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 معلومات ذات ملكية فكرية    

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

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

 .من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات

 
  



 
 كلمة املرور سياسة 

Password Policy 
 
 

    

Page 4 of 12 
 

 الرقابة على الوثيقة 

 معلومات عن الوثيقة 

 الحالة  اإلصدار التصنيف  العنوان 

 معتمدة 2.0 عام سياسة كلمة املرور 

 اإلعداد والتحديث 

 التغييرات  تاريخ االصدار  إعداد اإلصدار

 مشروع 2018يناير  01  منيب أحمد  1.0

 تحديث  2019 سبتمبر 17  د. بشار عبداملهدي الذيب 1.1

 تحديث  2020 سبتمبر 6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث  2021سبتمبر  13 عواد د. سامر بني  2.0

 قائمة التوزيع 

  الرقم  املستفيد

  1  إدارة الشؤون القانونية 

  2  املوقع االلكتروني للجامعة 

  3  قسم ضمان الجودة بالعمادة 

 4  بالعمادة قسم إدارة األنظمة

 5  بالعمادة قسم إدارة الشبكات

 6 بالعمادة قسم التطبيقات

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ العنوان  االسم 

  8th March 2022 عميد االتصاالت وتقنية املعلومات  د. خالد عدنان العيس ى 
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 ملخص تنفيذي 

حسابات   لحماية  األمامي  الخط  ل 
ّ
تمث فهي  اآللي.  الحاسب  تأمين  جوانب  من  مهم  جانب  هي  املرور  كلمات 

بالكامل.  ولذلك فإّن الغرض   الجامعة بطريقة سيئة إلى إلحاق الضرر بشبكةاملستخدمين. فقد تؤدي كلمة املرور املختارة  

واملعلومات التي تحتوي   من وجود سياسة كلمة املرور هو ضمان وجود قدر أكبر من الـتأمين املتجانس لشبكة الجامعة 

تعلقة بجميع أفراد الجامعة  عليها. إن تنفيذ هذه السياسة سيوفر قدر أكبر من الحماية للمعلومات الشخصية والسرية امل

والوحدات التابعة لها. باإلضافة إلى ذلك، تضع هذه السياسة معياًرا إلنشاء كلمات مرور قوية والعمل على حمايتها واملدة  

 .التي يتم فيها تغيير  هذه الكلمات 

 املقدمة 

 

مصادر املعلومات عبر اإلنترنت،  تقوم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالتحقق الشديد من الوصول إلى  

مثل البريد اإللكتروني والبيانات املؤسسية ومواقع الجامعة ومكتبة التعليم اإللكتروني والبيانات األكاديمية والشخصية  

نظم   إلى  للوصول  املستخدم  "مفاتيح"  هي  املرور  كلمات  الحساسة.  الخدمات  من  وغيرها  السحابية  الحوسبة  ومصادر 

واملع املعلومات  البيانات  تقنية  أنظمة  سرية  على  مباشر  بشكل  ر 
ّ
يؤث قد  الكلمات  هذه  في  والتساهل  بالجامعة.  لومات 

 على معلومات الجامعة ومعلومات املستخدم على حّد سواء. تضع هذه السياسة الحد  
ً
وسالمتها وتوافرها كما قد يؤثر سلبا

شخص في الجامعة ومعايير حماية هذه الكلمة أو الكلمات.    األدنى من املعايير إلنشاء كلمة )كلمات( املرور الخاصة بكل 

تقنية املعلومات بالجامعة االلتزام بالشروط الواردة في هذه السياسة   فعلى جميع املستخدمين الذين يصلون إلى مصادر

 عند إنشائهم لكلمات املرور الخاصة بهم وعند العمل لحماية هذه الكلمات. 

 األهداف 

 :اسةفيما يلي أهداف السي

مما قد يؤدي إلى إساءة استخدام البيانات   جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل منع الوصول غير املصرح به ألنظمة .1

 .الشخصية أو املؤسسية
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 .التأكد من استخدام مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت بطريقة صحيحة ودعم رسالة الجامعة وأهدافها وغاياتها .2

 .حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية كلمات املرور الخاصة بهمتشجيع املستخدمين على فهم  .3

 .حماية خصوصية وسالمة البيانات املخزنة على شبكة الجامعة .4

 الجهات املتأثرة بهذه السياسة

إليه على شبكة   الوصول  يتم  نظام  أي  لديهم حساب على  الذين  األشخاص  السياسة على جميع  تنطبق هذه 

 سب اآللي الخاصة بها أو هم مسؤولون عن ذلك الحساب. الجامعة أو أنظمة الحا 
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 بيان السياسة 

 إرشادات وبيانات اإلجراءات 

 :إرشادات عامة

 .يوًما  90يجب تغيير كلمات املرور كل  .1

يجب أن تفي جميع كلمات املرور بتعريف كلمة املرور القوية املوضحة أدناه في قسم إرشادات إنشاء كلمة مرور   .2

 .قوية

مرور تأتي عقب سابقتها مباشرة يجب أن تكون فريدة ، ولن ُيسمح بإعادة استخدام كلمة املرور السابقة  كل كلمة  .3

 .نفسها

 .من تاريخ اإلصدار 23:59:59تنتهي صالحية أي كلمة مرور مؤقتة في الساعة  .4

 فاشلة متتالية:( دقائق بعد ثالث عمليات تسجيل دخول 3سيتم قفل حساب املستخدم مؤقًتا ملدة ثالث ) .5

 .دقيقة 15تأمين الحساب )املدة(:  -أ 

 3حد تأمين الحساب:  -ب

 .دقيقة 30إعادة تعيين عداد قفل الحساب:  -ت

 .سيتم تطبيق عملية "إعادة تعيين كلمة املرور" على املستخدمين الذين يسجلون الدخول ألول مرة .6

 :خصائص كلمات املرور الضعيفة

 .أحرف كلمة املرور تحتوي على أقل من ثمانية .1

 .كلمة املرور التي هي عبارة عن كلمة موجودة في القاموس )اإلنجليزية أو األجنبية(  .2

 :كلمة املرور التي هي عبارة عن كلمة شائعة االستخدام مثل .3

 .اسم العائلة والحيوانات األليفة واألصدقاء وزمالء العمل والشخصيات الخيالية، إلخ -أ 

 .واألوامر وشركات املواقع واألجهزة والبرمجياتمصطلحات الحاسوب واألسماء   -ب

 .أعياد امليالد واملعلومات الشخصية األخرى مثل العنوان وأرقام الهواتف -ت

 .، إلخaaabbb  ،111222 ،zyxwvts ،4654321 أنماط لكلمات أو أرقام مثل -ث
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 ، الخ  fesuoy  ،damha أي مما ورد أعاله مكتوب بطريقة معكوسة مثل  - ج

 ( .secret1 ،1secretأي مما سبق يسبقه أو يتبعه رقم )على سبيل املثال،   - ح

 :إرشادات إنشاء كلمة مرور قوية

 .طولها ثمانية أحرف أبجدية رقمية على األقل .1

 .ال تحتوي كلمات املرور على معرف املستخدم .2

  .رف هجائيةال تحتوي على أكثر من حرفين متطابقين في صف واحد وال تتكون كلها من أرقام أو أح .3

 :تحتوي على ثالثة على األقل من فئات األحرف الخمسة التالية .4

 األحرف الصغيرة  -أ 

 األحرف الكبيرة -ب

 أعداد  -ت

 ؛ '>< / إلخ( ":[] {} ` \ = - ~ | + _ () * & ^٪ $ # @ األحرف "الخاصة" )مثل  -ث

 .تحتوي على ثمانية أحرف أبجدية رقمية على األقل - ج

 املستخدم مسؤوليات متعلقة ببيانات 

يتحمل املستخدمون مسؤولية املساعدة في حماية الشبكة وأنظمة الحاسب اآللي التي يستخدمونها. وتعد سالمة 

وسرية كلمة مرور الفرد عنصرا أساسيا في هذه املسؤولية. يتحمل كل شخص مسؤولية إنشاء كلمة مرور مقبولة وتأمينها  

ذه الضوابط إلى تعليق الحقوق في أنظمة الجامعة أو اتخاذ أي إجراء آخر  وفًقا لهذه السياسة. قد يؤدي عدم االمتثال له 

 .على النحو املنصوص عليه في السياسة

 انتهاك السياسة 

  :يخضع أي شخص ينتهك هذه السياسة ألي من اإلجراءات التالية أو جميعها

 تعليق حساب االنترنت الجامعي أو الوصول إليه.  •
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 .انونية بالجامعة مشفوعة باألدلة الداعمة التخاذ إجراء مناسبإحالة القضية إلى اإلدارة الق •

يمكن إحالة القضية إلى هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة العربية السعودية وهي الجهة التي قد تشرع   •

تعلقة بهذه  في إجراء تحقيق جنائي وفًقا ألنظمة الجرائم اإللكترونية. يمكن االطالع على املزيد من املعلومات امل

 :اللوائح على الرابط التالي

 :النسخة اإلنجليزية 

http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx 

 :النسخة العربية

http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx 

 

 

http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
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 خامتة 

 :من خالل تطبيق سياسة االستخدام املقبولة، نهدف إلى تحقيق النتائج التالية

لع بشكل أفضل على االستخدام املقبول وغير املقبول ملصادر تقنية املعلومات واالتصاالت   .1
ّ
مجتمع جامعي مط

 .بالجامعة

 عن قيمة مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت الخاصة بالجامعة     جامعي   مجتمع  .2
ً
 يكون مسؤوال

ً
عن    ومسؤوال

 استخدام هذه املصادر. 
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 امللحق 

 .في هذه الوثيقةتستخدم املصطلحات التالية 

توصيل الجامعة أو األجهزة الشخصية أو اململوكة ألطراف ثالثة بمرافق البنية التحتية لتقنية املعلومات   -  الوصول 

 واالتصاالت عبر طريقة اتصال مباشر أو غير مباشر. 

 فرد تم منحه حق الوصول إلى خدمات تقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة.  -  مستخدم معتمد

 .التاريخ الذي يلزم فيه تغيير كلمة املرور للوصول إلى أنظمة الجامعة وفًقا ملعايير كلمة املرور القوية  - انتهاء الصالحية 

األصول والبنية التحتية التي تملكها الجامعة أو تسيطر عليها صراحة أو في عهدتها بما في ذلك على   -  مصادر املعلومات

سبيل املثال ال الحصر البيانات والسجالت والخدمات اإللكترونية وخدمات الشبكة والبرمجيات وأجهزة الحاسب  اآللي 

 .وأنظمة املعلومات
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 املراجع 

 املقبول سياسة االستخدام   .1

 

 ------------------------------------ نهاية الوثيقة   -----------------------------------

 
 
 
 


