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 العرض: .1

التزاماتها وتفي ب مناسبة، الكليةللتأكد من أن جميع البرامج التي تستخدمها  للكلية،توفر هذه السياسة إرشادات لشراء البرامج  1.1

 .مع التقنيات األخرى الخاصة بالكلية وأيضا تتكامل ذلك،القانونية والتعاقدية وتعمل بشكل فعال وآمن حيثما ينطبق 

 ينطبق على: .2

 جميع منسوبي كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية من إداريين وأعضاء هيئة تدريس والخدمات التابعة للكلية. 2.1

 :المسؤولية .3

 النظم. مسؤول-قسم الدعم والتشغيل   3.1

 .إدارة تقنية المعلومات واالتصاالتتثبيت وتحديث وترقية جميع أنظمة التشغيل على أساس معايير  1.3.3

 توفير جميع التراخيص لجميع أنظمة التشغيل. 1.3.3

 نظم.التطبيقات ومحلل  مطور-أقسام البرامج والتطبيقات   3.2

 المعلومات المعني الستالم الطلب المطلوب وفقا للنموذج المحدد. تقنيةالتنسيق مع مكتب خدمة  1.3.3

 .لياداخم سواء تم شراؤها أو تطويرها دراسة متطلبات المستخدم لتحديد أنسب البرامج التي يمكن أن تلبي احتياجات المستخد 1.3.3

 المصطلحات:تعريف  .4

 المستخدم المتفق عليها.كتابة البرامج لتتوافق مع احتياجات  "مطور التطبيقات والبرمجيات" 4.1

عليه تحليل وجمع ومعالجة وتحديد متطلبات العميل والتوصية بالتطبيقات أو التعديالت المناسبة لنقل ونشر البيانات التي تمثل  "محلل النظم 4.2

 .حلول لضمان مستويات عالية من األداء واألمانالبإجراء اختبار قياسي لتوفير  يقوم أيًضا،المستخدم. 

 عبارة عن تصميم التطبيقات بداخل الكلية. "الداخليالتطوير " 4.3

 يمكن الحصول عليها بدون دفع وعادة ما يتم تنزيلها من االنترنت مباشرة. "البرامج المجانية والمفتوحة المصدر" 4.4

 ويشمل:  "التراخيص واتفاقيات التراخيص" 4.4

 أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية 1.5.4

 تراخيص البرامج 1.5.4

 ذلك. البيانات اإللكترونية المخزنة على الخوادم واألجهزة المستقلة والشبكات واألقراص وقواعد البيانات وما إلى  1.5.4

 البنية التحتية للشبكة.  1.5.1

 نظام اإلنترانت للكلية.  1.5.5

 ارسال البيانات عبر اإلنترانت واالنترنت.  1.5.4

 :السياسة .4

والتي يتم الحصول عليها كجزء من حزمة األجهزة أو البرامج المحملة مسبقًا. وإدارتها،تنطبق هذه السياسة على شراء البرامج  4.1
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 :اإلجراءات .6

 طلب شراء البرنامج والحصول عليه 6.1

جميع البرامج التي تستخدمها الكلية مناسبة وتفي بالتزاماتها القانونية والتعاقدية وتعمل بشكل فعال وآمن أو أنواع أخرى من  6.1.1

أن توافق عليها السلطة العليا وهذه تتضمن  البدوما إلى ذلك  المجاني،البرنامج  المفتوح،البرامج غير التجارية مثل المصدر 

بحيث يمكن النظر في  إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت،ليات شراء البرامج واقتناءها من خالل الموافقة المسبقة على عم

 المال. المسائل الفنية والترخيص والدعم والقيمة مقابل 

 .شراء جميع البرامج وفقًا للوائح المالية للكلية وقواعد وإجراءات شراء البرامج والحصول عليها 2.3.3

 أن تكون متوافقة مع خادم الكلية و / أو نظام األجهزةضمان و / أو متطلبات الضمان( والبرامج الدعم )الأن تتضمن جميع مشتريات  2.3.1

 البرنامج المناسب سواء عن طريق شراءه او يتم تطويره داخليا. تقترح إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت 2.3.6

 .المالك المسجل لجميع البرامج يةالكل ، وأن تكونأن تكون جميع البرامج مسجلة بشكل مناسب مع المورد 2.3.6

بد ال الحالة،وعادة ما يتم تنزيلها مباشرة من اإلنترنت. في هذه  دفع،يمكن الحصول على برامج مفتوحة المصدر أو مجانية بدون   2.3.2

  قبل التنزيل أو االستخدام. إدارة تقنية المعلومات واالتصاالتالموافقة على البرنامج بواسطة  من

 إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت. إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت مسؤولة تغييرات للمتطلبات المذكورة أعاله من قبلإجراء أي  2.3.6

 .عن إكمال تدقيق البرامج لجميع األجهزة مرتين في السنة لضمان االلتزام بحقوق الطبع والنشر واتفاقيات الترخيص

 تثبيت البرامج 6.2

 تحتاج إلى تثبيتها على األجهزة الطرفية في الكلية من خالل سياسة شراء البرامج. الحصول على البرامج التي 6.2.1

تثبيت جميع البرامج على أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الخاصة بالكلية فقط إذا كانت هناك تراخيص مناسبة وإذا كانت بموجب  6.2.2

وال بد من –ن تثبيت البرامج على أجهزة كمبيوتر الكلية يُحظر على المستخدمين النهائيي افتراضيًا،قواعد الترخيص الخاصة بها. 

 .المعلومات تقنيةتقديم طلبات التثبيت عبر مكتب خدمة 

لألفراد  فقد تم منح حقوق تثبيت البرامج المحلي،سواء كان أعضاء هيئة التدريس يديرون شبكة الكمبيوتر الخاصة به أو الكمبيوتر  6.2.3

لومات إدارة تقنية المعالتثبيت إلى  وإخطار عمليات واالستخدامات،وتنطبق نفس قواعد تثبيت البرامج  والمكاتب،في الكليات 

ويجب مراقبة ذلك والتحكم فيه بشكل مناسب. ستتم مراجعة قائمة األفراد الذين لديهم حقوق تثبيت البرامج المحلية  واالتصاالت،

 .باالشتراك مع الكليات والمكاتب المعنية تإدارة تقنية المعلومات واالتصاالبانتظام من قبل 

بيوتر ال ترقية البرامج على جهاز كمو يتم تثبيتيع عمليات تثبيت البرامج وال المعلومات بتنفيذ جم تقنيةأن يقوم مكتب خدمات  6.2.4

 .يحتوي بالفعل على نسخة من اإلصدار األصلي للبرنامج الذي تم تحميله عليه

 تطبيقات البرامج الداخلية 6.3

 .متطلبات المستخدم وستحدد نطاق العمل وتقدمه إلى فريق التطويربجمع النظام  تحليلوحدة  تقوم 6.3.1

 .اختبار أي برنامج تم تطويره داخليًا في بيئة االختبار قبل بدء التشغيل 6.3.2

ارية أو دي وظيفة إدأو التي قد تؤ الكلية،تطوير التطبيقات البرمجية التي قد تتطلب دعًما و / أو تثبيتًا مركزيًا على شبكات  6.3.3

 االتإدارة تقنية المعلومات واالتصتطبيقات عبر مدير المناقشة واالتفاق مع رئيس قسم الال يجب القيام بها دون  أساسية،أكاديمية 

 لعملية اإلدارة.
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 استخدام البرامج 6.4

أي قيود  بما في ذلك بالبرنامج،أن يتلقى الموظف تعليمات بشأن أي اتفاقيات ترخيص تتعلق البد من  برنامج،قبل استخدام أي  6.4.1

 على استخدام البرنامج.

أن يتلقى جميع الموظفين التدريب على جميع البرامج الجديدة. وهذا يشمل الموظفين الجدد ليتم تدريبهم على استخدام البرامج  6.4.2

ر ق مع رئيس قسم تطبيقات عبالتي يتم إجراؤها بالمناقشة واالتفا "،الموجودة بشكل مناسب. وستكون هذه مسؤولية "محلل النظام

 .إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت مدير

يحظر على الموظفين إحضار البرامج من المنزل وتحميلها على أجهزة الكمبيوتر بالكلية. ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة  6.4.3

 .ميله على جهاز الكمبيوتر المنزلي للموظفينال يمكن نقل البرنامج إلى المنزل وتح إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت، من مدير

إجراء تقييم لتزويد الموظف بكمبيوتر محمول في المقام األول. البد من  المنزل،عندما يُطلب من الموظف استخدام البرنامج في  6.4.4

لومات إدارة تقنية المع يلزم الحصول على إذن من مدير للموظف،عندما يتبين أنه يمكن استخدام البرنامج على الكمبيوتر المنزلي 

 لحالة،الشراء البرنامج بشكل منفصل إذا تم تطبيق قيود الترخيص أو حقوق النشر. عندما يتم شراء البرنامج في هذه  واالتصاالت

 .الكليةيبقى ملكية المؤسسة ويجب تسجيله في سجل البرنامج بواسطة 

موظف واستخدامها داخل الشمل استخدام البرامج المملوكة من قبل يحظر استخدام البرامج غير المصرح بها في المؤسسة. وهذا ي 6.4.4

 الكلية.

يُحظر النسخ غير المصرح به أو الحصول عليه أو استخدامه لنسخ البرامج. سيتم إحالة أي موظف يقوم بشراء أو استخدام نسخ  6.4.6

يتم التغاضي عن االزدواجية غير القانونية للبرامج أو غيرها من أعمال  وال القانونية.غير مصرح بها من البرنامج إلى اإلدارة 

 حقوق التأليف والنشر داخل هذه الكلية والمديرية القانونية مخولة التخاذ إجراءات تأديبية في حالة حدوث مثل هذا الحدث.

 :قياس البرمجيات 6.4

ات )بما في ذلك تلك التي تديرها الكليات( لضمان االمتثال التفاقي التحكم ومراقبة استخدام جميع البرامج المثبتة على شبكات الكلية 6.4.1

ن إعادة بشأ وإبالغ القرارات (،إلخ الكلية،وموقع المستخدمين و / أو  المتزامنين،عدد المستخدمين  المثال،الترخيص )على سبيل 

 .الترخيص و / أو القيمة مقابل المال

 :الكتيباتنسخ البرامج والوسائط و 6.6

نية إدارة تقدون تأكيد صريح من  برمجية،أو نسخ مصنوعة من وسائط أو كتيبات  آخر،عدم نسخ البرنامج من جهاز كمبيوتر إلى  6.6.1

 .بأن هذا يتوافق مع اتفاقيات الترخيص المناسبة وقانون حقوق النشر المعلومات واالتصاالت

 :تدقيق البرمجيات 6.6

دوات اكتشاف أصول البرامج لتدقيق عمليات تثبيت البرامج بشكل منتظم على أجهزة أإدارة تقنية المعلومات واالتصاالت أتستخدم  2.6.3

 الكمبيوتر والخوادم المتصلة بالشبكة بحيث يمكن مقارنتها بالتراخيص المملوكة للكلية. يجب على الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطالب

كات محلية السماح ألدوات المراجعة بالوصول إلى خوادمهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بناًء على طلب إدارة تقنية الذين لديهم شب

المعلومات واالتصاالت. يجب على الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطالب الذين لديهم أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة كمبيوتر 

التوجه إلى إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت لتدقيق البرامج في الوقت الذي تطلبه فيه إدارة تقنية  الجامعي،تقع خارج الحرم  بالكلية،

 واالتصاالت.المعلومات 

إكمال تدقيق البرامج لجميع األجهزة مرتين في السنة للتأكد من االلتزام بحقوق الطبع البد من إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات  2.6.3

 ر سلطان.كلية األميوالنشر الخاصة بالبرامج واتفاقيات الترخيص. جميع حقوق الطبع والنشر وشروط جميع تراخيص البرنامج ستتبعها 
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لجميع برامج الكلية بما في ذلك التراخيص والتركيبات ومفاتيح الترخيص بقائمة جرد إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات سيحتفظ  2.6.1

 واالتفاقيات ووسائل اإلعالم واالستخدامات المسموح بها

 :تخزين وسائط البرمجيات ومفاتيح الترخيص واتفاقيات الترخيص  6.6
الكلية بشكل آمن بواسطة إدارة تقنية المعلومات سيتم تخزين جميع الوسائط ومفاتيح الترخيص واالتفاقيات الخاصة ببرامج  6.6.1

الوسائط ومفاتيح الترخيص واالتفاقيات الخاصة بالبرامج التي تم شراؤها من قبل  تمريروالبد من االتصاالت في مستودعات مؤمنة. و
ليها خزين محلية مناسبة وتمت الموافقة عتقنية المعلومات واالتصاالت للتخزين اآلمن ما لم تكن هناك ترتيبات ت إلى إدارةالكليات والمكاتب 

 من قبل إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت.
 :االستخدام المسموح به لبرامج الكلية 6.6

وليس لألعمال  وإدارتها،أو ألغراض أعمال الكلية  فقط،جميع برامج الكلية مخصصة لالستخدام األكاديمي أو البحثي  أن 6.6.1

على المستخدمين االتصال بـ إدارة تقنية المعلومات  البد األخرى،االستشارية. قبل استخدام برامج الكلية لالستشارات أو األعمال الخارجية 

 .خدام الشخصياستخدام برامج الكلية من قبل الطالب أو االست يتمواالتصاالت للتحقق مما إذا كان هذا االستخدام مسموًحا به وبالمثل ال 

 إصدارات البرامج: 11.6

ة أو قد تمنع المشاكل الفني الحاالت،عادة يتم تنفيذ ودعم اإلصدار الحالي فقط من التطبيق البرمجي وسلفه المباشر. في بعض  2.31.3

  المتعلقة بالدعم أو الترخيص وجود أكثر من إصدار متوفر.

جميع تصحيحات األمان  عنالضروري ومسؤولة رقية أو تجديد البرنامج مسؤولة عن ت إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت 2.31.3

 المتوفرة حاليًا ألنظمة التشغيل وبرامج التطبيقات ومكافحة الفيروسات. المستخدمون غير المصرح لهم بتثبيت أو ترقية أي برنامج.

 التخلص من البرامج: 11.6

تدمير جميع البرامج الموجودة على أجهزة  والبد منبيعها لالستخدام خارج الكلية. عدم التخلي عن تراخيص برامج الكلية أو  6.11.1

ها نهائيًا من الوسائط ومفاتيح الترخيص للبرامج التي يتم سحب إتالف وسائطوأو إلغاء تثبيتها بشكل آمن. كمبيوتر الكلية التي يتم التخلص منها 

 .االستخدام

 :المغادرون وأعضاء هيئة التدريس والطالب الموظفون  6.12

على الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطالب الذين يغادرون والذين لديهم برامج جامعية )و / أو بيانات( مثبتة على أجهزة  6.12.1

 إزالة جميع هذه البرامج والبيانات على الفور. لهم،الكمبيوتر المملوكة 

 المقاولون: 6.13

ويجب أال تُدخل برامج غير مرخصة أو غير  المؤقتين،ستشاريها وموظفيها مبنود هذه السياسة لمقاولي الكلية ومورديها و تخضع 6.13.1

ي فمناسبة ألجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو المباني التابعة للكلية. يجب على المقاولين الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات 

 الجامعة إعطاء تعهد رسمي لهذا الغرض

 :المراجع .7

 اليوجد  6.1

 :التذييالت .8

 ال يوجد 6.1

 

 

 

 

 

 



 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة الدفاع 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية 

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 
 

 سياسات وإجراءات الكلية 

 المستند خاضع للرقابة، غير قابل للنسخ 

 02 -ق ط  -إ ت  -ع ك رقم السياسة:  متطلبات البرامجعنوان السياسة : 

 5 من 4 الصفحة 0.2االصدار:   00/00/2002 :  التفعيل تاريخ  جديدة النسخة :
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- 
ت 

إ 
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ط 
ق 

- 
2

0
 

 التاريخ 

م00/00/2200  
 

 التوقيع 

   

 

 تجميع: 

 المهندس / رضوان بيج

 مهندس شبكات

 التاريخ:

م00/00/2200  
 تجميع:  التوقيع:

 بندر سعد القحطاني

 فني شبكات

 التاريخ:

م00/00/2200  
 تجميع: التوقيع:

 القحطانيعوض األستاذة / نهى 

  / مكلف التخزين واالرشفة االلكترونيةرئيسة قسم 

 التاريخ 

0/00/2002 

 مراجعة:  التوقيع 

 المهندس / تركي محمد الحيان

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ

0/00/2002 

   التوقيع

 

 :مراجعة

 النقيب / تركي محمد الحربي

 مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 اعتماد:  التوقيع  التاريخ 

 محمد جمعان الزهراني/ العميد الدكتور

  وكيل الكلية للجودة والتطوير

 موافقة:  التوقيع  التاريخ 

 الدكتور / عيدان موسى الزهراني

عميد كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 

 بالظهران

 م00/00/2200تاريخ التفعيل:   م00/00/2020تاريخ المراجعة القادمة: 

 

 

 


