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 معلومات ذات ملكية فكرية   

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

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

 .كتابي من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات
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 الرقابة على الوثيقة

 معلومات عن الوثيقة

 الحالة اإلصدار التصنيف العنوان

 معتمدة 2.0 عام سياسة االستخدام املقبول 

حديث
ّ
 تاريخ اإلعداد والت

 التغييرات االصدارتاريخ  ن املؤلفو  اإلصدار

 إعداد  2014نوفمبر 18   عالء عليوه 0. 1

 تحديث 201430نوفمبر   نبيل البحبوح  0. 2

 Quality 201423ديسمبر    أسامة العمري  0. 3

 تحديث 201431ديسمبر   نبيل البحبوح 1. 0

 تحديث 21 2017أبريل  منيب أحمد  1.1

 مراجعة وتحديث 2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 مراجعة وتحديث 2020أوغسطس  31 د. بشار عبداملهدي الذيب 2.0

 قائمة التوزيع

 املستفيد  الرقم 

 إدارة الشؤون القانونية  1

 املوقع االلكتروني للجامعة 2

 قسم ضمان الجودة بالعمادة 3

 قسم أمن املعلومات بالعمادة 4

 االعتماد

 التوقيع التاريخ الوظيفة االسم

  8th October 2020 عميد االتصاالت وتقنية املعلومات د. خالد عدنان العيس ى
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 نظرة عامة على السياسة

يستعرض هذا الجزء بالتفصيل الغرض من هذه السياسة ونطاقها ومصطلحاتها وتعاريفها، وتغييرها، ومراجعتها 

 واملسؤوليات، واملستندات ذات الصلة وامللكّية. وتحديثها، وإنفاذها واالمتثال لها، والتنازل، واألدوار

 الغرض 

 الغرض الرئيس ي من سياسة االستخدام املقبول هو:

مكن استخدام الحاسب اآللي والشبكة والبريد اإللكتروني تتحديد مجموعة القواعد التي تحكم الطرق التي 

الحد األدنى من املخاطر املحتملة مثل هجمات وخدمات اإلنترنت من قبل املستخدمين. باإلضافة إلى التقليل إلى 

 .الفيروسات، والتنازل عن أنظمة وخدمات الشبكة، واملشاكل القانونية املترتبة على ذلك

 النطاق

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

 :مستويات حساسيتها، بما في ذلك

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

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة عنبالنيابة 

  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة فيالطالب الذين يدرسون. 

 عنها.لرحمن بن فيصل أو نيابة املقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح جامعة اإلمام عبد ا 

  فياملعلومات واالتصاالت  قنيةالوصول إلى أنظمة ت حقجميع األفراد والجماعات األخرى الذين تم منحهم 

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة

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

 .رة أمن املعلوماتإلدا
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 مصطلحات وتعريفات

 ( يوفر تعريفات ومصطلحات عامة مستخدمة في هذه الوثيقة1الجدول رقم )

 التعريف املصطلح

 مبدأ أمني يشير إلى وجوب تحديد هوية األفراد وتحميلهم مسؤولية أفعالهم. املساءلة

 والشبكات واألجهزة والبرامج ونظام املعلومات.معلومات ذات قيمة للمؤسسة مثل النماذج والوسائط  أصل

ر
ّ
 حالة حصول جهة مصرح لها على أصل من األصول أو خدمة من الخدمات والقدرة على استخدامها عند الطلب. توف

 عدم إتاحة أصل من األصول أو خدمة من الخدمات ألفراد أو كيانات أو عمليات غير مصرح بها. السرية

 الرقابة
ة املخاطر، بما في ذلك السياسات واإلجراءات واإلرشادات التي يمكن أن تكون ذات طبيعة إدارية عليا وسيلة إلدار 

 .أو تقنية أو إدارية أو قانونية

 وصف ملتطلبات تحقيق األهداف املحددة في السياسات وطريقة القيام بهذه املتطلبات. اإلرشاد

 أمن املعلومات
وسالمتها وتوافرها. ويشمل أمن املعلومات استخدام خصائص أخرى تتعلق بها مثل الحفاظ على سرية املعلومات 

 األصالة واملساءلة وعدم التنصل واملوثوقية.

 .الحفاظ على األصول وضمان دقتها وتناسقها طوال دورة حياتها بأكملها السالمة

 البرامج الضارة
حساسة أو الوصول إلى أنظمة الحاسب اآللي  برنامج مصمم لتعطيل تشغيل الحاسب اآللي أو جمع معلومات

 .الخاصة )على سبيل املثال، فيروس أو حصان طروادة(

 سياسة
خطة عمل لتوجيه القرارات واإلجراءات. و تتضمن عملية السياسة تحديد البدائل املختلفة مثل البرامج أو أولويات 

 الذي سيحدثه. اإلنفاق، واختيار البديل املالئم من بينها على أساس التأثير

 .مزيج من عواقب الحدث )بما في ذلك التغّيرات في الظروف( واحتمال حدوثها خطر

 نظام

ستخدم في الحصول على البيانات أو تخزينها أو معالجتها أو 
ُ
جهاز أو نظام مترابط أو أنظمة فرعية من املعدات ت

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

 .الثابتة واألجهزة

 (: املصطلحات والتغييرات1الجدول رقم )

 تغيير السياسة ومراجعتها وتحديثها

رة ضرورية لضمان استمرار 
ّ
يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة كل عام ما لم يعتبر املالك إجراء مراجعة مبك

الحالية. والشخص الوحيد املسموح له بإجراء تغييرات في هذه السياسة هو ضابط أمن املعلومات ويجب أن السياسة 

ا بحيث يتم تحديثه بمجرد إجراء أي تغيير.
ً
 تعتمد اإلدارة هذه التغييرات. كما يجب أن يظل سجل التغييرات محدث

  



 
 االستخدام املقبولسياسة 

Acceptable use Policy 
 
 

    

Page 7 of 13 
 

 النفاذ واالمتثال

د من ذلك بصورة دورية.  كما يجب على يجب االلتزام بهذه السياسة وعلى املسؤول 
ّ
عن أمن املعلومات التأك

جميع وحدات الجامعة )من عمادات وإدارات وكليات وأقسام ومراكز( ضمان مراقبة االمتثال املستمر لهذه السياسة في 

 نطاقها.

حق بها الضرر )على وفي حالة تجاهل توجيهات أمن املعلومات أو مخالفة هذه التوجيهات، فإّن بيئة الجامعة قد يل

ل العمل فيها كما قد تحدث 
ّ
سبيل املثال، قد يحدث فقدان للثقة في الجامعة أو تفقد الجامعة سمعتها أو قد يتعط

مخالفات قانونية(، وسيكون األشخاص املخطئون في هذه الحالة مسؤولين عن هذا الضرر مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات 

 فصل من الخدمة( ويمكن أن يخضعوا لتحقيقات قانونية.تأديبية أو تصحيحية ضدهم )مثل ال

 اتخاذ إجراءات 
ً
يجب أن يعامل األشخاص الذين يشتبه في انتهاكهم لألوامر األمنية بطريقة صحيحة وعادلة )مثأل

 جة.وإدارة املوارد البشرية والدخول في املعال تأديبية(. وملعالجة انتهاكات هذه السياسة، يجب إبالغ إدارة الجامعة

 االستثناءات 

يجب أن ينظر أمن املعلومات في االستثناءات على أساس فردي. والعتماد أّي استثناء يجب إرفاق قضية عمل مع 

طلب االستثناء تحدد فيها األسباب املنطقية للطلب. يجب أن يوافق املسؤول عن أمن املعلومات على االستثناءات من 

تعتمد عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  هذه املوافقة. ويجب أن يتضّمن كل طلب هذه السياسة وأن لشروط االمتثال 

 استثناء مبررات الطلب والفوائد املنسوبة إلى االستثناء.

أقص ى فترة للتنازل عن السياسة هي أربعة أشهر، ويجب إعادة تقييمها وإعادة اعتمادها لثالث فترات متتالية إذا 

 ل عن أي سياسة ألكثر من ثالث فترات متتالية.لزم األمر. ويمنع التناز 
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 (RACI املهاماألدوار واملسؤوليات )مصفوفة 

تشار أو سالتي تحدد من هو املسؤول أو املساءل أو من الذي سي )RACI ( 1وفة املهام( مصف2يوضح الجدول )

غ بكل مهمة يجب القيام بها
ّ
هذه السياسة؛ وهي على التوالي: عميد  هناك بعض األدوار التي تشترك فيها عدة جهات في .سيبل

 تقنية املعلومات واالتصاالت، عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات، موظف أمن املعلومات واملستخدم )املوظف واملتعاقد(.
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 I C C R,A .االلتزام بسياسات وإجراءات أمن املعلومات املتعلقة بحماية املعلومات

اإلبالغ عن الحوادث األمنية الفعلية أو املشتبه بها لعمادة االتصاالت وتقنية 

 .املعلومات 
I C C R,A 

تقصده جامعة اإلمام عبد الرحمن بن استخدام املعلومات فقط للغرض الذي 

 فيصل.
 C C R,A 

 C C R,A  .قبول املساءلة عن جميع األنشطة املرتبطة بامتيازات وصول املستخدم

توزيع وثائق أمن املعلومات بحيث يكون لدى من يحتاجون إلى هذه املستندات 

 داخلية.نسخ أو يمكنهم تحديد موقع املستندات بسهولة عبر موقع شبكة انترانت 
I C R,A I 

    (RACI)( األدوار واملسؤوليات املحددة بناء على مصفوفة املهام 2الجدول ) 

  

                                                      
( الخاصة بتحديد املسؤوليات واألدوار املختلفة التي يشارك بها أعضاء الفريق في إنجاز مهام العمل. وهي مفيدة بشكل خاص في توضيح RACI) املهامتصف مصفوفة  1

( فيرمز للشخص املسؤول A( إلى املوظف الذي ينفذ مهمة من املهام، أما الحرف )Rِالوظائف أو اإلدارات. يرمز الحرف )األدوار واملسؤوليات عند تنفيذ عمليات تتعدد فيها 

 حول ما هو مراد تنفيذه،C( أما الحرف )R)أو جهة االعتماد( حيث يوقع هذا الشخص أو يعتمد املهمة املناطة إلى املوظف )ٌ
ً
ويرمز  ( فيرمز إلى املستشار الذي يقدم رأيا

 ( إلى الشخص الذي يكون على علم ودراية باملهمة وهو الذي تصله أحدث املعلومات عن سير املهمة.Iالحرف )
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 الوثائق ذات الصلة

 فيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة بهذه السياسة:

 سياسة أمن املعلومات 

 سياسة أمن املوارد البشرية 

  سياسة إدارة األصول 

  الوصول سياسة التحكم في 

 سياسة إدارة حوادث أمن املعلومات 

 سياسة االمتثال 

 امللكية 

هذه الوثيقة مملوكة لعمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، وهي التي 

 تحافظ عليها.
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 عناصر السياسة 

 تقدم النقاط الفرعية التالية عناصر السياسة في ستة جوانب رئيسة هي: 

o سرية املعلومات 

o استخدام الحاسب اآللي 

o استخدام البريد اإللكتروني 

o استخدام اإلنترنت 

o استخدام كلمة املرور 

o استخدام الشبكات واألنظمة 

 سرية املعلومات

الجامعة ويبلغون عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  عن يلتزم املستخدمون التزاما صارما بسياسات أمن معلومات  .1

 أي خرق أمني أو حوادث أو انتهاكات أمنية.

في التعامل مع  يلتزم املستخدمون التزاما تاما في جميع األوقات باتفاقية عدم اإلفصاح الصادرة عن الجامعة .2

 إرسال هذه املعلومات أو حفظها إلكترونًيا.املعلومات السرية املتعلقة باملعلومات اململوكة لها وحمايتها عند 

ال يجوز للمستخدمين اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملعلومات اململوكة للجامعة أو تقديمها ألي شخص )داخل  .3

 الجامعة أو خارجها( و / أو أي طرف ثالث دون موافقة اإلدارة املعنية و أخذ تفويض بذلك.

العناية الالزمة لحماية أصول الجامعة. وتقع على عاتق كل مستخدم املسؤوليات يجب على املستخدمين توخي كل  .4

 التالية:

ا. منع الوصول غير املصرح به، بما في ذلك عرض مصادر املعلومات الخاضعة ملسؤوليته أو سيطرته )مثل 

أو محطات الوصول أو املعلومات املتوفرة على أجهزة الحاسب اآللي املحمولة أو أجهزة الحاسب اآللي املكتبية 

 املطبوعات أو الوسائط الشريطية وما إلى ذلك(.
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ر عناصر التحكم في الوصول. وال تطبع املعلومات السرية 
ّ
ب. طباعة معلومات الجامعة السرية على طابعات توف

 إال في ظل رقابة.

 املشبوهة على أنظمتها.ج. إخطار عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  بأي سلوك شبيه بالفيروس أو األنشطة 

 يجب على املستخدمين عرض شارات التعريف الخاصة بهم )بطاقات الهوية( في جميع األوقات في مقر الجامعة. .5

يجب على املستخدمين املساهمة واملشاركة بنشاط في مبادرات وأنشطة أمن املعلومات التي ترتبها الجامعة )مثل  .6

 التدريب والتوعية في مجال األمن(.

على املستخدمين قفل و / أو تأمين أي معلومات حساسة )سواء بتنسيقات إلكترونية أو مطبوعة( قبل مغادرة يجب  .7

 أجهزتهم ومكاتبهم )أي الخوادم ومحطات العمل وأجهزة الحاسب اآللي املحمولة(.

 مكت .8
ً
.يجب على للمستخدمين أال يتركوا أي مستند حّساس سواء كان وثيقة وردت بالفاكس أو مستندا

ً
 وبا

 استخدام البريد اإللكتروني

 يجب على املستخدمين استخدام خدمات البريد اإللكتروني فقط ألعمال الجامعة. .1

يكون املستخدمون مسؤولون عن االستخدام املناسب ونشر املعلومات من خالل خدمات البريد اإللكتروني التي  .2

 تقدمها الجامعة.

أو خدمة البريد اإللكتروني للمستخدمين اآلخرين دون الحصول على  ال يجوز للمستخدمين الوصول إلى حسابات و / .3

 إذن مناسب من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات .

ال يجوز للمستخدمين استخدام خدمات البريد اإللكتروني الداخلية والخارجية إلرسال املعلومات السرية املتعلقة  .4

 إدارتهم. باألعمال في الجامعة دون موافقة مسبقة وإذن من

ال يجوز للمستخدمين استخدام خدمات البريد اإللكتروني لألنشطة غير القانونية، بما في ذلك إرسال أو تلقي مواد  .5

 محمية بحقوق الطبع والنشر ملا فيه من انتهاك لقوانين حقوق النشر أو اتفاقيات الترخيص.

ة توجيه متعددة غير ضرورية مثل تحيات ال يجوز للمستخدمين إرسال رسائل متسلسلة أو بريد مزعج أو إعاد .6

 العطالت الجماعية.
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ال يجوز للمستخدمين تعميم و / أو إرسال تنبيهات الفيروسات الواردة عبر البريد اإللكتروني إلى أي شخص آخر غير  .7

 عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات .

 محلية أو دولية ألي سبب غير األغراض التجارية.ال يجوز للمستخدمين االشتراك في أي مجموعة بريدية سواء كانت  .8

 استخدام االنترنت

 يجب على املستخدمين فقط استخدام الوصول إلى اإلنترنت ألنشطة أعمال الجامعة.     .1

ال يجوز للمستخدمين استخدام خدمة اإلنترنت في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك إرسال أو استالم املواد املحمية  .2

 والنشر ملا فيها من انتهاك لقوانين حقوق النشر أو اتفاقيات الترخيص املعمول بها.بحقوق الطبع 

يكون املستخدمون مسؤولين ومحاسبين عن االستخدام املناسب للمعلومات ونشرها من خالل خدمات اإلنترنت التي  .3

 تقدمها الجامعة.

مات ضارة أو مدمرة و / أو احتيالية، أو ال يجوز للمستخدمين استخدام أنظمة الجامعة لتوزيع أي رموز أو معلو  .4

إدراج أو تمكين فيروسات الكمبيوتر أو شيفرات الفيروسات أو القيام بأي أنشطة قرصنة داخل أو خارج بيئة 

 الجامعة.

ال يجوز للمستخدمين استخدام خدمات املراسلة الفورية والشبكات االجتماعية للدردشة مع املشتركين املحليين أو  .5

 عبر اإلنترنت.الدوليين 

 كلمة املرور

 يجب على املستخدمين عدم تبادل أو الكشف عن اسم املستخدم أو كلمة املرور ألي أحد. .1

 لسياسة كلمة املرور بالجامعة.  .2
ً
 تقع على املستخدمين مسؤولية اختيار كلمات مرور آمنة والحفاظ عليها وفقا

 بحفظهم لكلمات املرور.يجب على املستخدمين أال يجعلوا تسجيل الدخول التلقائي  .3
ً
 ممكنا

ً
 على األنظمة خيارا

 استخدام الشبكة واالنظمة

ال يجوز أن يدخل املشغلون برامج ضارة )مثل الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وقنابل البريد اإللكتروني  .1

 وما إلى ذلك( في أنظمة الجامعة.
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آلي في شبكة املؤسسة، سواء تم تنزيلها من  ال يجوز للمستخدمين استخدام ببرامج مجانية أو برامج حاسب .2

 اإلنترنت أو تم الحصول عليها من خالل أي وسائط أخرى، دون إذن من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات .

ال يجوز للمستخدمين استخدام أنظمة الجامعة لتخزين بيانات يمكن تفسيرها على أنها منحازة )على سبيل  .3

  ا أو عرقًيا أو ثقافيا، إلخ( أو معالجتها أو تنزيلها أو نقلها.املثال، سياسًيا أو دينيً 

ال يجوز للمستخدمين إيقاف تشغيل حزمة برامج الكشف عن الفيروسات املعتمدة من الجامعة، أو استخدام  .4

 أي حزمة برامج ملكافحة فيروسات أخرى دون موافقة كتابية من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات .

للمستخدمين إجراء مسح ضوئي أو مسح أمان لشبكة أو أنظمة الجامعة ما لم يكن ذلك مصرًحا به من ال يجوز  .5

 قبل عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  ويتم إرسال إخطار مسبق إلى املوظفين املعنيين.

ة ملضيف ال يجوز للمستخدمين تنفيذ أي شكل من أشكال مراقبة الشبكة التي تعترض البيانات غير املخصص .6

 من الواجب املناط إليه. املوظف، ما لم يكن هذا النشاط جزًءا من العمل
ً
 املصرح به للموظف أو جزءا

 ال يجوز للمستخدمين التحايل على مصادقة املستخدم أو أمن أي مضيف أو شبكة أو حساب. .7

ي جلسة عمل مستخدم  ال يجوز للمستخدمين استخدام أي برنامج أو إرسال رسائل من أي نوع، بقصد التدخل ف .8

 كانت أو خارجًية.
ً
 لجهاز طرفي أو تعطيله، عبر أي وسيلة، محلًية
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