
 

 

ة هم ل مل ا عمال  أل ا كار  ت ب ا  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم أمن املعلوماتسياسة 
 2.0اإلصدار: 

 DICT-QAP014 :السياسة رمز



 
 أمن املعلومات تنظيم  سياسة 

Organization of Information Security Policy 
 
 

    

Page 2 of 15 
 

 جدول احملتويات   

 3  ....................................................................................... معلومات ذات ملكية فكرية 

 4  ................................................................................................. الرقابة على الوثيقة

 4 ....................................................................................................................... ثيقةمعلومات عن الو 

 4 .......................................................................................................................... اإلعداد والتحديث 

 4 ................................................................................................................................ قائمة التوزيع

 4 ..................................................................................................................................... اإلعتماد 

 5  ...........................................................................................نظرة عامة على السياسة 

 5 ...................................................................................................................................... الغرض

 5 ....................................................................................................................................... النطاق

 6 ........................................................................................................................ تعريف املصطلحات 

 7 ................................................................................................................ التغيير واملراجعة والتحديث 

 7 ............................................................................................................................ اإلنفاذ / االمتثال 

 7 ................................................................................................................................. االستثناءات 

 8 .............................................................................................. (RACIاألدوار واملسؤوليات )مصفوفة املهام 

 9 ......................................................................................................................... الوثائق ذات الصلة

 9 ....................................................................................................................................... امللكية 

 10  .................................................................................................... بيانات السياسية 

 10 ...................................................................................................... أمن املعلومات األدوار واملسؤوليات 

 11 .....................................................................................................................الفصل بين الواجبات 

 12 ....................................................................................................................... االتصال بالسلطات 

 12 .................................................................................................. االتصال بمجموعات املصالح الخاصة

 13 .......................................................................................................... ن املعلومات في إدارة املشاريع أم

 13 ................................................................................................................... سياسة الجهاز املحمول 

 14 ............................................................................................................................ العمل عن بعد 

 



 
 أمن املعلومات تنظيم  سياسة 

Organization of Information Security Policy 
 
 

    

Page 3 of 15 
 

 فكرية  ملكية معلومات ذات 

هذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة بعمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  في جامعة اإلمام عبد الرحمن  

للجهات املعنية فقط حيث ال يتم توزيعها أو الكشف عنها أو نشرها أو نسخها دون إذن كتابي  بن فيصل. وهي وثيقة موجهة  

 .من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات
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 الرقابة على الوثيقة 

 عن الوثيقة  معلومات

 الحالة  اإلصدار التصنيف  العنوان  

 معتمدة 2.0 عام تنظيم سياسة أمن املعلومات

 اإلعداد والتحديث 

 التغييرات  تاريخ االصدار  اإلعداد اإلصدار

 إعداد 2014نوفمبر  19  عالء عليوة 0.1

 تحديث  2014ديسمبر  1  نبيل البحبوح 0.2

 QA 2017ديسمبر  27  أسامة العمري  0.3

 تحديث  2018 ديسمبر 31 نبيل البحبوح 1.0

 تحديث  2019مايو  21  منيب أحمد   1.1

 تحديث  2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث  2021سبتمبر  13 د. سامر بني عواد  2.0

 قائمة التوزيع 

  الرقم  املستفيد

  1  إدارة الشؤون القانونية

  2  املوقع االلكتروني للجامعة

  3 بالعمادة قسم ضمان الجودة 

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ الوظيفة  االسم 

  17th May 2022 عميد االتصاالت وتقنية املعلومات  العيس ى  عدنان د. خالد 
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 نظرة عامة على السياسة

مصطلحاتها، وتغييرها، ومراجعتها    وتعريفيستعرض هذا الجزء بالتفصيل الغرض من هذه السياسة ونطاقها  

 .ذات الصلة وامللكية وثائق وتحديثها، وإنفاذها/واالمتثال لها، واألدوار واملسؤوليات، وال

 الغرض 

 :هو أمن معلوماتتنظيم   الغرض الرئيس ي من سياسة 

ن من إنشاء أمن  بإدارة    وضع إطار عمل خاص
ّ

معلومات داخل  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يمك

اقبة تنفيذ هذا األمن والتحكم في تشغيله؛ وضمان أمن العمل عن بعد واستخدام األجهزة املحمولة  .الجامعة ومر

 نطاقال

تنطبق بيانات السياسة املكتوبة في هذه الوثيقة على جميع موارد جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بجميع  

 :مستويات حساسيتها، بما في ذلك

   جميع املوظفين بدوام كامل وبدوام جزئي واملوظفين املؤقتين الذين يعملون لدى، أو يعملون لصالح أو بالنيابة

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل عن

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الطالب الذين يدرسون في. 

  رحمن بن فيصل أو نيابة عنها.املقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح جامعة اإلمام عبد ال 

 املعلومات واالتصاالت في أنظمة تقنية  إلى  الذين تم منحهم حق الوصول   جميع األفراد والجماعات األخرى 

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

تغطي هذه السياسة جميع أصول املعلومات املحددة في وثيقة نطاق تقييم املخاطر وسيتم استخدامها كأساس  

 . ة أمن املعلوماتإلدار 
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 املصطلحات  تعريف 

 .تعريفات للمصطلحات الشائعة املستخدمة في هذه الوثيقة 1يقدم الجدول 

 التعريف  املصطلح

 مبدأ أمني يشير إلى ضرورة التعرف على األفراد وتحميلهم مسؤولية أفعالهم.  املساءلة

 .والوسائط والشبكات واألجهزة والبرامج ونظام املعلوماتاملعلومات التي لها قيمة للمؤسسة مثل النماذج  األصول 

.  توفر
ً
 الحالة التي يكون فيها األصل أو الخدمة قابلة ألن تصلها جهة مصّرح لها بذلك وقابلة ألن تستخدمها أيضا

 .معتمدةحالة األصل أو الخدمة التي يمكن الوصول إليها وقابلة لالستخدام عند الطلب من ِقبل جهة  السرية

وسيلة إلدارة املخاطر، تشمل السياسات واإلجراءات واإلرشادات التي قد تكون ذات طبيعة إدارية عليا أو تقنية أو  الرقابة

 .إدارية أو قانونية

 وصف يوضح ما يجب عمله لتحقيق األهداف املحددة في السياسات والطريقة التي تحقق بها تلك األهداف. اإلرشاد

التنصل  أمن املعلومات  وعدم  واملساءلة  التحّقق  مثل  أخرى  وسائل  يشمل  وهو  رها. 
ّ
وتوف وسالمتها  املعلومات  سرية  على  الحفاظ 

 واملوثوقية. 

د من دقتها وتناسقها طوال دورة حياتها بأكملها.  السالمة 
ّ
 الحفاظ على األصول والتأك

اإلدارة يتحملون مسؤولية الحفاظ على سرية أي شخص أو مجموعة من األشخاص الذين تم تحديدهم من ِقبل   املالك

 .األصول وتوافرها وسالمتها. وقد يتغير املالك أثناء دورة حياة األصل

خطة عمل يسترشد بها عند اتخاذ القرارات واإلجراءات. وتشتمل السياسة على تحديد البدائل املختلفة مثل البرامج  السياسة

 لى أساس التأثير الذي ستحدثه. أو أولويات اإلنفاق، واالختيار بينها ع

 مزيج من عواقب الحدث واحتماالت حدوثها )بما في ذلك التغييرات في الظروف(.  الخطر

ستخدم في الحصول على البيانات أو تخزينها أو معالجتها أو  النظام
ُ
جهاز أو نظام مترابط أو أنظمة فرعية تتكون من أجهزة ت

عرضها أو تبديلها أو تبادلها أو نقلها أو استقبالها، بما في ذلك برامج الحاسب اآللي والبرامج إدارتها أو التحكم فيها أو  

 الثابتة واألجهزة. 

جميع أشكال العمل خارج املكتب، بما في ذلك بيئات العمل غير التقليدية، مثل تلك املشار إليها باسم "العمل عبر   العمل عن بعد 

وبيئة "  " (WFH) "اإللكتروني"، و "مكان العمل املرن"، و "العمل عن ُبعد"، و "العمل من املنزل االنترنت"، و "التنقل  

 .العمل االفتراض ي "

وهو ترتيب عمل يتمتع فيه املوظفون باملرونة في موقع العمل وساعات العمل. يتم استبدال التنقل اليومي إلى مكان  

 .يةعمل مركزي بوصالت االتصاالت السلكية والالسلك

 : تعريف املصطلحات 1الجدول 
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 تحديث الو   التغيير واملراجعة

لضمان   ضرورية  سابقة  مراجعة  إجراء  املالك  يعتبر  لم  ما  عام  كل  واحدة  مرة  السياسة  هذه  مراجعة  يجب 

تعتمد   أن  على  املعلومات  أمن  إال ضابط  السياسة  هذه  في  تغييرات  يجري  ال  الحالية.   السياسة  هذه  استمرار  اإلدارة 

ا بحيث يتم تحديثه بمجرد إجراء أي تغيير. 
ً
 التغييرات. ويجب أن يظل سجل التغيير محدث

 نفاذ / االمتثال اإل 

يعد االلتزام بهذه السياسة إلزامًيا ويجب مراجعته بشكل دوري من قبل ضابط أمن املعلومات. يجب على جميع  

اإلدارة، الكلية، القسم واملركز( ضمان مراقبة االمتثال املستمر    وحدات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )العمادة،

 للسياسة في حدود دائرة اختصاصها. 

في حالة تجاهل أو انتهاك توجيهات أمن املعلومات، قد تتضرر بيئة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )على  

عملياتها أو تحدث انتهاكات قانونية فيها(، ويكون    سبيل املثال، يحدث فقدان للثقة في الجامعة وتتضرر سمعتها، أو تتعطل

األشخاص املخطئون مسؤولين عن تجاهل توجيهات األمن ومخالفتها مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو تصحيحية  

 بحقهم )مثل الفصل من الخدمة( ويمكن أن يخضعوا لتحقيقات قانونية. 

مثال صحيحة وعادلة )  يعاملون معاملة  انتهاكهم لألوامر األمنيةوظفين الذين يشتبه في  امل  التأكد من أّن يجب  

 . والتعامل مع انتهاكات السياسة ملعالجة انتهاكات السياسةالبشرية باألمر  إبالغ إدارة املوارد    ويجب  جراءات تأديبية(.اتخاذ إ

 االستثناءات 

فردي. ويجب أن يشفع كل طلب  يجب أن ينظر أمن املعلومات في االستثناءات من هذه السياسة على أساس   

استثناء من االمتثال لهذه السياسة باملبررات املنطقية التي دعت لتقديمه على أن يوافق ضابط أمن املعلومات على هذا  

 .االستثناء وتعتمده عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات . ويجب أن يشمل كل طلب استثناء املبررات واملزايا التي تنسب إليه

فترة االستثناء أربعة أشهر كحد أقص ى. ويجوز تمديد االستثناء ملدة أقصاها ثالث فترات متتالية وذلك بعد  تبلغ  

 إعادة تقييمه واعتماده. ولن يجدد أي استثناء ألكثر من ثالث فترات متتالية. 
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 ( RACIاملهام  األدوار واملسؤوليات )مصفوفة  

ل أو املسؤول أو الذي يتم استشارته أو إبالغه  اءتحدد من هو املس   التي (  RACIاملهام ) مصفوفة  2يوضح الجدول  

 .بكل مهمة يجب تنفيذها

التي تشترك فيها عدة جهاتهناك بعض   التوالي: عمادة االتصاالت وتقنية وهي    ؛هذه السياسةفي    األدوار  على 

،   إدارة املوارد البشرية / الوحدة اإلداريةو د ، املورّ و ،    مكتب إدارة املشاريعو ،  أمن املعلوماتموظف )ضابط (  ،املعلومات 

 .(تعاقداملالك واملستخدم ) املوظف واملو اإلدارة القانونية ، و 

 األدوار 

 
ت 

ما
لو

ملع
ة ا

ني
تق

 

ت
ما

لو
ملع

ن ا
أم

ط 
ضاب

 

ة   ر
دا

ن إ
 ع

ول
سؤ

امل

وع
شر

امل
 

ّرد
ملو

 ا

ية
شر

لب
د ا

ار
ملو

 ا

ية
ون

قان
 ال

ة ر
دا

اإل
 

ك
ملال

 ا

دم
خ

ست
امل

 

في موظف  لكل  األمنية  واملسؤوليات  األدوار   تحديد 

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
R C   R,A   I 

إلى  للمستخدمين  املطلوبة  الوصول  حقوق  تحديد 

 .أصول املعلومات في نظم املعلومات
R,C C     R,A I 

األمنية   واملسؤوليات  األدوار  وتخصيص  تحديد 

 .كل إدارة للمشروعاملطلوبة كجزء من 
C C R,A     I 

األمنية   واملسؤوليات  األدوار  تحديد  في  املشاركة 

تبادل  واتفاقيات  الخدمة  املطلوبة التفاقية مستوى 

 .املعلومات

C C R,A I  C   

    C C R,A I C .إدارة العالقة مع املوّردين

اتفاقية  لكل  األمنية  واملسؤوليات  األدوار  تحديد 

 خدمة.مستوى 
R R R,A I  C   

األمنية   املخالفات  على  املوّردين  حصول  مراجعة 

 .واالستخدام غير السليم وتقييم االحتياجات
C R,A I I   C,I  

تطبيق الضوابط املناسبة لحماية أمن األصول 

 عندما يستخدم املستخدم جهاز محمول في بيئة

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

R,C R,A     C I 

األجهزة   وإرشادات  املعلومات  أمن  بسياسة  االلتزام 

 .املحمولة املتعلقة بحماية املعلومات
 

 
C C  C 

 
R, A,I 

بها  املشتبه  أو  الفعلية  األمنية  الحوادث  عن  اإلبالغ 

 .لعمادة االتصاالت وتقنية املعلومات 
I 

 
A,C C   

 
R 

 (RACI: األدوار واملسؤوليات املخصصة بناًء على مصفوفة املهام )2الجدول 

المسؤوليات    
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 الوثائق ذات الصلة 

 :فيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة لهذه السياسة

   أمن املعلومات سياسة 

  سياسة أمن العمليات 

 سياسة أمن االتصاالت 

  سياسة عالقات املوردين 

  سياسة إدارة املخاطر 

  إجراءات إدارة املخاطر 

 لكية امل

مملوكة   الوثيقة  اإلمام  لهذه  بجامعة  املعلومات   وتقنية  االتصاالت  الرحمعمادة  فيصلعبد  بن  التي ن   وهي 

 .تحافظ عليها
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 السياسية بيانات 

 :جوانب رئيسة ستالفرعية التالية بيانات السياسة في  جزاءتقدم األ 

 أمن املعلومات األدوار واملسؤوليات 

  الفصل بين الواجبات 

 االتصال مع السلطات 

  االتصال مع مجموعات املصالح الخاصة 

  أمن املعلومات في إدارة املشاريع 

  سياسة الجهاز املحمول 

   العمل عن بعد 

 املعلومات األدوار واملسؤولياتأمن  

اإلدارات   .1 ومديري  املعلومات  أمن  ضابط  مع  بالتنسيق  املعنّية  اإلدارية  الوحدة  أو  البشرية  املوارد  إدارة  تقوم 

 .بتحديد وتوثيق األدوار واملسؤوليات األمنية للموظف في الوصف الوظيفي

يتحمل كل مالك املسؤولية النهائية عن الحماية  يجب توثيق املسؤولية عن األصول وتحديد مالك )أو صاحب( لها.   .2

 .اليومية لألصول 

 .يتحّمل جميع مديري اإلدارات مسؤولّية تحديد املهارات املطلوبة للتشغيل السليم للموظف داخل إداراتهم .3

مسؤولية إبالغ رؤسائهم املباشرين بأي هجمات أو   جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يتحمل جميع موظفي .4

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ات حالية أو محتملة في بيئةتهديد

موظفي .5 جميع  على  فيصل يجب  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  املعلومات   جامعة  أمن  وإجراءات  بسياسات  االلتزام 

 .أثناء عملهم اليومي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  الخاصة بـ
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 :تحدد مجاالت املسؤوليات على النحو التالي .6

a. ديد وتعريف عمليات أمن املعلوماتتح. 

b. تحديد وتوثيق مسؤوليات كل جهة عن كل أصل من األصول أوكل عملية من عمليات أمن املعلومات. 

c.  تحديد وتوثيق مستويات الترخيص. 

d. تحديد وتعريف مسؤوليات تنسيق ومراقبة جوانب أمن املعلومات لعالقات املوردين. 

Reference: [ISO/IEC 27001: A.6.1.1] 

 الفصل بين الواجبات 

يجب الفصل بين الواجبات ومجاالت املسؤوليات للتقليل من مخاطر التعديل غير املرخص به أو غير املقصود   .1

  .أو سوء استخدام أصول جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

الكافية للتمييز بين   .2 اتخاذ االحتياطات  واجبات املوظفين )على  يجب على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  

قاعدة   ومسؤول  النظام،  ومسؤول  الشبكة،  ومسؤول  البرامج،  شيفرة  ومختبر  برامج،  مطور  املثال،  سبيل 

 .البيانات( من أجل تقليل فرص الوصول غير املصرح به أو التعديل أو سوء استخدام املعلومات

أو تعديلها أو استخدامها دون إذن   يصل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن ف ال يجوز ألي شخص الوصول إلى أصول  .3

 .أو تصريح صحيح

 :كلما كان من الصعب الفصل بين الواجبات، يجب النظر في الضوابط األمنية األخرى بما في ذلك .4

i. رصد األنشطة. 

ii. مراجعة الحسابات. 

iii.   اإلشراف اإلداري. 

 [ISO/IEC 27001: A.6.1.2] 



 
 أمن املعلومات تنظيم  سياسة 

Organization of Information Security Policy 
 
 

    

Page 12 of 15 
 

 السلطاتباالتصال 

 ت كافية لتحديد متى يتم االتصال بالسلطات ومن الذي يقوم بعملية االتصال. يجب على اإلدارة تحديد إجراءا  .1

يجب أن يكون االتصال بالسلطات بناًء على سياسة االتصال املناسبة للوحدة وبتفويض من اإلدارة. وقد تشمل    .2

 :السلطات، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي

i.  خدمات الطوارئ. 

ii.  الجامعة بالكهرباء )على سبيل املثال، الشركة السعودية للكهرباء(الجهات التي تمد. 

iii. )الصحة والسالمة )على سبيل املثال، إدارة اإلطفاء. 

iv. )الجهات القائمة على أمر االتصاالت )مثل الشركة السعودية لالتصاالت أو موبايلي. 

v.  نية للمياه(الجهات القائمة على أمر إمدادات املياه )على سبيل املثال، الشركة الوط. 

[ISO/IEC 27001: A.6.1.3] 

 مجموعات املصالح الخاصةباالتصال 

يجب أن يبقى مسؤول أمن املعلومات على اتصال بمجموعات املصالح الخاصة واملنتديات األمنية املتخصصة   .1

ومعهد سانز ألمن املعلومات    }  security focus{والجمعيات املهنية )على سبيل املثال، منتدى أمن الحاسب اآللي

}  SANS  {  وجمعية إساكا ملسؤولي أمن إدارة املعلومات  ،}  ISACA  {    والجعمعية األمريكية لألمن الصناعي ، ASIS 

}  { 

 :يجب على اإلدارة التفكير في االشتراك في عضوية مجموعات املصالح الخاصة من أجل .2

i. تحسين معرفة أفضل املمارسات في أمن املعلومات. 

ii. مواكبة املعلومات األمنية ذات الصلة. 

iii. في بيئة 
ً
 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ضمان الفهم الصحيح ألمن املعلومات املطبق حاليا
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iv.   بتهديدات  إنذاراتتلقي تعرف  قد  وإفادات  واقتراحات  أمنية  تنبيهات  في  ل 
ّ
تتمث لبيئة    مبكرة  جديدة 

 .اط ضعفها؛ وكيفية التعامل مع حوادث أمن املعلوماتجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل و تبين نق

v. الحصول إلى استشارة متخصصة ومفيدة تتعلق بأمن املعلومات. 

vi. تشارك وتبادل وجهات النظر حول االتجاهات والتقنيات واملنتجات األمنية الجديدة. 

[ISO/IEC 27001: A.6.1.4] 

 أمن املعلومات في إدارة املشاريع 

إدارة املشاريع ومسؤول أمن املعلومات بمعالجة أمن املعلومات ودمجه في الطريقة التي تدير  يقوم مدير مكتب   .1

 من أّي مشروع من املشاريع بها الجامعة مشاريعها 
ً
 .ليكون جزءا

 يجب أن تشتمل طريقة إدارة املشروع ما يلي:   .2

i. تحديد أهداف أمن املعلومات ودمجها في أهداف املشروع. 

ii.   تقييم للسيطرة  إجراء  األشياء املطلوبة  في مرحلة مبكرة من املشروع لتحديد  املعلومات  أمن  ملخاطر 

 عليها.

iii. معالجة أمن املعلومات في جميع مراحل منهجية املشروع. 

[ISO/IEC 27001: A.6.1.5] 

 سياسة الجهاز املحمول 

ناسبة لحماية بيئة الشبكة  يجب على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  تحديد وتطبيق الضوابط األمنية امل .1

 .من مخاطر استخدام األجهزة املحمولة

يجب الحصول   و .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ال يجوز السماح لألجهزة املحمولة بالوصول إلى شبكة  .2

ويجب   جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الوصول إلى شبكة  ألجلعلى موافقة كتابية من مدير الوحدة املعني  

 .أن يستند هذا الوصول إلى متطلبات العمل
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جامعة   يجب على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  النظر في التدابير األمنية لفصل وحماية بيانات أعمال .3

 .على األجهزة املحمولة )على سبيل املثال، استخدام البرمجيات( اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 :يجب اتباع اإلرشادات التاليةعند إجراء األجهزة املحمولة،  .4

a.   عند السفر، يجب أال تترك املعدات والوسائط دون مراقبة في األماكن العامة، ويجب إغالقها ماديا إذا

 .أمكن ذلك

b.   جهاز استخدام  في   حاسبعند  الحساسة  أو  الشخصية  املعلومات  معالجة  تتم  أال  يجب  محمول، 

ا في وسائل  املثال،  )على سبيل  العامة  املؤتمرات وأماكن  األماكن  الفنادق ومراكز  العام وغرف  لنقل 

 .االجتماعات(

c.  أنظمة إلى  للوصول  األخرى  الوصول  رموز  أو  املرور  كلمات  تخزين  أبًدا  يجوز  عبد   ال  اإلمام  جامعة 

سرق أو تسمح بالوصول غير املصرح به إلى األصول  الرحمن بن فيصل
ُ
 .على األجهزة املحمولة حيث قد ت

d.  ا كبيًرا بين املواقع؛ ويؤخذ هذا في االعتبار عند  قد تختلف مخاطر
ً
األمان )مثل التلف والسرقة( اختالف

 .تحديد أنسب التدابير األمنية

على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  مسؤولية رفع مستوى الوعي لدى املوظفين الذين يستخدمون األجهزة   .5

 .يصلجامعة اإلمام عبد الرحمن بن ف املحمولة داخل بيئة 

جامعة اإلمام عبد الرحمن   إبالغ عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  على الفور بفقدان أي جهاز محمول تملكه  .6

 .ويحتوي على معلومات حساسة، أو قد يؤدي فقدانه إلى التسبب في خطر أمني آخر بن فيصل

[ISO/IEC 27001: A.6.2.1] 

 العمل عن بعد 

موافقة   .1 على  الحصول  جميع  يجب  وضع  ويجب  بعد،  عن  العمل  بأنشطة  التصريح  قبل  اإلدارة  من  رسمية 

 الترتيبات والضوابط األمنية التي تناسب ذلك التصريح.
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ال يجوز استخدام أجهزة الحاسب املحمولة وأجهزة الحاسب الشخصية املنزلية في أنشطة األعمال دون الحصول   .2

 .على إذن مناسب من اإلدارة

التصريح   .3 إلغاء  إلى يجب  األجهزة  إعادة  كما يجب  ُبعد  العمل عن  أنشطة  االنتهاء من  بمجّرد  الوصول  وحقوق 

 الجامعة. 

 .يجب االحتفاظ بسجل دقيق وحديث لجميع أنشطة العمل عن ُبعد .4

جامعة اإلمام عبد   يجب على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  السماح فقط باستخدام األجهزة التي تملكها .5

في   في العمل عن ُبعد واالتصال عن ُبعد بشبكتهم. ويجب أن تؤخذ الترتيبات األمنية التالية  الرحمن بن فيصل 

 الحسبان: 

i. ضمان األمن املادي لألجهزة وحمايتها من السرقة والضياع.  

ii. د من تشفير األجهزة
ّ
 .التأك

iii. ة الفيروسات  استخدام الحماية املناسبة من البرامج الضارة واللجوء لضوابط أمن األجهزة )مثل مكافح

 .والجدران النارية الشخصية(

iv. مثل االتصال بشبكة( الجامعة بطريقة آمنة SSL وVPN). 

v. استخدام آليات تحقق وتصريح دقيقة. 

vi.   بأعمال املتعلقة  الحساسة  املعلومات  لجميع  احتياطي  بنسخ  بن   القيام  الرحمن  اإلمام عبد  جامعة 

 .فيصل

[ISO/IEC 27001: A.6.2.2] 
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