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ة ملكية معلومات ذات
ّ
 فكري

في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتهذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة ب

عمادة وهي وثيقة موجهة للجهات املعنية فقط حيث ال يتم توزيعها أو الكشف عنها أو نشرها أو نسخها دون إذن كتابي من 

 .االتصاالت وتقنية املعلومات
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 الرقابة على الوثيقة

 عن الوثيقة معلومات

عنوانال صنيف 
ّ
 الحالة اإلصدار الت

 معتمدة 2.0 عام سياسة إدارة الحوادث األمنية

 اإلعداد والتحديث  

 التغييرات تاريخ االصدار إعداد اإلصدار

 إعداد 2014نوفمبر  18 عالء عليوه 0.1

 تحديث 2014ديسمبر  2  حبو حنبيل الب 0.2

 QA 2014 ديسمبر 27  أسامة العمري  0.3

 تحديث 2014ديسمبر  31  حبو حنبيل الب 1.0

 تحديث 2017مايو  01  منيب أحمد 1.1

 تحديث 2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث 2020سبتمبر  13 د. سامر بني عواد 2.0

 قائمة التوزيع

  الرقم  املستفيد

  1  إدارة الشؤون القانونية 

  2  املوقع االلكتروني للجامعة 

  3  قسم ضمان الجودة بالعمادة 

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ الوظيفة االسم

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

يستعرض هذا الجزء بالتفصيل الغرض من هذه السياسة ونطاقها وتعريف مصطلحاتها، وتغييرها، ومراجعتها وتحديثها،  

 .الوثيقة ملكيةإلى باإلضافة وإنفاذها/واالمتثال لها، واألدوار واملسؤوليات، والوثائق ذات الصلة 

 الغرض

 :الغرض الرئيس ي من سياسة إدارة حوادث أمن املعلومات هو

ة ونقاط األمنيّ  حوادثال إلدارة حوادث أمن املعلومات، بما في ذلك التواصل بشأن الضمان اتباع نهج ثابت وفعّ 

 الصلة. ذات الضعف

 نطاقال

تنطبق بيانات السياسة املكتوبة في هذه الوثيقة على جميع موارد وحدة املراجعة الداخلية على جميع مستويات 

 :الحساسية؛ بما فيها

  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، املوظفين بدوام كامل وبدوام جزئي واملوظفين املؤقتين الذين يعملون لدىجميع 

 ها.أو بالنيابة عن هاأو يعملون لصالح

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الطالب الذين يدرسون في. 

   هاأو نيابة عنجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل املقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح. 

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

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

تم استخدامها كأساس إلدارة تغطي هذه السياسة جميع أصول املعلومات املحددة في وثيقة نطاق تقييم املخاطر وسي

 .أمن املعلومات
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 املصطلحات تعريف  

 .هذه الوثيقةتعريفات للمصطلحات الشائعة املستخدمة في  1يقدم الجدول 

 ال صطلحامل
ّ
 عريفت

 .تحديد هوية األفراد وتحميلهم مسؤولية أفعالهم القدرة علىإلى ضرورة مبدأ أمني يشير  ءلةاملسا

للمؤسسة مثل النماذج والوسائط والشبكات واألجهزة والبرامج ونظام  بالنسبة قيمة تعتبر ذاتاملعلومات التي  األصول 

 .املعلومات

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

ر سريةال
ّ
 .أو عمليات غير مصرح بها جهاتألفراد أو م كشف أّي منهما أو عداألصل أو الخدمة  عدم توف

أو عليا التي يمكن أن تكون ذات طبيعة إدارية رشادات السياسات واإلجراءات واإل  تشمل وسيلة إلدارة املخاطر الرقابة

 .تقنية أو إدارية أو قانونية

 .وكيفية تحقيق األهداف املحددة في السياسات اعمله األشياء املطلوبوصف يوضح  رشاداإل 

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

 واملوثوقية.

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

مسؤولية الحفاظ على سرية األصول  لتحملأي شخص أو مجموعة من األشخاص تم تحديدهم من ِقبل اإلدارة  (صاحباملالك ) 

 وتوافرها وسالمتها. وقد يتغير املالك أثناء دورة حياة األصل.

ختلفة مثل البرامج أو خطة عمل يسترشد بها عند اتخاذ القرارات واإلجراءات. وتشمل السياسة تحديد البدائل امل ةسياسال

 أولويات اإلنفاق، واالختيار بينها على أساس التأثير الذي ستحدثه.

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

 .الطرف الذي يوفر املعدات أو الخدمات داملوّر 

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

والبرامج  حاسب آليإدارتها أو التحكم فيها أو عرضها أو تبديلها أو تبادلها أو نقلها أو استقبالها، بما في ذلك برامج ال

 .الثابتة واألجهزة

 املصطلحات  : تعريف1الجدول 

 الو  واملراجعة التغيير 
ّ
 حديثت

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

أن تعتمد اإلدارة  املعلومات علىضابط أمن  هوتغييرات في هذه السياسة  والجهة الوحيدة املخول لها إجراءالسياسة الحالية.  

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

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

ادات، وإدارات، وكليات، وأقسام ومراكز( ضمان مراقبة االمتثال املستمر للسياسة مل )من عجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيص

 في حدود دائرة اختصاصها.

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

تها، أو تتعطل عملياتها أو تحدث انتهاكات قانونية فيها(، ويكون األشخاص املثال، يحدث فقدان للثقة في الجامعة وتتضرر سمع

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.

صحيحة وعادلة )مثال اتخاذ  تتم معاملتهم بطريقةذين يشتبه في انتهاكهم لألوامر األمنية يجب التأكد من أّن املوظفين ال

 (. ويجب إبالغ إدارة املوارد البشرية باألمر والتعامل مع انتهاكات السياسة ملعالجتها.ضدهم إجراءات تأديبية

 االستثناءات

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

االمتثال لهذه السياسة باملبررات املنطقية التي دعت لتقديمه على أن يوافق ضابط أمن املعلومات على هذا االستثناء وتعتمده 

 أن يشمل كل طلب استثناء املبررات واملزايا التي تنسب إليه. . ويجبعمادة االتصاالت وتقنية املعلومات

أقص ى مدة لالستثناء هي أربعة أشهر. ويجوز تمديده ملدة أقصاها ثالث فترات متتالية وذلك بعد إعادة تقييمه واعتماده.   

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

غ بكل  من هو املساء التي تحدد( RACI) 1املهاممصفوفة  2 يوضح الجدول 
ّ
ل أو املسؤول أو الذي يجب أن يستشار أو يبل

 مهمة يجب تنفيذها.

عمادة االتصاالت وتقنية على التوالي: اإلدارة،  ؛ وهيفي هذه السياسة التي تشترك فيها عدة أطرافهناك بعض األدوار 

 .(تعاقداملوظف وامل )ويشملاإلدارة القانونية واملستخدم و  ،املعلوماتأمن  ()ضابط وموظف ،املعلومات

 األدوار                                    

ة املسؤوليات ر
دا

اإل
 

ة 
ني

تق

ت
ما

لو
ملع

 ا

ن 
أم

ط 
ضاب

ت
ما

لو
ملع

 ا

ة  ر
دا

اإل

ية
ون

قان
 ال

دم
خ

ست
امل

 

 I R,C R,A  I .دارة الحوادث األمنيةإل إنشاء إطار 

 I R,C R,A  I ها.وإجراءات تهاوسياس هاوإطار إدارة الحوادث عمليات  ومراجعة إعداد

 I R,C R,A  I .ومراجعة اإلرشادات الخاصة بالتعامل مع الحوادث وتصنيفها إعداد

قواعد جمع األدلة املتعلقة بحوادث أمن املعلومات صون تحديد وتوثيق و 

 .واالحتفاظ بها وعرضها
I R,C R,A  I 

وسالمة  تتعلق بسريةالتي نتهاكات الفعلية أو املشتبه بها لال  االستجابةتنسيق  

ر املعلومات 
ّ
  .أعمال جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلالهامة ذات الصلة بوتوف

I R,A R,C   

إضافية عند  يةالتحقيق في انتهاكات الضوابط األمنية وتطبيق ضوابط تعويض 

 .الضرورة
I R,A R,C   

   I R,A R,C .والتأكد من اتباع جميع اإلجراءات بشكل صحيح وادثإدارة االستجابة للح

عملية التحسين وتحديد  منها مراجعة الحوادث لتحديد الدروس التي يمكن تعلمها

 .التي قد تكون مطلوبة
I R,A R,C   

   I R,A R,C .مراجعة والتوصية بالتقنيات إلدارة أي حوادث محتملة والرد عليها

   I R,A R,C .حوادث خطيرة قد تتطلب قراًرا حاسًما ّي بأإبالغ اإلدارة 

واإلجراءات املتعلقة بحماية  واإلرشاداتااللتزام بسياسات أمن املعلومات 

 .املعلومات
 C C  R,A,I 

 I C C  R,A,I إبالغ عمادة تقنية املعلومات بالحوادث األمنية الفعلية أو املشتبه فيها.

 (RACIاملهام ) بناًء على مصفوفةحددة : األدوار واملسؤوليات امل2الجدول 

                                                

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

هة االعتماد( ( فيرمز للشخص املسؤول )أو جA( إلى املوظف الذي ينفذ مهمة من املهام، أما الحرف )Rِواملسؤوليات عند تنفيذ عمليات تتعدد فيها الوظائف أو اإلدارات. يرمز الحرف )

 حول ما هو مراد تنفيذه، ويرمز الحرف )C( أما الحرف )Rحيث يوقع هذا الشخص أو يعتمد املهمة املناطة إلى املوظف )ٌ
ً
( إلى الشخص الذي يكون I( فيرمز إلى املستشار الذي يقدم رأيا

 على علم ودراية باملهمة وهو الذي تصله أحدث املعلومات عن سير املهمة.
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 الوثائق ذات الصلة

 :فيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة لهذه السياسة

 سياسة أمن املعلومات 

 سياسة أمن املوارد البشرية 

  سياسة إدارة األصول 

  سياسة التحكم في الوصول 

  قةاملعلومات جوانب أمن
ّ
 سياسة إدارة استمرارية األعمالب املتعل

 سياسة االمتثال 

 إجراءات إدارة املخاطر 

 إجراءات االستجابة للحوادث 

 وسياسة التصعيدات قواعد مكتب الخدم 

 لكيةامل

  .تحافظ عليهاالتي  وهي بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتلهذه الوثيقة مملوكة 
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 بيانات السياسة

 :جوانب رئيسة سبعالفرعية التالية بيانات السياسة في  جزاءتقدم األ 

 املسؤوليات واإلجراءات 

  أمن املعلومات حوادثاإلبالغ عن 

 اإلبالغ عن نقاط ضعف أمن املعلومات 

  واتخاذ قرارات بشأنها أمن املعلومات حوادثتقييم 

 االستجابة لحوادث أمن املعلومات 

  من حوادث أمن املعلوماتالتعلم 

 جمع األدلة 

 املسؤوليات واإلجراءات

التعامل مع هذه  دعنيجب تحديد مسؤوليات حوادث أمن املعلومات واإلجراءات املناسبة لضمان استجابة فعالة   .1

 الحوادث.

مسؤوليتهم تجاه اإلبالغ عن الحوادث األمنية ذات  إدراك جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلالعاملين بيجب على جميع  .2

 .الصلة

 بتطوير عملية إلدارة حوادث أمن املعلومات عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيقوم ضابط أمن املعلومات بالتعاون مع  .3

 :تشمل هذه العملية على سبيل املثال ال الحصر حيث

i. تهااستغل تيضعف اللونقطة ا سببهاللتأكد من  هاوتحليل ةتحديد الحادث. 

ii. توّسع مداها. أو تقييد تأثير الحادثة الحد من 

iii. هاواإلبالغ عن ةرصد الحادث. 
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iv.  ثةحتواء الحاداتكتيكات. 

v.  الرفع بها )لجهات االختصاص(و للحادثة االستجابة. 

vi. ها.ومنع تكرار  ما خّربته الحادثة العمل التصحيحي إلصالح 

vii. اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعةفي جميع أنحاء  تضررينامل مع التواصل. 

viii. يتعلق بالحادثة. أي دليل الحصول على 

م تستطيعمراقبة  أن تنشر نظام عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى   .4
ّ
 حوادث تتعلقلكشف عن أي من خالله ا وتحك

  .أمن املعلوماتب

ن، ي)على سبيل املثال، الجمهور، الصحفييجب عدم إرسال املعلومات املتعلقة بحوادث أمن املعلومات إلى أطراف ثالثة  .5

 .إلخ(

يجب تحليل جميع حوادث أمن املعلومات التي تؤدي إلى انقطاع الخدمات أو فقدان األصول لتحديد أي اتجاهات ناشئة.  .6

 .هاكل هذه الحوادث وتحليل اتجاهاتب بشكل دوري عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتضابط أمن املعلومات و يجب إبالغ 

ق ب الحوادث املحتملةاملوظفين املعنيين بجب إبالغ ي .7
ّ
في اإلجراءات وعلى هؤالء املوظفين املساعدة  ،أمن املعلوماتالتي تتعل

 .التصحيحية الواجب اتخاذها

REF: [ISO/IEC 27001: A.16.1.1] 

 أمن معلومات ادثةاإلبالغ عن ح

"نموذج إدارة حوادث أمن  إعداد وتقنية املعلوماتعمادة االتصاالت يجب على ضابط أمن املعلومات بالتعاون مع  .1

األمنية التي تنش ئ آلية استجابة سريعة لحوادث أمن  والحوادثاملعلومات" من أجل اإلبالغ عن جميع املخالفات 

  .املعلومات
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 أصول  يمسمتوقع أو غير عادي  سلوك غيرأي  إدراكفيصل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن ب العاملينيجب على جميع  .2

 في البرمج السلوك قد يكون ذلكفقادرين على تحديده،  ايكونو الجامعة وأن 
ً

 محتمال
ً

لحوادث ا شمل. قد تياتعطال

 :ما يلي األمنية، على سبيل املثال ال الحصر

i.  م فيهانظام غير للتغييرات
ّ
 .متحك

ii. كلمة املرور( إطالع اآلخرين علىالوصول )على سبيل املثال،  مخالفات. 

iii.  ادّي األمن املخروقات. 

iv.   نظمة أو التالعب بهااختراق لأل. 

v. )فقدان سرية املعلومات )على سبيل املثال، سرقة البيانات. 

vi.  (.دون تصريح هاف البيانات أو تعديلتال إسالمة املعلومات )أي املساس ب  

vii.  الخدمات )أو(إساءة استخدام املعلومات واألصول و. 

viii.  ة.أو ضار  اغير مصرح به مجّيةأو بر  األنظمة بواسطة برنامج و /ب إلحاق الضرر  

ix. محاولة وصول غير مصرح بها.  

x. األجهزة أو البرامج أو البنية األساسية صميماتتغييرات غير مصرح بها على ت.  

xi.   نظامفي ال عادي يظهرغير سلوك. 

 :اتباع الخطوات التالية، يجب على املستخدمين نيةأم ةثاداكتشاف ح عند .3

i.  على الشاشة تظهر خطأرسائل تدل على وجود األعراض وأي تدوين. 

ii.  عمادة االتصاالت وتقنية )بمساعدة  تها بضرر فصل محطة العمل عن الشبكة في حالة االشتباه في إصاب

 .(املعلومات

iii. الخارجيةذاكرة ال مثل) قد تكون مصابة أيًضا لإلزالةأي وسائط قابلة  عدم استخدام(USB -  . 



 املعلومات دارة حوادث أمنسياسة أ
Information Security Incident Management Policy 

 
 

Page 13 of 16 

 

 على الفور بكل عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتإبالغ  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلجميع العاملين بيجب على  .4

  ما يلي: على سبيل املثال ال الحصرالتي يجب إبالغها للعمادة املعلومات  ومن املتعلقة باألمن. حوادثال

i. ثةاسم جهة االتصال وعدد األشخاص الذين يبلغون عن الحاد. 

ii.  تي شملتها الحادثة األمنيةال جهزةنوع املعلومات أو األ. 

iii.  املعلومات مدى تعرض أي شخص أو بيانات أخرى للخطر في حالة فقدان. 

iv. ثةموقع الحاد. 

v.  بالحادثة. متأثرة أجهزةأي  حصرأرقام 

vi.  عهاووقت وقو الحادثة األمنية تاريخ. 

vii. موقع البيانات أو املعدات املتأثرة. 

viii.  ها.وظروفالحادثة نوع  

الي تقدمه خدمة العن الحوادث ودمجها في تقرير شهرية تقارير  عدادإ االتصاالت وتقنية املعلوماتعمادة يجب على  .5

 .كل ثالثة أشهر العمادة

REF: [ISO/IEC 27001: A.16.1.2] 

 اإلبالغ عن نقاط ضعف أمن املعلومات

متعلقة بأمن املعلومات في اإلبالغ عن أي نقاط ضعف  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يجب على جميع موظفي .1

 .األنظمة أو الخدمات

بأوجه الضعف املتعلقة بأمن املعلومات في أسرع وقت ممكن، ويجب اتباع  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب إبالغ  .2

. قد تشمل نقاط الضعف األمنية، على سبيل املثال ال رفع بها إلى جهات االختصاصإجراءات االستجابة للحوادث وال

 ما يلي: الحصر

i. الحماية من الفيروسات عدم كفاية عدم كفاية جدار الحماية أو. 
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ii. أعطال النظام أو التحميل الزائد. 

iii. أعطال تطبيقات البرمجيات. 

iv. األخطاء البشرية. 

REF: [ISO/IEC 27001: A.16.1.3] 

 واتخاذ قرارات بشأنها أمن املعلومات حوادثتقييم 

الحالي  هااستناًدا إلى تأثير  ،خطورتهاحيث أمن املعلومات من  ةتقييم حادث املعلوماتعمادة االتصاالت وتقنية يجب على  .1

 :التاليجدول وفًقا لل وذلك العمل، أو املحتمل على

 تأثيرال

 )باتخاذ إجراءات عالجية( االستعجالضرورة 

 منخفض متوسط عالي 

 3 2 1 عالي

 4 3 2 متوسط

 5 4 3 منخفض

 

عمادة  وعلىيجب تصنيف جميع املعلومات املتعلقة بالحوادث األمنية على أساس نظام تصنيف الحوادث الحالي.  .2

 .بموافقة اإلدارة ةأمني ةالتصنيف املناسب لكل حادث تحديد االتصاالت وتقنية املعلومات

REF: [ISO/IEC 27001: A.16.1.4] 

 االستجابة لحوادث أمن املعلومات

"إجراء إدارة حوادث أمن املعلومات" الرسمي الذي يحدد الخطوات الالزمة  االتصاالت وتقنية املعلوماتعمادة تتبنى   .1

 ألي حادث متعلق بأمن املعلومات
ً
 .الواجب اتخاذها استجابة

 :يجب تسجيل الرد على الحادث وفًقا للمخطط التالي .2

 مدة الحل زمن االستجابة تعريف أفضلية

 ساعات 4  دقائق 10  حادث كبير 1

 ساعات 8  دقيقة 30  متوسط 2

 أيام 2  ساعة 1  متوسط 3
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 مدة الحل زمن االستجابة تعريف أفضلية

 ايام 5  ساعات 4  منخفض 4

 أيام 10  يومان تخطيطال 5

 

موظفين لل وال يسمح إالرسمية. السيطرة الأمن املعلومات تحت  ةتكون اإلجراءات املطلوبة للتعافي من حادثيجب أن   .3

توثيق جميع اإلجراءات العالجية بأكبر  والبّد من؛ ةإلى األنظمة املتأثرة أثناء الحادثالوصول باملحددين واملصرح لهم فقط 

 .قدر ممكن من التفاصيل

عن طريق املتابعة مع األطراف أو األشخاص املعنيين  ةمتابعة حالة الحادث عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات على .4

 هالتتبع أرقاما منحهايجب تسجيل جميع حوادث أمن املعلومات و  .ةوالتعامل مع االستفسارات املتعلقة بحالة الحادث

 
ً
 :يلي ما على سبيل املثال ال الحصر الحوادث األمنية . قد يتضمن سجلوالرجوع إليها مستقبال

i. ثةإلى وقوع الحاد أدت مباشرة أو غير مباشرة أسباب : سواء كانتالحادثة أسباب. 

ii. ت أثناء ظم التي : النّ الحادثة تأثير
ّ
 .ثةالحاداختل

iii. هاوإدارت ةاإلجراءات التي اتخذها املستخدم وموظفو عمادة تقنية املعلومات لإلبالغ عن الحادث. 

iv.  :عن الحادثة. الخسائر الناجمة حجممستوى الضرر 

v. تاريخ ووقت الحدوث. 

 ويجب أن يتضمن خطط كتابة تقرير عنهاسلس لعملية  متدادبمثابة ا ةيجب أن يكون إجراء االستجابة للحادث .5
ً
للطوارئ  ا

 .ثةاستمرار تشغيل أنظمة املعلومات أثناء الحاد تضمن

REF: [ISO/IEC 27001: A.16.1.5] 

 التعلم من حوادث أمن املعلومات

 بشكل منتظم.  ة هذه املعلوماتومراجعالحادثة  عما جرى بعدمعلومات تجميع  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى  .1

 إلى 
ً
  ة.بعد الحادث املعلومات املستخلصةأي تغييرات على العملية تم إجراؤها نتيجة ملراجعة ويجب أن يشار رسميا
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ويجب أن تكون  بعد كل حادثة الدروس والعبر املستفادة تمرين ألخذإجراء  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى   .2

 
ّ
 :األشياء التالية في الحسبانويجب ان تؤخذ قة بشكل كاف. النتائج موث

i.  د ، و الناجمة عنها والتكلفةلتحديد الضرر  عقب وقوع الحادثة الوقت املناسب للوضع فيإجراء تحليل
ّ
التأك

  التي يمكن أن تتخذ للتخفيف من وطأتها.جراءات اإل و  وافعها، ودالحادثة سبب من

ii. مين إضافية وعدم تعديل امتيازات لضمان عدم إنشاء حسابات مستخد تأثرةإجراء تقييم لألنظمة امل

  .ادثةأثناء االستجابة للح يناملستخدم

REF: [ISO/IEC 27001: A.16.1.6] 

 جمع األدلة

قواعد  ون بتحديد وتوثيق وص عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتأمن املعلومات بالتعاون مع  ضابط(يقوم موظف ) .1

 .ةالقانونيّ  اومتطلباته ضبطهاو  لجامعةجمع األدلة واالحتفاظ بها وعرضها بناًء على متطلبات أمن ا

جمع ت أن يجبو . صارمة في هذ الخصوص تطلب جمع معلومات إلجراء تحقيق يجب االلتزام بقواعدت ةالحادث تإذا كان .2

 :ما يلي االعتبارعلى أن يؤخذ في  بالتحقيق املحتمل بعناية تعلقةاألدلة امل

i. قد تعرضت لجريمة  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل األدلة بوضوح أن إجراء تحقيق شامل عندما تظهر

 .اتصاالت وجريمة حاسب آلي

ii.  التدابير األمنية ومنع تكرار مثل  صياغةاإلدارة في إعادة  تساعديجب أن يوفر هذا التحقيق معلومات كافية

 .ثةالحاد ههذ

؛ ويجب اتباع إجراءات صارمة لجمع األدلة الجنائية توجيههأمن املعلومات على الفور ل (ضابطموظف )االتصال بيجب  .3

 .األدلة من نسخعلى  والحصول األدلة الرقمية واألدلة املادية واألدلة األصلية  مثلة فيم

REF: [ISO/IEC 27001: A.16.1.7] 

 

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


