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 الغرض  .1

مات المعلو تقنيةلضمان الحماية الكافية لسرية المعلومات وسالمتها وتوافرها ومنع وصول المستخدم غير المصرح به إلى موارد  1.1
 .وأنظمة وخدمات البنية التحتية التقنية لكلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

 :ينطبق على .2

أو أعضاء هيئة التدريس  المدراءجميع الموظفين أو الموظفين اإلداريين أو رؤساء األقسام أو إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات،  1.1
 .األطراف الثالثة أو الخدمات التابعة اإللكترونية لكلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية أو الطالب المقيدين أو المقاولين أو

 :المسؤولية .3

 وعلى المدى القصير / الطويل الذين يتعاملون مع أصول إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي 1.1
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المعلومات الحساسة أو  والخدمات االلكترونية كلية األمير سلطان العسكرية بالظهران

 .بغض النظر عن الموقع الجغرافيالكلية  المعلومات الحساسة الموكلة إلى

 :تعريف المصطلحات .4

عالجة وإرسال ونشر يضم أشخاًصا و / أو آالت و / أو طرقًا منظمة لجمع وم يدوي،سواء آلي أو  نظام،"نظام المعلومات" هو  1.1
 ويشمل: المستخدم،البيانات التي تمثل معلومات 

 أجهزة الكمبيوتر وملحقاته.  1.1.1
 البرمجيات )الترخيص(. 1.1.1
 إلخ. البيانات،البيانات اإللكترونية المخزنة على الخوادم واألجهزة المستقلة والشبكات وقواعد  1.1.1
 نترانت واإلنترنت.تشمل اإل الكلية،إرسال البيانات عبر البنية التحتية لشبكة  1.1.1
 جميع المستندات الورقية. 1.1.4

 "أمن نظم المعلومات" هو المصطلح الشامل الذي يشير إلى أمن أنظمة المعلومات المستخدمة والبيانات التي تتم معالجتها. 1.1
  سواء كانت مقصودة أو عرضية. به،"األمن" حماية المعلومات من التغيير أو اإلضافة أو التغيير أو اإلتالف أو الكشف غير المصرح  1.1
 "التحكم في الوصول" هي العملية التي تحدد وتتحكم في الوصول إلى موارد نظام الكلية. 1.1
"المعلومات الحساسة أو المعرفة" التي قد تؤدي إلى فقدان ميزة أو مستوى من األمان إذا تم الكشف عنها لآلخرين الذين قد تكون  1.4

 و / أو نوايا غير محددة أو معادية. ة،معروفلديهم ثقة منخفضة أو غير 
"المستخدمون" هم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب والمقاولين والوكالء والمستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى أنظمة  1.4

 .الكليةوتطبيقات 
 ،ة االتصاالت وتقنية المعلوماتإدار"حسابات النظام أو التطبيق": هي معرفات المستخدم التي تم إنشاؤها على أنظمة أو تطبيقات  1.4

 .والتي ترتبط بامتيازات وصول محددة على هذه األنظمة والتطبيقات
"الحسابات المميزة" هي حسابات النظام أو التطبيق التي لديها أذونات متقدمة على هذه األنظمة أو التطبيقات باتباع طلب رسمي من  1.4

 .المميز حسابات المسؤول والمستخدم تشملالمعلومات.  تقنيةالمدير للسماح بالوصول إلى أنظمة / خدمات 
بما في ذلك أذونات الوصول لقراءة البيانات أو كتابتها أو تعديلها أو تغييرها  بحساب،امتيازات الوصول" هي أذونات أنظمة مرتبطة  1.4

 إلخ. اإلعدادات،و إنشاء أو تغيير أو توصيل البيانات / المعلومات أو استخدام موارد النظام بطريقة أخرى لمعالجة المعامالت أ
يل معلومات إلدارة هذا النظام. على سبال تقنية"حساب المسؤول" هو حساب مستخدم يتمتع بامتيازات تتمتع بأذونات متقدمة على نظام  1.14

 المرور،وتعديل إعدادات األمان مثل إعدادات كلمة  الحساب،وتغيير أذونات  جدد،يمكن لحساب المسؤول إنشاء مستخدمين  المثال،
 وما إلى ذلك. النظام،وتعديل سجالت 

جزء  المعلومات أو تطبيق )أو تقنية"حسابات التطبيقات والخدمات" هي حسابات المستخدمين التي ال ترتبط بشخص ما ولكن نظام  1.11
 معين من التطبيق( أو خدمة شبكة.

 حسابات مستخدم تحمل اسم شخص."حسابات المستخدم االسمية" هي  1.11
كلية ينص على أن الشخص سيحمي المعلومات السرية التي يغطيها العقد عندما يتعرض ال"اتفاقية عدم اإلفشاء" هي عقد بين شخص و 1.11

 هذا الشخص لمثل هذه المعلومات.
كامل  قادرة على التعافي بسرعة وبشكلللمستخدمين. يجب أن تستمر في العمل بكفاءة وأن تكون  متوفرة": أنظمة المعلومات التوفر" 1.11

 إلخ(. العمل،استمرارية  الصيانة، االستعادة،النسخ االحتياطي /  التكرار،في حالة وقوع كارثة )
 وفقط لهم )الوصول المادي والمنطقي إلى إليها،"السرية": يتم توفير المعلومات أو الكشف عنها للمستخدمين المصرح لهم بالوصول  1.14

 .(العملبيانات 
النزاهة": حماية المعلومات من التغيير المتعمد العرضي أو غير المصرح به. االلتزام بالقوانين واألنظمة الخاصة بالحكومة السعودية  1.14

 .والكلية
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"أمن المعلومات": تقدم وثيقة سياسة أمن المعلومات إرشادات عامة حول توزيع األدوار والمسؤوليات األمنية في الكلية ويجب أن  1.14

 لجميع الموظفين. االقتضاء،حسب  وإبالغها،ونشرها  العليا،توافق عليها اإلدارة 
ند تفسير المعلومات ومعالجتها وإرسالها أو نسخها أو اإلبالغ "المساءلة": يتم افتراض المسؤولية عن اإلجراءات التي يتم تنفيذها ع 1.14

 عنها.
أجهزة الكمبيوتر والفاكسات وأجهزة االتصاالت والبرامج ووسائط التخزين  الحصر،على سبيل المثال ال  تشمل،"موارد المعلومات":  1.14

 والمعلومات المخزنة والمطبوعة و / أو المعالجة بواسطة نظام الكمبيوتر.
المستخدم / كلمة المرور": مفاتيح التعريف الشخصية التي تسمح لمستخدم معين بالوصول إلى موارد المعلومات وتثبت "معرف  1.14

 المساءلة عن المعامالت.
 "الحاجة إلى المعرفة" سيتم منح المستخدمين أو الموارد حق الوصول إلى األنظمة الالزمة ألداء أدوارهم ومسؤولياتهم. 1.11
 تم منح المستخدمين أو الموارد الحد األدنى من االمتيازات الالزمة ألداء أدوارهم ومسؤولياتهم." سياقل االمتيازات" 1.11

 :سياسةال .5

تر وأجهزة الكمبيو موارد تقنية المعلومات وأنظمة كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية تقدم جميع معدات االتصاالت بما في ذلك 5.1

 لألعمال. المستخدمةالشبكة وخدماتها، والبيانات 

 :اإلجراءات .6

 :المناطق األمنة للكلية 6.1

ة إلى مرافق معالج الزوارمرئي. ال يسمح بوصول ال الكليةجب على جميع الموظفين والمتعاقدين وجميع الزوار ارتداء معرف ي 4.1.1
 .الكليةمعلومات 

جب منح موظفي خدمة دعم المقاولين والمقاولين من الباطن وصوالً مقيًدا إلى المناطق اآلمنة أو مرافق معالجة المعلومات ي 4.1.1
الحساسة فقط عند الحاجة ويجب مراقبتها. قبل نقل المواد الواردة من منطقة التسليم والتحميل إلى المنطقة التي سيتم استخدامها 

يدات محتملة. يجب أن يقتصر الوصول إلى منطقة التسليم والتحميل من خارج المبنى على األفراد يجب فحصها بحثًا عن أي تهد
يث ويجب تصميمها بح الكليةالمحددين والمعتمدين. يجب عزل مناطق التسليم والتحميل عن مرفق معالجة المعلومات في مباني 

 آمنة من المبنى. يمكن تفريغ اإلمدادات دون وصول موظفي التوصيل إلى أجزاء أخرى
على قدر كاٍف من التحكم والرؤية الشاملة لجميع الجوانب األمنية للمعلومات الحساسة أو الهامة أو تسهيالت  الكليةيجب أن تحافظ  4.1.1

 معالجة المعلومات التي يتم الوصول إليها أو معالجتها أو إدارتها.
والبنية التحتية أمان مادي إضافي لتوفير حماية إضافية  لومات،المعوأصول  الحرجة،يجب أن يكون لنظم المعلومات الحساسة أو  4.1.1

 .أو مكتب األمن آمنة،وأبواب الوصول المراقبة مع أقفال  الجدران،لتلك األصول. قد يشمل التحكم في الوصول المادي استخدام 
 المخولين صلألشخا وتقييدها،لتحكم فيها يجب مراقبة الوصول إلى المناطق التي تتم فيها معالجة المعلومات الحساسة أو تخزينها وا 4.1.4

 فقط.
بعد ساعات العمل أو عندما ال تكون قيد االستخدام. يجب تأمين جميع المناطق اآلمنة  الكليةيجب إغالق مكاتب الموظفين في  4.1.4

 وفحصها بانتظام. الكليةالشاغرة في 
التي يمكن الوصول إليها ونقاط الوصول األخرى إلى  ينبغي وضع تدابير التحكم في الوصول لتغطية األبواب الخارجية والنوافذ 4.1.4

 المبنى.
يجب تصميم الحماية المادية ضد األضرار الناجمة عن أي تهديد بيئي محتمل مثل الحريق والفيضانات والزالزل واالنفجار  4.1.4

 .ةالكليلحماية مباني واالضطرابات المدنية واألشكال األخرى من الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع اإلنسان وتطبيقها 
يجب عدم السماح لمعدات التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو الصوت أو غيرها من أجهزة التسجيل بالدخول إلى المناطق اآلمنة  4.1.4

 بدون إذن. الكليةفي 
 ماتنية المعلوإدارة االتصاالت وتقفيجب على الموظف تقديم طلب إلى  أمنية،إذا اشتبه أي موظف في انتهاك أي سياسة وأنظمة  4.1.14

 للتحقيق في األمر.
  المعدات وأمن األجهزة: 6.2

 للشبكة الداخلية الكليةالمسؤولية والسلطة األساسية لحماية وتأمين جميع أجهزة  إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتتحمل ت 4.1.1
 ومعدات االتصال ومكونات البنية التحتية لنظام المعلومات اإللكتروني وجميع األجهزة.

نقل أو )إعادة( تثبيت جميع األجهزة على شبكة المؤسسة بالكلية. يجب تعيين  إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتيمكن فقط لـ  4.1.1
( المعينة ألجهزة الكلية أو المتصلة بشبكة مؤسسة الكلية من قبل ممثل معتمد لـ الشبكةجميع األسماء والعناوين المنطقية )عناوين 

 .ية المعلوماتإدارة االتصاالت وتقن
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 :أمن التطبيقات وقواعد البيانات  6.3

ة إدارة االتصاالت وتقنييجب أن تحتفظ  الكلية.يجب أن تتوافق جميع التطبيقات وقواعد البيانات مع سياسات نظام معلومات  6.3.1
 يتم فتح حيث ال المقيد،بقائمة من التطبيقات وقواعد البيانات المقيدة وأصحاب األعمال المقابلة لها. يتم تحديد الوصول  المعلومات

 التطبيقات لجميع المستخدمين.
ة يإدارة االتصاالت وتقن تحافظيجب منح مدير القسم المعين إذنًا للوصول إلى تطبيقات وقواعد بيانات الكلية المقيدة. يجب أن  4.1.1

 .(SISعلى الهيكل التنظيمي المناسب للحفاظ على أمن نظام معلومات الطالب ) التابعقسم المع  المعلومات
 :تبادل المعلومات 6.4

يجب أن تكون االتفاقية قائمة سواء كانت المعلومات في شكل إلكتروني أو ورقي. قد يختلف محتوى االتفاقية حسب سبب التبادل.   4.1.1
يجب أن تتبع المعلومات التي يتم تبادلها من خالل نموذج "الورقة" اإلجراءات المناسبة لحمايتها من الضياع والوصول غير 

خدام. يمكن استخدام حاويات أو أظرف مقاومة للعبث بعالمات مناسبة لتبادل المعلومات. يجب المصرح به والتعديل وسوء االست
حماية المعلومات التي يتم تبادلها من خالل النموذج "اإللكتروني" من الضياع والوصول غير المصرح به والتعديل وسوء 

 ر.مثل هذا التشفي الضوابط،من خالل تنفيذ مجموعة من  االستخدام،
 .ند تبادل المعلومات مع المنظمات األخرى إلى اتفاق رسمي يحدد شروط ومعالجة المعلوماتيست 4.1.1
 :تطورات البنية التحتية التقنية 6.5

جب اختبارها لمتطلبات العمل وي إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمن قبل  الكليةيجب إجراء تغييرات في البنية التحتية التقنية لـ  4.4.1
 تنفيذها.ثم  المتأثرة،وتخطيطها وإبالغها إلى جميع األطراف 

 .يجب تطبيق الفصل بين الواجبات لضمان تطبيق الضوابط المناسبة على العمليات 4.4.1
 .وال يجب نسخ البيانات الحساسة عبر تلك البيئات واإلنتاج،يجب فصل بيئات التطوير واالختبار  4.4.1
 المستخدم وكلمة المرور:حساب  6.6

 بكة،الشوموارد  اإللكتروني،جب أن يكون لكل مستخدم اسم مستخدم فريد لتسجيل الدخول للوصول إلى الكمبيوتر / البريد ي 4.4.1
  .Internet Access Privilege-AS FORM CS 006.وهم مسؤولون ومسؤولون عن أفعالهم واإلنترنت،

 م.يوًما( أو فوًرا إذا تم اختراق حساب مستخد 114)حوالي جب تغيير كلمات المرور كل أربعة أشهر ي 4.4.1
المعلومات الخاصة بالكلية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالفرد  تقنيةسيتم تتبع جميع األنشطة التي تتم على أنظمة  4.4.1

 وسيتم تسجيل هذه األنشطة وتحليلها. الفرد،إلى 
ى سبيل عل االستخدام،ى أي شخص يصل أو يستخدم شبكة أو بيانات الكلية. قد يشمل هذا ينطبق معرف المستخدم وكلمة المرور عل 4.4.1

 ،الكليةوالهواتف المحمولة التي تصدرها  المحمولة،وأجهزة الكمبيوتر  الشخصية،ما يلي: أجهزة الكمبيوتر  الحصر،المثال ال 
والمنظمين  ،USBومفاتيح ذاكرة  الشخصي،لرقمي أجهزة المساعد ا المثال،وأجهزة الحوسبة المحمولة باليد )على سبيل 

باإلضافة إلى األجهزة اإللكترونية الخاصة بالكلية الخدمات واألنظمة والخوادم وتغطي موارد األقسام وكذلك  (،اإللكترونيين
 الموارد التي تدار مركزيا.

 فور.الثم ينصح بتغيير كلمة المرور على سيحصل المستخدم الجديد على معرف المستخدم وكلمة المرور مع الحقوق المناسبة  4.4.4
 (ISR)تعبئة النموذج يمكن للمستخدم تقديم طلب من خالل  الجديد،للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستخدم  4.4.4

   IT Services Service-001-FORM CSASالمعلومات.ويقدم الى إدارة االتصاالت وتقنية 
 يجب على المستخدم تغيير كلمة المرور االفتراضية المعينة للحساب. جديد،أول تسجيل دخول إلى حساب مستخدم  4.4.4
 عادة التعيين.إل إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتبـ  يتم االتصال المنسية،إلعادة تعيين كلمة المرور  الحاليين،بالنسبة للمستخدمين  4.4.4
ن قبل مسيتم إنشاء / إعادة تعيين  التعيين،تخدم السم المستخدم وكلمة المرور لإلنشاء أو إعادة الطلب من المس استالمعندما يتم  4.4.4

 .إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 من المهم أال تتم مشاركة كلمات المرور. قد تؤدي مشاركة كلمات المرور إلى تحميل الفرد المسؤولية عن أفعال شخص آخر. 4.4.14
 يض أو المعيار حسب الكلية.سيتم تقييد مستوى التفو 4.4.11
المعلومات وموظفي الدعم حسابات مستخدمين وكلمات  تقنيةيجب أن يكون لمستخدمي الحسابات المتميزة مثل مسؤولي أنظمة  4.4.11

 مرور مختلفة عن حسابات المستخدمين القياسية.
تماعي مثل على مواقع التواصل االج لعمل،بايجب عدم استخدام تفاصيل تسجيل الدخول للكلية لألنظمة أو التطبيقات غير المرتبطة  4.4.11

 ومواقع البيع بالتجزئة والبريد اإللكتروني الشخصي والخدمات السحابية.
وأجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول( يجب تغيير كلمة  الدراسيةوالفصول  معامل الحاسب اآلليإدارة كلمة المرور المحلية ) 4.4.11

 .محطات العمل المرور كل شهر أو )فصل دراسي( في جميع
 .( يوًما144يجب تغيير إدارة كلمة مرور الخادم المحلي بشكل متكرر كل ) 4.4.14
 سيتمكن الطالب من استخدام أسماء المستخدمين الخاصة بهم على اإلنترنت والبريد اإللكتروني للكلية والتعليم اإللكتروني. 4.4.14
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النسبة ألنظمة الجهات الخارجية المعتمدة التي تتطلب استخدام عنوان البريد اإللكتروني للكلية أو معرف المستخدم كجزء من  4.4.14

 يجب عدم استخدام كلمة مرور مستخدم الكلية على هذه األنظمة. المصادقة،
 ينطبق هذا الحساب على األنواع والوصول التالي: 4.4.14

  تسجيل الدخول إلىWindows يد اإللكتروني وحسابات أدوات الشبكة.والبر  

  التابعة للكلية.لنظام احسابات 

  المعلومات المصممة ألغراض محددة  تقنيةالمعلومات غير المستخدمة على نطاق واسع: أنظمة  تقنيةنظمة / خدمات األحسابات
 .بةالمكتونظام إدارة  المعلومات، تقنية ومكتب خدمات بانر،-لالستخدام بواسطة وظائف وظيفية محددة مثل نظام معلومات الطالب 

 المعلومات(. تقنيةمميزة )حقوق المسؤول المحلي ومسؤولي النظام وموظفي دعم  حسابات 4.4.14
حسابات االختبار: ال يمكن إنشاء حسابات االختبار إال إذا تم تبريرها من قبل منطقة العمل أو فريق المشروع ذات الصلة وموافقة  4.4.14

 .الدعم الفني )اإلدارة( أو مكتب إدارة االتصاالت وتقنيةمن خالل طلب رسمي إلى مدير / مساعد  التطبيق،مالك 
 .ويجب أال يتم استخدام حساب مستخدم فرد كحساب عام اآلخرين،يجب عدم مشاركة تفاصيل تسجيل الدخول مع  4.4.11
 المسجلين،والطالب  التدريس،، وأعضاء هيئة راءوالمد األقسام، ؤساءور اإلداريين،الموظفين  الموظفين،إلغاء الحساب: جميع  4.4.11

. في نهاية عقد الموظف أو عمله مع الكلية أو خروج إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتوالجهات الخارجية عبر  والمقاولين،
 .يجب إلغاء جميع حقوق الوصول إلى النظام الكلية،الطالب من 

مة فاالرتباط المتاح لتغيير كل به،بحاجة إلى إعادة تعيين كلمة المرور الحالية الخاصة إعادة تعيين كلمة المرور: إذا كان المستخدم  4.4.11
 المرور في صفحة البريد اإللكتروني.

 الوصول الى الموارد: 6.6

قل و "األ ا فقط استناًدا إلى مبدأ التقييدعلى المستخدمين أو العمليات المصرح له الكليةيجب أن يقتصر الوصول إلى أنظمة  4.4.1
جهزة األ وتشمل الموارد،وبالتالي قد ال تحدث أي ظروف يستخدم أي شخص هذه الموارد بطرق غير قانونية. يتم توفير  "،امتياًزا

والبرامج والشبكات والخدمات والبيانات وهوية المستخدم والتطبيق والموقع اإللكتروني الداخلي والموقع اإللكتروني الخارجي 
 لدعم وتسهيل وظائف الكلية والوظائف اإلدارية للكلية. الكليةرى في والمعلومات األخ

 .توفر هذه الموارد للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطالب المسجلين بما يتفق مع مسؤولياتهم 4.4.1
افقة مدير مومشتركة ال يتم توفيرها افتراضيًا )أي االنتماء إلى قسم مختلف( بعد ال الملفاتسيتم منح أي طلب وصول إلى منطقة  4.4.1

 .المشتركة الملفاتالطالب والتفويض من مالك منطقة 
يجب على المالكين التأكد من توفير الوصول إلى الطالب فقط  مقيد،مشتركة أو مجلد ال الملفاتعند السماح بالوصول إلى منطقة  4.4.1

 المشتركة المحددة أو المجلد المقيد المطلوب. الملفاتإلى منطقة 
قد تصبح البيانات السرية الموجودة في مناطق  للمستخدم،يجب أن يكون المالكون على دراية بأنه من خالل تفويض الوصول  4.4.4

 المشتركة أو المجلدات المقيدة في متناول الطالب. الملفات
خدم كة الملفات ويمكن للمستتوفير قدرات مشاركة الملفات بين األفراد واألقسام والمجموعات عبر الكلية. يتم تأمين مجلدات مشار 4.4.4

 .أو القسم المحدد فقط الوصول إلى هذه المجلدات
ال يجب على المستخدمين تنزيل أو تثبيت أو تشغيل البرامج المصممة للكشف عن نقاط الضعف في أمان النظام أو استغاللها مثل  4.4.4

 .ذالمنفبرامج اكتشاف كلمات المرور أو ماسحات 
 

  :أمن البريد االلكتروني 6.6

 مسؤوليات الموظفين: 6.6.1
 مسؤولون عن تنشيط حسابات البريد اإللكتروني الخاصة بهم وعن االستخدام المناسب لألعمال. الكليةموظفو   4.4.1.1
الوصول إلى البريد اإللكتروني ومراجعته على أساس متكرر ومتسق من أجل البقاء على اتصال مع  الكليةيُطلب من موظفي  4.4.1.1

 .الكليةاالتصاالت المتعلقة بـ 
على دراية بسعة صندوق البريد والتأكد من وجود مساحة كافية في حساباتهم ليتم تسليم البريد  الكليةيجب أن يكون موظفو  4.4.1.1

 إذا كان لديهم أي مشكلة وتأمين استجابة سريعة. إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتاإللكتروني ومتابعة 
قد يتم استكمال االتصال بمكالمة هاتفية  لهذا،ن حساسة للوقت. أن بعض االتصاالت قد تكو الكليةيجب أن يدرك موظفو  4.4.1.1

 لجذب انتباه الطرف المقصود.
 إلى (user@psmchs.edu.sa) الكليةإعادة توجيه البريد اإللكتروني من عنوانهم الرسمي على  الكليةيمكن لموظفي  4.4.1.4

ليست مسؤولة عن معالجة البريد اإللكتروني من قبل البائعين  الكليةعنوان بريد إلكتروني آخر على مسؤوليتهم الخاصة. 
 الخارجيين.
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 نظام البريد اإللكترونيفي أعطال  هناك مسؤولية انقطاع قدرتهم على الوصول إلى رسالة إذا كانت الكلية نموظفولن يتحمل  4.4.1.4

صول إليها في الوقت المناسب )على سبيل تمنع تسليم هذه الرسالة أو الو الكليةأو المشاكل األخرى المتعلقة بنظام  للكلية
 انقطاع التيار الكهربائي أو فيروسات نظام البريد اإللكتروني(. المثال،

جب ي بها،مسؤولين إذا قاموا بفتح أي بريد إلكتروني / مرفقات من مصادر غير معروفة / مشتبه  الكلية نسيكون موظفو 4.4.1.4
 المعلومات للمساعدة. تقنية ،Ext 6677ى حذف البريد اإللكتروني على الفور أو االتصال عل

دارة إااللتزام بجميع سياسات  الكليةيُتوقع من جميع أعضاء مجتمع موظفي  اإللكتروني،عند استخدام االتصال عبر البريد  4.4.1.4
صفحة  المعلومات في إدارة االتصاالت وتقنيةذات الصلة. يمكن العثور على سياسات  الكليةفي  االتصاالت وتقنية المعلومات

 .الكليةإنترانت بوابة 
 

 :مسؤولية إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات 6.6.2
هي المسؤولة عن تنفيذ وإدارة هذه السياسة وتوزيع وصيانة عناوين البريد اإللكتروني إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات  4.4.1.1

 .للكلية الرسمية
 هي مسؤولية اإلدارة أو الفرد. الكليةمحتوى االتصاالت الرسمية لموظفي  4.4.1.1
قد يكون البريد اإللكتروني هو الشكل الوحيد لذلك التواصل. أمثلة  الحاالت،شكل االتصال األنسب. في بعض  الكليةختار تس 4.4.1.1

عبر البريد اإللكتروني تتضمن )على سبيل المثال ال الحصر(  الكليةاإلرسال إلى موظفي  الكليةقد تختار  المعلومات،على 
و / أو معلومات  ،اتوالدور والتوجيه، والتدريب، المهمة،وإخطارات التواريخ والمواعيد النهائية  الروتينية،عالنات اإل

 .إلخ الكلية،المؤتمر من إدارة 
البريد اإللكتروني إلرسال معلومات حساسة أو سرية ما لم تستخدم هذه األغراض التي يقابلها مستوى  الكليةلن تستخدم  4.4.1.1

 ألمن والسرية.مناسب من ا
الحذر عند الرد على البريد اإللكتروني المرسل من بريد إلكتروني غير رسمي حيث ال توجد  الكليةيتوخى موظفو  يجب ان 4.4.1.4

راد وسيتطلب من األف الكليةردوًدا عامة على عناوين البريد اإللكتروني بخالف  الكليةوفر تطريقة لضمان هوية المرسل. س
 إرسال رسائل من عنوان البريد اإللكتروني الرئيسي للعمل للحصول على رد أكثر تفصيالً.

بة . تخضع جميع رسائل البريد اإللكتروني للمراقللكليةهي ملك لـ  للكليةجميع الرسائل الموزعة عبر نظام البريد اإللكتروني  4.4.1.4
 وجود أي نشاط مريب.ويمكن إجراء المزيد من التحقيقات في حال 

 استخدام تسهيالت البريد اإللكتروني هو فقط للمستخدمين المصرح لهم ألغراض تجارية فقط. 4.4.1.4
وما إلى ذلك( ألغراض  Hotmailو  Gmailو  Yahooيحظر تماًما استخدام خدمات البريد اإللكتروني المجانية )مثل  4.4.1.4

سال المراسالت الرسمية باستخدام حسابات البريد اإللكتروني يجب على المستخدمين عدم إرسال أو إعادة إر لذلك،. العمل
 .الكليةغير 

 .لكليةاأو أي وحدة من  الكليةاالنطباع بأنهم يدلون ببيانات نيابة عن  للكليةيجب أال يعطي مستخدمو البريد اإللكتروني  4.4.1.4
 يُسمح برسائل البريد اإللكتروني المجمعة إال في حالة احتياجات العمل الخاصة. ال-رسائل البريد اإللكتروني المجمعة  4.4.1.14

 يجب تنسيق تسليم البريد اإللكتروني الجماعي )اإلعالنات( الخاص باألعمال والموافقة عليه من قبل رئيس القسم. 4.4.1.11
 يجب أن يكون االستخدام الشخصي العرضي مسموًحا به طالما: 4.4.1.11

 جارية العادية أو تعوق إنتاجية الموظفينال تتداخل مع األنشطة الت. 

 ال يستهلك / يؤثر على خدمة البريد اإللكتروني. 

  التحريضال ينطوي على. 

  خارج النشاط التجاري بالربح،ال يرتبط. 

 .ال يسبب مشاكل للكلية واداراتها 
يجب على مستخدمي البريد اإللكتروني التأكد من تصنيف رسائل البريد اإللكتروني وفقًا لمحتوى البريد اإللكتروني  4.4.1.11

 .للكليةوتطبيق التشفير باستخدام أداة التشفير القياسية 
دع خ وفي حالة استالم فيها،يجب أال يرسل مستخدمو البريد اإللكتروني خدًعا ورسائل بريد إلكتروني غير مرغوب  4.4.1.11

 على الفور. إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتيجب إبالغ  فيها،ورسائل بريد إلكتروني غير مرغوب 
يجب على مستخدمي البريد اإللكتروني عدم فتح المرفقات من مصدر غير معروف أو  الكمبيوتر،لمنع انتشار فيروسات  4.4.1.14

 غير موثوق به.
 .للكليةالبريدية باستخدام عناوين البريد اإللكتروني يجب على المستخدمين عدم االشتراك في القوائم  4.4.1.14
وإعادة توجيهها والكشف عنها والنظر في حقوق الملكية المعلومات الخاصة بالعمل المستخدمين عدم مشاركة يجب على  4.4.1.14

 الفكرية واحترامها.
 رسائل البريد اإللكتروني.في  المالحظات المهينةيجب أال يشارك المستخدمون في نشر "المواد الخاصة بالبالغين" أو  4.4.1.14
 يحظر إرسال "سلسلة رسائل" عبر البريد اإللكتروني. 4.4.1.14
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 أي إنشاء اتصال بريد إلكتروني بحيث يبدو أنه من شخص آخر. "،يُحظر "الخداع 4.4.1.14
ال يُسمح بمحاولة الوصول غير المصرح به إلى البريد اإللكتروني أو محاولة خرق أي تدابير أمنية على أي نظام بريد  4.4.1.11

 أو محاولة اعتراض أي إرسال بريد إلكتروني دون إذن كتابي مناسب. إلكتروني،
 .الكليةيجب إلحاق إشعار إخالء المسؤولية كما هو موضح أدناه كتوقيع لكل بريد يتم إرساله من  4.4.1.11
 يجب أن يكون جميع المستخدمين على دراية بذلك وأن يتوخوا الحذر عند إرسال مواد سرية. 4.4.1.11

 الفيروسات:الحماية من  6.6

 تثبيت جميع برامج مكافحة الفيروساتالمساندة والعمليات )مكتب الدعم الفني( قسم مسؤولية إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات  4.4.1
  .الكليةوالتأكد من أن هذا البرنامج يبقى محدثًا على جميع التقنيات المستخدمة من قبل 

 سياسة شاشة القفل: 6.16

الموظفين إلى قفل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عند مغادرة مكاتبهم وتسجيل الخروج عند المغادرة لفترة طويلة من حتاج جميع ي 4.14.1
 .دقائق 14الزمن. الوقت القياسي هو 

 بيانات الشبكة واألمن: 6.11

 .االستيعابوالنظر في التخطيط المستقبلي لقدرة  ،للبياناتيتم رصد حركة المرور  4.11.1
تثبيتها و المكافئة،يجب تجميع كافة الوثائق الخاصة بتصميم الشبكة أو األجهزة مثل المفاتيح وأجهزة التوجيه أو األجهزة األخرى  4.11.1

ويجب أن تنعكس على مستندات التصميم لضمان تناسق التكوين بين شبكات بيانات  رسميًا،وتكوينها وفقًا لإلجراءات الموثقة 
لتغييرات التي تطرأ على أي من مكونات شبكة البيانات وإبرازها في مستندات التصميم. تحديث وثائق . يجب توثيق جميع االكلية

 .التصميم مطلوب فقط عندما يتسبب التغيير في أي تأثير / تغيير على تصميم شبكة البيانات المستهدفة
مثال ال على سبيل ال العنونة،بكة البيانات على جميع المعايير واإلجراءات التشغيلية واألمنية المتعلقة بشالمحافظة على يجب  4.11.1

التصحيح / اختبار و البيانات،والتكوينات القياسية لمكونات شبكة  البيانات،التثبيتات الجديدة على البنية التحتية لشبكة  الحصر،
 األمان. تشغيل مكونات شبكة البيانات وحالة واستكشاف أخطاء والتسجيل، والمراقبة، البيانات،مكونات شبكة 

يجب تسمية جميع أجهزة الشبكة والكابالت والمنافذ بقيمة مرجعية رئيسية لسهولة البحث في قائمة الجرد. يجب االحتفاظ بقائمة  4.11.1
والمواصفات الفنية  الشبكةمثل الدور والموقع وعنوان  الضرورية،تتضمن جميع أجهزة شبكة البيانات مع جميع المعلومات 

 وما إلى ذلك. أنظمة التشغيل اترجة وإصداروالعالمة التجارية والح
)بروتوكول وقت الشبكة البسيط( أو أي وسائل  SNTPيجب مزامنة تاريخ ووقت جميع أجهزة الشبكة من خالل استخدام خوادم  4.11.4

 أخرى معادلة.
الرئيسية والمفاتيح األساسية وأنظمة الطاقة  الخطوطلجميع مكونات الشبكة ذات األهمية الحيوية للمهام مثل  وجود بدائليجب  4.11.4

 وصيانتها.
 أثناء تصميم شبكات البيانات لدعم احتياجات األعمال والتوسعات المستقبلية. االستيعابيجب النظر في تخطيط  4.11.4
ذكية متعددة الطبقات  أيام، 4وتتغير كل  ديناميكية، للشبكةوتخصص عناوين  بالشبكة،جميع أجهزة الكمبيوتر في الكلية متصلة  4.11.4

 .بإنشاء مناطق آمنة تتحكم في الوصول( VLANوتنقسم في كل منطقة إلى شبكات فرعية متعددة لفصل المخاطر )تقوم 
 في مقيد،وما إلى ذلك( مع وصول  االتصاالت،يجب تخزين مكونات شبكات البيانات في مواقع آمنة )مراكز البيانات وغرف  4.11.4

 مثل التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والتعرض للماء وما إلى ذلك. ا،بيئيً موقع يتم التحكم فيه 
يتم منح الوصول المادي إلى أجهزة الشبكة للموظفين المصرح لهم فقط ممن لديهم حاجة شرعية وسلطة للوصول إلى هذه  4.11.14

 األجهزة.
 قبل إزالتها من مبنى الكلية. وملحقاتهايجب مسح جميع أجهزة البيانات  4.11.11
يجب االحتفاظ بجميع األجهزة التي تم إيقاف تشغيلها في منطقة آمنة. يجب أن ينعكس أي مكون تم إيقاف تشغيله كنظم للتوثيق  4.11.11

 ويجب االحتفاظ بالتاريخ كمرجع الحقًا. واإلدارة،
 التحكم في الوصول الى األجهزة: 6.12

 غير المستخدمة. LANتعطيل كافة منافذ  4.11.1
 االفتراضية لمكونات شبكة البيانات العامة والخاصة.يجب تغيير اإلعدادات والقيم  4.11.1
 يجب السماح بالوصول إلى أجهزة الشبكة ومراقبتها. 4.11.1
 .الحفاظ على المساءلة والملكية لجميع وصول المستخدمين والخدمات لمكونات الشبكة 4.11.1
 الطوارئ فقط.يجب حفظ كلمات مرور الوصول الجذر / المتميز في منطقة آمنة ومأمونة واستخدامها في حاالت  4.11.4

  (:VPNالوصول عن بعد )الشبكة االفتراضية  6.13

لى وفقط إذا كان المستخدم يحتاج إ المشروعة،للوصول البعيد لمتطلبات العمل  للشبكة االفتراضيةعميل السيتم إصدار وصول  4.11.1
 .الوصول عن بعدالوصول إلى الخدمات التي ال يمكن تقديمها بواسطة بوابة طرق االتصال األخرى بخالف 
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 FORM الوصول عن بعد من قبل مدير الطالب ومدير/مساعد إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات. متطلباتيجب الموافقة على  4.11.1

N Access Form.007 VP-CS 
 سياسة جدار الحماية 6.14

 سيبقى تكوين جدار الحماية آمنًا قدر اإلمكان ولن يتغير إال إذا احتاجته حاجة عمل صالحة. 4.11.1
ستظل المنافذ وقوائم الوصول مقيدة قدر اإلمكان وسيتم تحليل جميع التغييرات من قبل مهندس الشبكة لضمان تخفيف جميع  4.11.1

 تغييرات.المخاطر قبل إجراء أي 
 أو من إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتيجب الموافقة على أي تغييرات على جدار الحماية من قبل المدير أو المدير / مساعد  4.11.1

 ينوب عنه.
 :المراقبة 6.15

بما في ذلك نشاط المستخدم وتاريخ استخدام  المستخدم،بالحق في مراقبة نشاط  االتصاالت وتقنية المعلوماتتحتفظ إدارة  4.14.1
 اإلنترنت وعرض النطاق الترددي وما إلى ذلك. يجب أن تتوافق المراقبة مع القوانين واللوائح.

 الحفاظ على سجالت التدقيق ومراجعتها بانتظام. إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتيجب على  4.14.1
 .الكليةوفقًا لمعايير وإرشادات األمن الخاصة بـ  ينبغي مراقبة استخدام مرافق معالجة المعلومات 4.14.1
 .يجب حماية أنظمة المعلومات المستخدمة لتخزين معلومات التسجيل حماية كافية من الوصول غير المصرح به والعبث 4.14.1

 االتصال الالسلكي: 6.16

كة أو غرف االجتماعات. ال مثل المناطق المشتر العابر،يجب استخدام الالسلكي للوصول العام لألغراض في مناطق االستخدام  4.14.1
 ينبغي استخدامه ألي شكل من أشكال الوصول إلى البيانات التنظيمية الحساسة.

 أو استخدام المعدات غير المصرح بها داخل الكلية. بها،ممنوع منعا باتا تركيب األجهزة الالسلكية غير المصرح  4.14.1
)اإلدارة( على طلبات االتصال  التصاالت وتقنية المعلوماتإدارة ايجب أن يوافق مهندس الشبكة أو مدير أو مدير / مساعد  4.14.1

 الالسلكي.
 :إحضار جهازك الخاص 6.16

 قنيةتوسيسجل مكتب خدمة  األمن،سيقوم الموظفون عند استخدام األجهزة الشخصية الستخدام الكلية بتسجيل الجهاز لدى قسم  4.14.1
 المعلومات الجهاز وجميع التطبيقات التي يستخدمها الجهاز.

وجميع هذه  ،iPadأو  iPhoneاستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة  من ال مانع 4.14.1
األجهزة المحمولة المملوكة شخصيًا الستخدامات أغراض الكلية المعتمدة مثل الوصول إلى البريد اإللكتروني والوصول إلى 

 .والتعلم اإللكتروني الكليةاإلنترنت من 
 يوافق كل موظف يستخدم األجهزة المحمولة الشخصية على ما يلي: 4.14.1

عدم تنزيل أو نقل المعلومات الحساسة للكلية أو الشخصية إلى الجهاز. تتضمن المعلومات الحساسة أنواع الكلية أو  4.14.1.1
 األخرى،ظف تفاصيل المو الفكرية،الملكية  الحصر،على سبيل المثال ال  مثال،المعلومات الشخصية التي تعتبرها حساسة للكلية. 

 إلخ.
. عدم مشاركة الجهاز مع أفراد آخرين لحماية الكليةوحيد لمعلومات  كمخزنعدم استخدام الجهاز المحمول المسجل  4.14.1.1

 الوصول إلى بيانات الكلية من خالل الجهاز.
للخطر من خالل استخدام األجهزة المحمولة في مكان عام.  الكليةبذل كل جهد معقول لضمان عدم تعرض معلومات  4.14.1.1

الشاشات التي تعرض معلومات حساسة أو حرجة ال يجب أن يشاهدها شخص غير مصرح به ويجب حماية جميع األجهزة 
 المسجلة بكلمة مرور.

مثل برنامج التشغيل  لمتطلبات صيانة األجهزة المحمولةإدارة االتصاالت وتقنية المعلومات للحفاظ على الجهاز مع  4.14.1.1
 إلخ. الحالي،برنامج األمان  الحالي،

 لالستخدام المناسب والوصول إلى مواقع اإلنترنت وما إلى ذلك. الكليةااللتزام بسياسة اإلنترنت الخاصة بـ  4.14.1.4
و فقدان أعلى الفور في حالة  إدارة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمعلومات في  تقنيةإخطار إدارة األمن. ومكتب خدمات  4.14.1.4

 .سرقة الجهاز المسجل
 .الكليةمن مصدر غير موثوق به أو غير معروف بمعدات  USBعدم توصيل شرائح ذاكرة  4.14.1.4
 حتى سيارة،أو في  مقفل،أو في منزل غير  عام،يجب عدم ترك أجهزة الكمبيوتر المحمولة مطلقًا دون مراقبة في مكان  4.14.1.4

 على الشخص أو حبسها بأمان. يجب االحتفاظ بها ذلك،لو كانت مقفلة. كلما أمكن 
على سبيل المثال  العامة،يجب أيًضا مراعاة أجهزة قفل الكابالت لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة في األماكن  4.14.1.4

 حتى عند حضور الكمبيوتر المحمول. مؤتمر،في ندوة أو 
 يجب حمل األجهزة المحمولة كأمتعة يدوية عند السفر بالطائرة. 4.14.1.14

file://pscvmfl01.psmchs.edu.sa/it/COMMON/ISO%209001-2015/النماذج%20المستخدمة/CS-007%20VPN%20Access%20Form.pdf
file://pscvmfl01.psmchs.edu.sa/it/COMMON/ISO%209001-2015/النماذج%20المستخدمة/CS-007%20VPN%20Access%20Form.pdf
file://pscvmfl01.psmchs.edu.sa/it/COMMON/ISO%209001-2015/النماذج%20المستخدمة/CS-007%20VPN%20Access%20Form.pdf
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 الموظفين الذين لديهم جهاز محمول شخصي مسجل الستخدام الكلية بأن الكلية:يقر جميع  4.14.1

 .بما في ذلك البيانات الشخصية الجهاز،يمكن الوصول إلى جميع البيانات الموجودة على  4.14.1.1
 .سيتم االحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الموجودة على الجهاز بانتظام 4.14.1.1
 .الجهاز في حالة فقدان الجهاز أو سرقتهسيتم حذف جميع البيانات الموجودة على  4.14.1.1
سيتم حذف جميع البيانات الموجودة على الجهاز عند إنهاء الموظف. يمكن للموظف الذي تم إنهائه طلب استعادة البيانات  4.14.1.1

 .الشخصية من البيانات االحتياطية
 الحق في إلغاء تسجيل الجهاز الستخدام المؤسسة في أي وقت. اله 4.14.1.4

 

 :المراجع .6

 .1414ابريل  1( تم مصادقها بتاريخ PP 1440-04رقم ) تالمعلوماالضوابط واإلجراءات الخاصة باالتصاالت وأمن  4.1

 :التذييالت .6

 ال يوجد 4.1

 

 التاريخ 

م1/11/9312  
 التوقيع 

 

 

 تجميع: 
 

 المهندس / رضوان بيج

 مهندس شبكات

 التاريخ 

 م1/11/9312

 التوقيع 

 

 تجميع:

 بندر القحطاني

 شبكات فني  

 التاريخ 

 م1/11/9312

 التوقيع 

 
 تجميع: 

 محمد معزالدين

 فني شبكات

 التاريخ 

 م1/11/9312

 مراجعة:  التوقيع 

 المهندس / تركي محمد الحيان

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ 

 م1/11/9312

 تدقيق: التوقيع 

 النقيب / تركي محمد الحربي :

 إدارة تقنية المعلومات واالتصاالتمدير 

 

 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

 

 م01/11/9190: القادمة تاريخ المراجعة

 

 م01/11/2901: تاريخ التفعيل
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