفة االلكترونية قسم سيقوم 6.5.3.1
 ستعادةالل الشبكة أجهزة/  أنظمة إعداد 6.5.3.2

 .1 الخطوة إلى فانتقل طارئة، حالة االستعادة طلب كان إذا 1.6.1.3.3
 .6 الخطوة إلى فانتقل منتظًما، االستعادة طلب كان إذا 1.6.1.3.3

 في بيئة اختبار الستعادةا 6.5.4
 .ختبارا بيئة في الشبكة/  النظام أجهزة على استعادة عملية بإجراء قسم التخزين واالرشفة االلكترونية سيقوم 6.5.4.1
 الطالب. مع النتيجة من للتحقق 6 الخطوة إلى انتقل 6.5.4.2

 ستعادةتحقق اال اختبار 6.5.5
مطابقة  كونت المستعادة والبيانات بالكامل البيانات استعادة وتتم التنفيذ،/  االختبار عملية نجاح الطالب سيؤكد 6.5.5.1

 .للتوقعات



 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة الدفاع 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية 

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 
 

 سياسات وإجراءات الكلية 

 المستند خاضع للرقابة، غير قابل للنسخ 

 10 -ق ر  -إت  -ع ك السياسة: رقم  االلكترونية.النسخ االحتياطي واالستعادة لألنظمة  عنوان السياسة :

 6 من 6 الصفحة 0.1االصدار:  10/00/9102تاريخ التفعيل :   جديدةالنسخة : 

 

 

ك 
ع 

- 
ت 

إ
- 

ر 
ق 

- 
1
0

 

 .االستعادة عملية إلجراء 1 الخطوة إلى فانتقل العملية، نجحت إذا 1.6.6.3.3
 .االستعادة اختبار إلعادة 6 الخطوة إلى عد العملية، تنجح لم إذا 1.6.6.3.3

 تطبيق االستعادة 6.5.6
 .المطلوبة اإلنتاج أجهزة/  نظام على االستعادة عملية تنفيذ/  طبيقبت التخزين واالرشفة االلكترونية قسم سيقوم 6.5.6.1

 .6 الخطوة إلى فانتقل االستعادة، عملية نجحت إذا 1.6.1.3.3
 .6 الخطوة إلى فانتقل االستعادة، تنجح لم إذا 1.6.1.3.3

 العملية انتهاء 6.5.6
 .االستعادةسجل و االحتياطي النسخ سجل تحديثبقسم التخزين واالرشفة االلكترونية  يقوم سوف 6.5.6.1

 األخطاء وقم بتصحيحتفقد السجل  6.5.6
 تخاذا وسيتم األخطاء الكتشاف السجالت بفحص المختصة اإلدارة تقوم الناجحة، غير االستعادة عملية حالة في 6.5.6.1

 .التصحيحية اإلجراءات
 .أخرى مرة االستعادة عملية محاولة إلعادة 1 الخطوة إلى انتقل 6.5.6.2
 .واالستعادة االحتياطي النسخ سجل تحديث في مرات عدة فشل إذا الطالب وإبالغ العملية إنهاء 6.5.6.3

 المراجع: .6

 يوجد ال 6.1

 :التذييالت .6

 .وإجراءات االستعادةتفاصيل سياسة الموارد اإللكترونية والخدمات وأنظمة النسخ االحتياطي  1.1

 .وإجراءات االستعادةمخطط سياسة الموارد اإللكترونية والخدمات وأنظمة النسخ االحتياطي  1.8

 C-002نموذج رفع طلب نسخ احتياطي  1.8

 

 التاريخ 

01/11/2019 

 تجميع:  التوقيع 

 القحطانيعوض األستاذة / نهى 

 / مكلف التخزين واالرشفة االلكترونية رئيسة قسم

 لتاريخ 

01/11/2019 

 تجميع:  التوقيع

                    محمد تبريز الدين                
                        فني شبكات                          

 التاريخ 
01/11/2019 

 مراجعة:  التوقيع 

 تركي محمد الحيان المهندس /

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ 

01/11/2019 

 التوقيع 

 

 مراجعة: 

 النقيب / تركي محمد الحربي

 مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ 

 

 اعتماد:  التوقيع 

 محمد جمعان الزهراني/ العميد الدكتور

 والتطويروكيل الكلية للجودة 

 موافقة:  التوقيع  التاريخ 

 الدكتور / عيدان موسى الزهراني

عميد كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 

 بالظهران

 تاريخ المراجعة القادمة: 

 م0/00/9190

 تاريخ التفعيل:  

 م0/00/9102

 



 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة الدفاع 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية 

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 
 

 سياسات وإجراءات الكلية 
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