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 الغرض .1

 لتمكين الكلية من تخطي الحوادث الكارثية ومواصلة االعمال الطبيعية.   1.1

 :ينطبق على .2

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران. منسوبيجميع   2.1

 :المسؤولية .3

 .البيانات( ومدير قواعد)مسؤول التخزين واألرشفة اإللكترونية  االلكترونيةقسم التخزين واالرشفة  3.3

 .قسم الدعم والعمليات )فريق الشبكات واالتصاالت(  3.3

 .قسم الدعم والعمليات )أمن نظام المعلومات(  3.3

 .المعلومات( لتقنيةقسم الدعم والعمليات )فريق الدعم الفني  3.3

 :تعريف المصطلحات .4

 .يوجدال  4.1

 :سياسةال .5

 للكلية.وضع اإلجراءات المطلوبة لضمان الحماية الكافية للبيانات وتوفرها  5.1

 :اإلجراءات .6

 :تحديد الكوارث  6.1

المهام والعمليات في خطر، بما في ذلك  تعرف الكارثة بأنها حدث كارثي مفاجئ غير مخطط له يجعل قدرة الكلية ألداء 6.1.1

  اليومية. والمهام عدم القدرة على القيام بمعالجة األنظمة

أو عجز الموظفين عن  للمنشأة،أو خسارة كاملة  العمليات،قد تكون الكارثة ناتجة عن أضرار جسيمة لجزء من  6.1.2

 المنشأةالوصول إلى 

 النطاق \ السياسة 6.2

 .تعريف الكارثة 1.0.6

 .تعريف األولويات 1.0.0

  .تعريف خطة االستعادة 1.0.6

 62الى  5من  1.0.2.6 سنوي 1.0.2.6 شهري 1.0.2.2 اسبوعي 1.0.2.0 يومي  1.0.2.0

 سنوات

 .جغرافيا لتخزين ملفات االستعادة مختلفةمواقع تحديد  1.0.6

 اإلجراءات 6.6

يمكن تحديد وكشف المشكلة عبر طريقتين، اما عن طريق المستخدم او عن طريق نظام مراقبة الشبكة. يجب على  1.3.3

 .7\33المستخدم التواصل مع الفرق على مدار الساعة 

 تحديد سبب حدوث الكارثة. 1.3.3

 التأكد من ان تقنية الجهاز البديل تعمل بشكل صحيح سواء في حال حدوث مشكلة او ال.  1.3.3
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 .تحديد األولية للكارثة وتحديد اإلطار الزمني لحل المشكلة، لتحديد ما إذا كان هنالك حاجة للرجوع الى االجراء اليدوي 1.3.3

 .وحلها والتأكد من استقرار النظام العودة الى اخر نسخة احتياطية تم اخذها للنظام لفحص المشكلة التقنية 1.3.6

 .المشكلة، لمعرفة السبب الرئيسي لحدوث الكارثة والتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى التحقيق بعد حل 1.3.1

مراقبة استخدام المعلومات وفقا لمعايير وارشادات األمان الخاصة بالكلية. باإلضافة يجب ان تمتثل المراقبة للقوانين  1.3.7

 واللوائح

 .المعلومات المستخدمة لتخزين معلومات التسجيل بشكل كاٍف من الوصول غير المسموح به والعبث بهاحماية أنظمة  1.3.6

 .1133 1133 – 1177فريق الشبكة وامن المعلومات على التحويلة  1.3.6

 )قائمة أسماء إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات(. الهواتف الشخصية  1.3.36

 :المراجع .7

 ال يوجد.  7.1

 :التذييالت  .8

 إدارة تقنية المعلومات من الكوارث الخاصة بـ االصالحتفاصيل سياسة خطة  8.1

 .إدارة تقنية المعلوماتب  الخاصة الكوارثاصالح مخطط سياسة خطة  8.2

 خطة إدارة تقنية االتصاالت والمعلومات.  8.6
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