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 معلومات ذات ملكية فكرية

جامعة اإلمام عبد الرحمن  املعلومات فيهذه 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 

 املعلومات.كتابي من عمادة االتصاالت وتقنية 
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 الرقابة على الوثيقة

 معلومات عن الوثيقة

 الحالة اإلصدار تصنيف العنوان

 معتمد 2.0 عام سياسة االمتثال

 اإلعداد والتحديث

 التغييرات تاريخ االصدار إعداد/ تحديث إلصدارا

 إعداد 2014نوفمبر  18  عالء عليوه 0.1

 تحديث 2014ديسمبر  1   نبيل البحبوح 0.2

 QA 2014ديسمبر  23  أسامة العمري  0.3

 تحديث 2017أبريل  21 منيب أحمد  1.0

 تحديث 2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.1

 تحديث 2020سبتمبر  13 د. بشار عبداملهدي الذيب 2.0

 قائمة التوزيع

 املستفيد رقم النسخة

 دائرة الشؤون القانونية 1

 للجامعة املوقع االلكتروني 2

 بالعمادةقسم ضمان الجودة  3

 بالعمادةقسم أمن املعلومات  4

 االعتماد

 التوقيع التاريخ الوظيفة االسم

  October 2020 th8 عميد االتصاالت وتقنية املعلومات د. خالد عدنان العيس ى
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 نظرة عامة على السياسة

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

ومراجعتها وتحديثها، وإنفاذها واالمتثال لها، واالستثناءات، واألدوار  .واملسؤوليات، واملستندات ذات الصلة وامللكية

 واملسؤوليات، واملستندات ذات الصلة وامللكّية.

 من السياسة الغرض

 :الغرض الرئيس ي من سياسة االمتثال هو

 .االلتزامات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية املتعلقة بأمن املعلومات وأي متطلبات أمنيةتجنب انتهاك 

 النطاق

تنطبق بيانات السياسة املدرجة في هذه الوثيقة على جميع منسوبي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في 

 جميع مستوياتهم حيث تشمل:

    اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بدوام كامل أو بدوام جزئي أو بصفة جميع املوظفين الذين يعملون في جامعة

 .مؤقتة سواء كان وظفتهم الجامعة أو يعملون لصالحها أو بالنيابة عنها

 الطالب الذين يدرسون في الجامعة.  

 .املقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح الجامعة أو نيابة عنها 

  الذين ُمنحوا إمكانية الوصول إلى أنظمة تقنية املعلومات واالتصاالت في جميع األفراد والجماعات األخرى

 الجامعة.

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

 .إلدارة أمن املعلومات

 املصطلحات والتعاريف

 .ستخدمة في هذا املستندتعريفات للمصطلحات الشائعة امل 1يقدم الجدول 
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 تعريف مصطلح

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

 .معلومات لها قيمة للمؤسسة مثل النماذج والوسائط والشبكات واألجهزة والبرامج ونظام املعلومات األصول 

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

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

طبيعة إدارية وسيلة إلدارة املخاطر، بما في ذلك السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية التي يمكن أن تكون ذات  الرقابة

 .عليا أو تقنية أو إدارية أو قانونية

 .وصف ملا يجب القيام به وكيفية تحقيق األهداف املحددة في السياسات اإلرشاد

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

 م التنصل واملوثوقية.األصالة واملساءلة وعد

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

فئة املمتلكات املعنوية )غير املادية( التي تتألف في املقام األول من الحقوق املتعلقة باملواد املحمية بحقوق النشر  امللكية الفكرية

 .االختراع والتصميم الصناعيوالعالمات التجارية وبراءات 

أي شخص أو مجموعة من األشخاص الذين تم تحديدهم من ِقبل اإلدارة لتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية  صاحب )مالك(

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

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

 .اإلنفاق، واالختيار بينها على أساس التأثير الذي ستحدثه

 .حق الفرد في أن يكون آمًنا من اإلفصاح غير املصرح به ملعلومات عن نفسه مضمنة في املستندات الخصوصية

 .ما في ذلك التغييرات في الظروف( واحتمال حدوثهامجموعة العواقب التي تنجم عن حدث من األحداث )ب خطر

 .الطرف الذي يوفر املعدات أو الخدمات املوّرد

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

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

 .واألجهزة

: املصطلحات والتعاريف1الجدول   

 التغيير واملراجعة والتحديث

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

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

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

 .تغيير
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 النفاذ / االمتثال

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.

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

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 

 .الخدمة( ويمكن أن يخضعوا لتحقيقات قانونيةتأديبية أو تصحيحية ضدهم )مثل الفصل من 

 الستثناءاتا

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

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

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

 استثناء مبررات الطلب والفوائد املنسوبة إلى االستثناء.

أقص ى فترة لعمل استثناءات من هذه السياسة هي أربعة أشهر، ويجب إعادة تقييم االستثناءات وإعادة 

 مادها لثالث فترات متتالية إذا لزم األمر. ويمنع االستثناء من أّي سياسة ألكثر من ثالث فترات متتالية.اعت

 ((RACIاملهام ) األدوار واملسؤوليات )مصفوفة

غ  ( التي تحدد من هو املسؤول ومن الذي ستتم استشارته بشأن كل مهمة يجب القيام بها ومنRACI) 1املهام مصفوفة 2يوضح الجدول 
ّ
سيبل

 بها.

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

فيرمز للشخص  (Aف )إلى املوظف الذي ينفذ مهمة من املهام، أما الحر  (R) الحرفاألدوار واملسؤوليات عند تنفيذ عمليات تتعدد فيها الوظائف أو اإلدارات. يرمز 

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

 .يكون على علم ودراية باملهمة وهو الذي تصله أحدث املعلومات عن سير املهمة إلى الشخص الذي (I) ويرمز الحرف
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هناك بعض األدوار التي تقوم بها األطراف ذات الصلة بهذه السياسة وهي على التوالي كما يلي: اإلدارة، مدير عمليات تقنية املعلومات 

شرية  ، املراجع ، موظف أمن املعلومات، اإلدارة القانونية، الوحدة اإلدارية بإدارة املوارد البعمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتواالتصاالت، 

  .الداخلي و الخارجي ، الصاحب و املستخدم )املوظف واملتعاقد(

 األدوار                                    

 املسؤوليات
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 التحقق من االمتثال ومراجعته للتحقق من االمتثال لسياسات أمن معلوماتإجراء 

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

مساعدة فريق التدقيق الخارجي املستقل في إجراء عمليات تدقيق ألمن املعلومات في 

 .بشكل دوري الجامعة أنظمة
I R,C R,A    

    I R,A C .لحماية سرية وسالمة وصحة املعلومات الحساسةتطبيق الضوابط املناسبة 

 باستخدام أدوات التدقيق املناسبة
ً
    I R,A R,C .إجراء تدقيق داخلي ألنظمة الجامعة املهمة جدا

التأكد من أن سياسات أمن املعلومات متوافقة مع املتطلبات القانونية والتعاقدية 

 .الخاصة بالجامعة
I R C R  I 

تقديم املشورة القانونية املتخصصة الالزمة لإلدارات األخرى لتقديم الخدمات 

 .بطريقة متوافقة تماًما مع القوانين واللوائح الحالية
I R C R   

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

 .إنترانتيمكنهم تحديد موقع املستندات بسهولة عبر موقع 
I C R,A  R,C I 

 C C  C R,A,I  .االلتزام بسياسات وإرشادات أمن املعلومات واإلجراءات املتعلقة بحماية املعلومات

اإلبالغ عن الحوادث األمنية الفعلية أو املشتبه بها لعمادة االتصاالت وتقنية 

 .املعلومات
I A,C C   R 

 I A,C C   R .بامتيازات الوصول إلى االستخدامقبول املساءلة عن جميع األنشطة املرتبطة 

 I A,C C   R استخدام املعلومات فقط للغرض الذي تقصده الجامعة

       .إدارة جميع أنشطة تدقيق أمن املعلومات

    I C, I  .تطوير خطة التدقيق السنوية

    I C, I  إبالغ مدير عمليات تقنية املعلومات واالتصاالت بنتائج التدقيق.

    I C, I  .ضمان االمتثال ملمارسات وسياسات وإجراءات أمن املعلومات

مراقبة االمتثال لسياسات وإجراءات وإرشادات ومعايير أمن املعلومات إلى جانب 

 .املعايير الخارجية املختارة
 I C, I    

 (RACI)  : األدوار واملسؤوليات بناًء على مصفوفة املهام2الجدول 
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 الوثائق ذات الصلة

 :فيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة لهذه السياسة

 سياسة أمن املعلومات  

 سياسة تنظيم أمن املعلومات  

 سياسة أمن املوارد البشرية 

  سياسة إدارة األصول 

  سياسة التحكم في الوصول 

 سياسة التشفير 

 سياسة األمن املادي والبيئي 

 سياسة أمن العمليات 

 سياسة أمن االتصاالت 

 سياسة اقتناء النظام وتطويره وصيانته 

 سياسة عالقات املوّردين 

 سياسة إدارة حوادث أمن املعلومات 

 سياسة جوانب أمن املعلومات الستمرارية العمل 

 سياسة إدارة املخاطر 

  سياسة االستخدام املقبول 

  إجراءات تصنيف األصول 

 إجراءات إدارة التغيير 

  التصحيحإجراءات إدارة 

 إجراءات إدارة املخاطر 
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 إجراءات التعامل مع حوادث أمن املعلومات 

 إجراءات التحكم في الوصول املادي واملنطقي 

 إجراءات أمن املوارد البشرية 

 النسخ االحتياطي واستعادة اإلجراء 

 .إجراءات الحصول على نظام وتطويره وصيانته 

 امللكية

عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل و هي التي لهذه الوثيقة مملوكة 

 تحافظ عليها. 
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 بيانات السياسة

 هي: تقدم األقسام الفرعية التالية بيانات السياسة في ثمانية جوانب رئيسة

 تحديد التشريعات املعمول بها واملتطلبات التعاقدية 

 حقوق امللكية الفكرية 

 حماية السجالت 

 خصوصية وحماية معلومات التعريف الشخصية 

 بط التشفيرالئحة ضوا 

 املراجعة املستقلة ألمن املعلومات 

 االمتثال للسياسات واملعايير األمنية 

  مراجعة االمتثال الفني 

 املعمول بها واملتطلبات التعاقديةتحديد التشريعات  

يجب على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات بالتعاون مع الوحدة اإلدارية أو إدارة املوارد البشرية تحديد وتحليل  .1

جميع املتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية املطبقة، واتخاذ التدابير املناسبة لالمتثال لها. ويجب تغطية 

 :لتاليةاملجاالت ا

 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة املعايير واملبادئ التوجيهية ذات الصلة املتعلقة بأنظمة. 

  املتطلبات الحكومية و )أو( الخارجية ذات الصلة )مثل القوانين والتشريعات والتوجيهات واللوائح

 .واملعايير( املتعلقة بالعالقات الخارجية ومراجعات املتطلبات الخارجية

 قوانين العمل، وخاصة معالجة متطلبات السالمة والصحة املتعلقة بتقنية املعلومات. 

 حقوق امللكية الفكرية / قوانين حقوق النشر للبرنامج. 

 متطلبات أمن األنظمة، خاصة فيما يتعلق باستخدام بيانات التشفير ونقل البيانات. 
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 الخارجيين والوكاالت الحكومية تقارير التدقيق من املراجعين الخارجيين ومقدمي الخدمات. 

يجب إجراء تصميم وتشغيل وإدارة واستخدام األنظمة واملرافق ذات الصلة وفًقا ملتطلبات األمن القانونية أو  2.  

 .التنظيمية أو التعاقدية املعمول بها

REF:[ISO/IEC 27001: A.18.1.1] 

 حقوق امللكية الفكرية

املعلومات أن تعترف بحقوق امللكية الفكرية املرتبطة بأنظمتها وتحترمها )وهي تشمل على عمادة االتصاالت وتقنية  .1

حقوق املؤلف املتعلقة بالبرامج اإللكترونية أو املستندات، وحقوق التصميم ، والعالمات التجارية، وبراءات االختراع 

 .وتراخيص شفرة املصدر(

تطلبات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية بشأن استخدام املواد يجب تنفيذ اإلجراءات املناسبة لضمان االمتثال للم .2

التي قد تكون لها حقوق ملكية فكرية وبشأن استخدام منتجات البرمجيات مسجلة امللكية مثل حقوق النشر وحقوق 

 .التصميم والعالمات التجارية

 :.   يجب أن تلتزم عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات باملتطلبات التالية3

i. .شراء وإصدار جميع البرمجيات املستخدمة وفًقا التفاقيات الترخيص 

ii. .عدم إشراك شخص أو جهة في أي نسخ غير مصرح به للبرمجيات 

iii. .الحفاظ على األدلة والبراهين التي تؤكد ملكية التراخيص أو األدلة اإلرشادية 

iv. والتصميمات وغيرها من  تحديد جميع متطلبات الترخيص التي تحد من استخدام املنتجات والبرامج

 املواد املكتسبة.

v.  يجب على جميع العاملين الذين يستخدمون نظم املعلومات التقيد الصارم بقوانين حقوق النشر

 والقيود املفصلة من قبل بائع البرنامج اإللكتروني.
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vi.  عدم دبلجة مواد الجهات الخارجية، أو تحويلها إلى تنسيق آخر أو استخراجها من التسجيالت

 .لتجارية )مثل الفيديو والصوت( بخالف ما تسمح به سياسة حقوق الطبع والنشرا

vii. .وضع سياسة موثقة تحدد الطريقة املناسبة للتخلص من البرمجيات أو نقلها 

REF: [ISO/IEC 27001: A.18.1.2] 

 حماية السجلت

للضوابط املناسبة لحمايتها يجب وضع مجموعة من اإلجراءات املوثقة لتحديد طرق تصنيف السجالت، باإلضافة   .1

 من الضياع والتدمير والتزوير.

 :ينبغي أن تنظر عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات فيما يلي لضمان الحماية الصحيحة للسجالت  .2

 .حماية السجالت بناًء على عالقة السجل باملوضوع وبناء على أهميته -أ

 .تخزين السجالت بطريقة تالئم الوسائط املسجلة عليها -ب

تصنيف السجالت إلى أنواع مختلفة )مثل سجالت املوظفين وسجالت األنظمة وسجالت قواعد البيانات    -ج 

وسجالت التدقيق واإلجراءات التشغيلية(، مع تقديم تفاصيل عن فترات االستبقاء ونوع وسائط 

 .التخزين )مثل الورق والوسائط املغناطيسية والبصرية(

REF: [ISO/IEC 27001: A.18.1.3] 

  خصوصية وحماية معلومات التعريف الشخصية

ينبغي أن تقوم عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات بإعداد وتنفيذ سياسة لحماية البيانات والخصوصية تحدد  .1

املتطلبات الواردة في القوانين واللوائح ذات الصلة واملتطلبات التعاقدية الخاصة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 .فيصل

أو بيانات  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تبادل معلومات سرية أو مملوكة للجامعة يجوز ألي موظف فيال  .2

 بتبادل هذه 
ً
تتعلق بالعاملين فيها، مع كيانات أو وكاالت أو جهات خارجية أو وحدات عمل أخرى ما لم يمنح إذنا

 إلى متطلبات أعمال
ً
 الجامعة. املعلومات واستنادا
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REF:[ISO/IEC 27001: A.18.1.4] 

 تنظيم ضوابط التشفير

القيود املفروضة على استيراد أو تصدير أجهزة  املثال،يجب استخدام جميع عناصر التحكم في التشفير )على سبيل  .1

وبرامج الحاسب اآللي ألداء وظائف التشفير( وفًقا لجميع اللوائح والقوانين واالتفاقيات ذات الصلة عندما يقتض ي 

 األمر ذلك.

REF: [ISO/IEC 27001: A.18.1.5] 

 املراجعة املستقلة ألمن املعلومات

عبد الرحمن بن فيصل إنشاء وحدة مراجعة داخلية مستقلة إلدارة أمن املعلومات  جامعة اإلمام .    يجب على إدارة1

 .سبيل املثال ، التدقيق الداخلي والخارجي ، والتحقق من االمتثال الفني( على وتكليف أشخاص للقيام بمهامها )وهي

 :األقل(يجب إجراء مراجعة داخلية مستقلة بشكل دوري )مرة واحدة في السنة على  .    2

 .أ. بعد مراجعة سياسة أمن املعلومات

أو بنيتها التحتية  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ب. عند إجراء تغييرات كبيرة على مصادر معلومات

 .التقنية

 .أو السياق القانوني الجامعة ج. في حالة حدوث تغيير في متطلبات

الطريقة التي تسلكها عمادة االتصاالت  تاملعلومات للتحقق مما إذا كان.    ينبغي إجراء مراجعة داخلية مستقلة ألمن 3

وتقنية املعلومات إلدارة وتنفيذ أمن املعلومات كافية وفعالة. )على سبيل املثال، تتّبع أهداف أمن املعلومات 

 والسياسات واإلجراءات والعمليات املتعلقة بأمن املعلومات( 

REF: [ISO/IEC 27001: A.18.2.1] 

 االمتثال للسياسات واملعايير األمنية

فهم سياسات وإجراءات أمن املعلومات الخاصة  .     يجب على جميع العاملين بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل1

 املسؤولية تجاه االمتثال لها.ببالجامعة واإلقرار 
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القيام بمراجعة منتظمة ملدى االمتثال ألمن .    يجب على رؤساء األقسام واملسؤولين عن الوحدات اإلدارية بالجامعة 2

األنظمة في نطاق مسؤوليتهم عن السياسات واملعايير األمنية الصحيحة وأي متطلبات أمنية أخرى. ويجب تسجيل 

 .نتائج املراجعات واإلجراءات التصحيحية التي تنّفذ والحفاظ عليها

REF: [ISO/IEC 27001: A.18.2.2] 

 مراجعة االمتثال الفني

يجب أن يتم التخطيط ملتطلبات وأنشطة التدقيق التي تغطي عمليات فحص األنظمة التشغيلية بعناية وتنفيذها   .1

على فترات دورية )على األقل سنوًيا( مع معرفة أصحاب األصول لتقليل مخاطر حدوث اضطرابات في العمليات 

 .التجارية

نظام أو البيانات التي تتضمن استخدام أدوات البرنامج وأدواته عندما تتطلب عمليات تدقيق النظام الوصول إلى ال .2

املساعدة، يجب إجراء هذه التدقيقات بمعرفة أصحاب األصول والتعاون معهم وموافقتهم، ويجب اتخاذ 

االحتياطات ذات الصلة لحماية أنظمة وبيانات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من التلف أو االضطرابات 

 .قيق أو أدواتهنتيجة للتد

يجب على ضابط أمن املعلومات بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات إجراء عمليات تدقيق داخلية   .3

يجب أن يكون الشخص )أو األشخاص( و وخارجية مستقلة ألنظمة العمادة في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. 

التي تم تدقيقها. ويجب توفير أي وصول مطلوب ألعضاء فريق الذين يقومون بالتدقيق مستقلين عن األنشطة 

 ما يلي: التدقيق الخارجي عند إجراء التدقيق. وقد يشمل هذا الوصول على سبيل املثال ال الحصر

 .ي جهاز حوسبة أو اتصاالتأل الوصول إلى مستوى املستخدم و / أو مستوى النظام  -أ

علومات اإللكترونية أو املطبوعة( التي قد يتم إنتاجها أو الوصول إلى املعلومات )على سبيل املثال، امل -ب

 .نقلها أو تخزينها على معدات أو مقار أقسام معنية

 .الوصول إلى مناطق العمل )على سبيل املثال، مركز البيانات( -ت

 .الوصول إلى التقارير أو الوثائق التي تم إنشاؤها أثناء التدقيق الداخلي -ث
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 .حركة املرور بشكل تفاعلي على الشبكاتالوصول إلى رصد وتسجيل  -ج

REF: [ISO/IEC 27001: A.15.2.3] 

 

 

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


