عمادة التطوير والجودة

�سيا�سات تداول املعلومات
�سيا�سات اال�ستخدام والن�شر على البوابة الإلكرتونية

تراجع هذه الوثيقة �سنوي ًا بتحديثها عن طريق جامعة الق�صيم فقط؛ الحتمال وقوع م�ؤثرات داخلية �أو خارجية
عليها قد ت�ؤثر على �صحتها .ويحتفظ بن�سخة موقعة من هذه الوثيقة يف خمزن وثائق جامعة الق�صيم –عمادة
تقنية املعلومات � -سيا�سات.
•ت�سعى جامعة الق�صيم لتحقيق العديد من الأهداف ،من خالل البوابة الإلكرتونية للجامعة تتمثل يف الآتي:
•الرتكيز على نقل قيم اجلامعة ور�ؤيتها ور�سالتها.
•تعزيز جمموعة وا�سعة من الفر�ص الوظيفية املتاحة يف جامعة الق�صيم.
•ت�شجيع م�ستخدمي موقع اجلامعة لزيارة احلرم اجلامعي ،وح�ضور الفاعليات باجلامعة ،وطلب املعلومات.
•توفري معلومات دقيقة ومت�سقة عن �إجنازات جامعة الق�صيم.
•ت�أكيد توطيد العالقات الأكادميية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.
•ت�سليط ال�ضوء على فر�ص الدرا�سة والربامج املتميزة التي تقدمها جامعة الق�صيم.
•جتنب لوحات الإعالنات اخلا�صة للإدارات والكليات.
•الو�صول للخدمات الإلكرتونية املقدمة ملن�سوبي اجلامعة ب�شكل �سهل ومي�سر.
الهدف:
تهدف هذه ال�سيا�سات �إىل و�ضع �ضوابط اال�ستخدام والن�شر للبوابة االلكرتونية ،وكيفية �إدارة املحتوى مبواقع
البوابة االلكرتونية وفق ًا مل�ضمون جملة ال�سيا�سات املخ�ص�صة ل�ضبط التعامالت الإلكرتونية بجامعة الق�صيم.
نطاق التطبيق:
تطبق هذه ال�سيا�سات على جميع م�ستخدمي البوابة الإلكرتونية للجامعة وكذلك امل�سئولني عن الن�شر و�إدارة املحتوى
باملواقع التابعة للبوابة الإلكرتونية بجامعة الق�صيم.
مفاهيم البوابة الإلكرتونية
•البوابة هي املوقع الإلكرتوين جلامعة الق�صيم وكل ما يتبع له من مواقع ن�شر املحتوى �سواء �أكان موقع كلية �أم
عمادة �أم �إدارة �أم موقع ًا خا�ص ًا بع�ضو هيئة تدري�س �أو موظف �أو طالب.
•�شروط اال�ستخدام هي جميع ال�شروط وال�ضوابط التي يجب �أن تراعى عند ا�ستخدام البوابة الإلكرتونية
بجامعة الق�صيم.
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•املحتوى هو الن�صو�ص �أو الر�سوم البيانية �أو الإعالنات �أو الروابط �أو غريها من املواد ك�أخبار اجلامعة ،وفعاليات
اجلامعة ،واملرئيات ،وبيانات التوا�صل مبن�سوبي اجلامعة ،واملقررات الدرا�سية واملقاالت املن�شورة.
•الروابط اخلارجية هي الروابط التي تنقل الت�صفح �إىل �صفحات ال تتبع لبوابة جامعة الق�صيم.

�شروط اال�ستخدام
•تعد البوابة املوقع الر�سمي الوحيد جلامعة الق�صيم وتدار من قبل عمادة تقنية املعلومات ممثلة بق�سم
الربجميات و�إدارة البوابة االلكرتونية ،ويدار املحتوى فيها من خالل العمادات ،والكليات ،والإدارات ومراكز
اجلامعة وكال مبا يعرب عن نف�سه.
•على جامعة الق�صيم �إتاحة �شروط اال�ستخدام للبوابة االلكرتونية على جميع �صفحات البوابة.
•يجب على امل�ستخدم معرفة �أن ا�ستخدامه لبوابة جامعة الق�صيم يعد قبو ًال منه ب�شروط ا�ستخدام البوابة ،
ف�إذا كان ال يقبلها بالكامل ف�إن دخوله لهذا املوقع �أو �أي موقع فرعي يعد تعدي ًا وعليه �أن يتوقف عن ا�ستخدامه
فوراً.
حجز النطاقات الفرعية
•يجب �أن تكون ا�ست�ضافة مواقع جامعة الق�صيم على ال�شبكة العاملية من خالل اجلامعة� ،أو من خالل جهات
حكومية �أخرى� ،أو من خالل مقدمي خدمات اال�ست�ضافة الذين رخ�صت لهم هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
على �أن تكون اال�ست�ضافة داخل اململكة ،و�أن يت�ضمن العقد املربم بني الطرفني �ضوابط ل�ضمان �سرية املعلومات.
•يحق لكل جهة باجلامعة حجز نطاق �أو ا�سم خمت�صر ليكون تابع ملجال اجلامعة ) ( qu.edu.saوذلك بتقدمي
خطاب ر�سمي �إىل (عمادة تقنية املعلومات ) مو�ضح فيه اال�سم املخت�صر املطلوب حجزه.
•ال يحق لأي جهة بجامعة الق�صيم �إن�شاء موقع �إلكرتوين تابع لها خارج املجال (.)qu.edu.sa
�صالحية� إدخال املحتوى وحتديثه
•تقع م�سئولية اال�ضافة �أو احلذف �أو التعديل على عالمات التبويب بال�صحفة الرئي�سية لبوابة اجلامعة على
عاتق ق�سم الربجميات والبوابة االلكرتونية التابعة لعمادة تقنية املعلومات بجامعة الق�صيم �أو من تنيبها.
•تقع م�سئولية �إدارة �صحيفة اجلامعة الإلكرتونية على مركز االعالم واالت�صال باجلامعة حيث �إن لديه كامل
ال�صالحية يف ن�شر وحتديث حمتويات ال�صحيفة الإلكرتونية وكذلك كل ما هو متعلق بالأخبار والفعاليات
والندوات وامل�ؤمترات واملقاالت وما يندرج حتتها من خدمات خا�صة بها.
•على اي جهة من جهات جامعة الق�صيم ترغب بن�شر اخبار �أو فعاليات �أو ندوات �أو مقاالت �أو م�ؤمترات على
ال�صفحة الرئي�سية لبوابة اجلامعة التوا�صل مع مركز االعالم واالت�صال باجلامعة ب�شكل ر�سمي .
•يف حال وجود �إ�ضافة برجمية ( ك�إ�ضافة منوذج ت�سجيل ح�ضور على �سبيل املثال وال احل�صر) ،يجب �أن يتم
تزويد ق�سم الربجميات والبوابة االلكرتونية بعمادة تقنية املعلومات بخطاب ر�سمي عرب و�سائل االت�صاالت
الإدارية يحتوى على الطلبات مبدة ال تقل عن ثالث �أ�سابيع قبل تاريخ انعقاد امل�ؤمتر �أو الفعالية  ،وبغري ذلك
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لن يتم النظر ايل الطلب .
•كل جهة من جهات اجلامعة لديها موقع م�ستقل ب�صالحية �إدارته ب�شكل كامل ،بحيث تقع م�سئولية ن�شر وحتديث
املحتوى الإلكرتوين اخلا�ص بكل جهة على عميد �أو مدير اجلهة امل�س�ؤول ويتحمل م�سئولية ن�شر وحتديث كامل
حمتوياته ،كما �أن لكل ع�ضو هيئة تدري�س �أو موظف �أو طالب �أو طالبة موقع م�ستقل.
•ال تلتزم عمادة تقنية املعلومات مبراجعة الروابط اخلارجية املت�صلة بالبوابة ،وال تتحمل العمادة م�س�ؤولية
املحتوى �أو اخلدمات التي تقدمها املواقع امل�سجلة خارج نطاق البوابة الر�سمية للجامعة.

الن�شر على البوابة
•تعد البوابة و�سيلة ن�شر �إلكرتوين جلميع من�سوبي اجلامعة وقطاعاتها وعليهم ا�ستخدامها فيما يعود بالنفع
على اجلامعة ومن�سوبيها وقطاعاتها املختلفة ومبا ال يخل ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�سمعة اجلامعة ومن�سوبيها �أو
يعر�ضهم للم�ساءلة القانونية.
•كل املحتوى املن�شور يف �صفحات البوابة يجب �أن يتوافق مع حقوق الن�شر ،وعليه مينع ن�شر الآتي دون احل�صر:
 �أي مواد �إلكرتونية غري مملوكة ل�صاحب ال�صفحة ولها حقوق ن�شر البحوث املن�شورة يف م�ؤمترات علمية وجمالت علمية. الكتب وامل�ؤلفات املتوفرة ب�أي �صيغ �إلكرتونية. املحتوى غري املالئم وي�شمل الآتي دون احل�صر: ما يحتوي على لهجة نابية �أو متهجمة �أو عن�صرية �أو مهددة �سواء �أكان ن�ص ًا �أم�   صورة �أو فكرة.
 ما يخالف �أنظمة الدولة واجلامعة �أو �أعراف املجتمع. ما يتعر�ض خل�صو�صية الآخرين ب�أي �شكل من الأ�شكال.•على كل جهة باجلامعة لها موقع تابع لبوابة اجلامعة الت�أكد من حتديث حمتوى ال�صفحات واملواد مبا يف ذلك
الأخبار ومعلومات االت�صال و�أرقام الهواتف والربيد الإلكرتوين وو�صف املواد وغريها من املعلومات.
•على اجلميع ا�ستخدام قواعد اللغة امل�ستخدمة لإن�شاء ال�صفحة �أو املادة الإلكرتونية والت�أكد من �سالمتها
وخلوها من الأخطاء.
•حتتفظ عمادة تقنية املعلومات باحلق يف التغيري او احلذف للمعلومات الواردة يف �أي موقع حتت مظلة اجلامعة
يف �أي وقت دون �سابق �إنذار يف حال االخالل ب�سيا�سات البوابة للن�شر و�إدارة املحتوى.
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اخل�صو�صية
تو�ضيحا
•على عمادة تقنية املعلومات بجامعة الق�صيم �إتاحة �سيا�سة اخل�صو�صية على جميع �صفحات البوابة،
ً
حلقوق وواجبات موقع اجلامعة واملواقع التابعة لها وم�ستخدميها ،وعليه تلتزم جامعة الق�صيم بحماية �سرية
وخ�صو�صية امل�ستخدم.
•حتتوي �سيا�سات اخل�صو�صية على كيفية تعامل جامعة الق�صيم مع معلومات امل�ستخدم ال�شخ�صية فيما يتعلق
بالبيانات �سواء �أكانت على الإنرتنت �أم على �أجهزة الكمبيوتر فقط.
•تت�صل بع�ض الروابط على موقع جامعة الق�صيم مبواقع �أخرى غري تابعة للجامعة (لي�ست �ضمن املجال
 ) qu.edu.saوهذه املواقع ال تعمل وف ًقا ل�سيا�سة اخل�صو�صية املتبعة يف موقع جامعة الق�صيم لذا على الزائر
مراجعة �سيا�سة اخل�صو�صية اخلا�صة بتلك املواقع قبل الك�شف عن �أي معلومات �شخ�صية تدل على �صاحبها.
الإ�شراف والتدريب
•يحق لكل جهة باجلامعة �أن تخ�ص�ص م�شرف ًا �أو �أكرث خا�ص ًا بها ،حيث يعطى هذا امل�شرف ال�صالحيات الالزمة على
ح�سابه اجلامعي امل�ستخدم يف نظام الدخول ويكون بذلك امل�سئول عن املوقع الإلكرتوين للجهة وحمتواه وجميع
املهام الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية العمل باملوقع.
•تلتزم عمادة تقنية املعلومات بتقدمي التدريب الالزم لإدارة املوقع الإلكرتوين (لأي جهة لديها موقع �إلكرتوين
حتت مظلة البوابة) ،حيث يتم التن�سيق لذلك �أو طلبه من خالل خطاب ر�سمي لعمادة تقنية املعلومات.
•يحق لكل ع�ضو هيئة تدري�س ومن يف حكمه يف اجلامعة احل�صول على التدريب الالزم لإدارة �صفحته ال�شخ�صية
حتت �صفحات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
•يحق لأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم احل�صول على التدريب الالزم لإدارة �صفحاتهم ال�شخ�صية �ضمن
�صفحات �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو مواقع اجلهات وذلك بالتن�سيق مع عمادة تقنية املعلومات ب�شكل مبا�شر.

ال�سيا�سات املتعلقة بال�شبكة الداخلية
•ال ي�سمح با�ستخدام ات�صال � VPNإال عند ال�ضرورة وللأ�شخا�ص املحددين وفق ًا للتايل:
o

oال�شخ�ص الذي لديه �صالحية تقدمي الدعم التقني الطارئ على �أحد الأنظمة الإلكرتونية
للجامعة.

o

oمدير النظام الذي يحدده مالك اخلدمة (.)business owner

o

oاملوردين املعتمدين من عمادة تقنية املعلومات بعد التوريدات والرتكيبات الالزمة.

•يتم طلب اخلدمة وفق ًا ملخطط �سري العمل املحدد م�سبق ًا واملعتمد من عميد عمادة تقنية املعلومات.
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•على عمادة تقنية املعلومات ت�شفري احل�ساب ال�شخ�صي املعتمد وامل�ستخدم لالت�صال ب�شبكة اجلامعة من
خالل خدمة � SSL VPNأثناء العبور عرب �شبكات غري م�ؤمنة وموثوق بها.
•يجب ا�ستيفاء متطلبات التعقيد وال�صعوبة اخلا�صة بكلمات املرور وفق ًا ل�سيا�سة (user password
)management
•يجب على املوظفني امل�صرح لهم من قِ بل اجلامعة الت�أكد من �أال يتم ال�سماح للم�ستخدمني الغري م�صرح لهم
مب�شاركة خدمات الـ  VPNاخلا�صة باجلامعة� ،أو احل�صول على كلمة املرور اخلا�صة بهم� ،أو الو�صول
وا�ستخدام جهاز الكمبيوتر �أثناء عملية االت�صال.
•ت�أمن جميع �أجهزة الكمبيوتر املت�صلة ب�شبكة اجلامعة من خالل خدمة الـ  VPNوفق ًا ملعايري عمادة
تقنية املعلومات اخلا�صة بالربامج امل�ضادة للفريو�سات ب�أحدث �إ�صدارات للملفات اخلا�صة بها وكذلك �آخر
حتديث من ت�صحيحات الأمان اخلا�صة بنظام الت�شغيل.
•ميكن فقط ا�ستخدام تطبيقات االت�صال اخلا�صة بالكمبيوتر املعتمدة لفتح قنوات ات�صال ب�شبكة اجلامعة
من خالل خدمة ال VPN.
•�سيتم قطع االت�صال تلقائي ًا عن املوظفني امل�صرح لهم بالدخول على �شبكة اجلامعة من خالل خدمة الـ
 VPNبعد �ساعة واحدة من عدم الن�شاط.
•تخ�ضع �أجهزة الكمبيوتر للموظفني امل�صرح لهم بالدخول على ال�شبكة من خالل خدمة الـ  VPNوفق ًا
الحتياجات العمل اخلا�صة بهم لتقييد الو�صول �إىل ال�شبكة.
•على عمادة تقنية املعلومات فح�ص ور�صد ومراجعة جميع قنوات ات�صال الـ  VPNبجامعة الق�صيم.
•مينع منح ات�صال � VPNإذا كان امل�ستفيد خارج اململكة العربية ال�سعودية �إال يف حاالت ال�ضرورة ،ولعمادة
تقنية املعلومات احلق يف الرف�ض �أو ال�سماح.
•لعمادة تقنية املعلومات احلق يف املراقبة �أو التحديد �أو الف�صل لأي ات�صال  VPNولأي غر�ض دون �إ�شعار
م�سبق.
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�سيا�سة كلمة املرور ()Password Policy
•عندما يتم �إنهاء عالقة موظف �أو عميل �أو �شريك لديه �صالحية الو�صول �إىل �أ�صول (بيانات او معلومات)
جامعة الق�صيم (ب�شكل م�ؤقت �أو نهائي) ،يجب �إلغاء جميع ال�صالحيات فورا.
•يجب تغيري كلمة املرور التلقائية عند تفعيل ح�ساب جديد ،قبل دخولها �إىل بنية جامعة الق�صيم التحتية
وقبل و�ضعها يف بيئة العمل.
•خالل عملية الدخول �إىل انظمة املعلومات اخلا�صة بجامعة الق�صيم ،كلمة املرور يجب �أن ال تظهر على ال�شا�شة.
يجب على امل�ستخدم الت�أكد من �أنه غري مراقب وحقل دخول كلمة املرور يعر�ض رموز (رمز النجمة مثال) لكل
حرف يتم كتابته (�إخفاء كلمة املرور).
•�إقفال ا�سم امل�ستخدم وانتهاء �صالحية كلمة املرور يجب تعريفها بناء على ت�صنيف الأ�صول ومتطلبات الأمان.
•يجب على امل�ستخدمني ذوي االمتيازات وامل�ستخدمني العاديني ا�ستخدام كلمات مرور خمتلفة لكل ح�ساب ميلكون
�صالحية الو�صول �إليه .يف حالة البنية التحتية لإدارة امل�ستخدمني املركزية .ويف حال الدخول املوحد يجب
�أن يتم تطبيق التحقق الثنائي للو�صول.
•يجب على امل�ستخدم واملدير �إتباع �شروط الأمان التالية عند اختيار كلمة املرور:
o oيجب ان تكون ثمانية حروف على الأقل.
o oيجب �أن ت�شمل حروف (�أحرف كبرية و�أحرف �صغرية) و�أرقام ورموز.
o oكلمة املرور يجب �أال ت�شمل كامل �أ�سم امل�ستخدم.
o oعدم تفعيل خيار تذكر كلمة املرور.
•يجب �أن يغلق احل�ساب ملدة  15دقيقة بعد خم�س حماوالت دخول خاطئة.
•على كل مدير نظام من �أنظمة املعلومات بجامعة الق�صيم تغيري كلمة املرور اخلا�صة به عل الأقل كل 120
يوما.
•على كل م�ستخدم من م�ستخدمي �أنظمة املعلومات تغيري كلمة املرور اخلا�صة به عل الأقل كل  180يوما.
•يجب عدم تخزين كلمة املرور على الأنظمة �أو يتم نقلها عرب ال�شبكات الداخلية �أو اخلارجية بدون �أن
تكون م�شفرة.
•كلمات مرور جميع الأ�صول التي تتطلب ت�سجيل الدخول يجب تغيريها فورا يف حال اال�شتباه �أو الت�أكد �أن
كلمة املرور مت الإف�صاح عنها لدى م�ستخدمني غري م�صرح لهم.
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ا�ستخدام كلمة املرور
•يجب على م�ستخدمي املعلومات �إتباع �سيا�سات �أمان جامعة الق�صيم يف اختيار وا�ستخدام كلمة
املرور بناء على �سيا�سة �إدارة كلمة مرور امل�ستخدم.
•يجب على م�ستخدمي املعلومات عدم م�شاركة ح�ساباتهم وكلمات املرور اخلا�صة فيهم مع
الآخرين حيث �أنهم م�س�ؤولون عن �أي ن�شاطات ت�صدر من ح�ساباتهم.
•يجب على جامعة الق�صيم �أن تتبنى نظام تفاعلي لإدارة كلمة املرور للت�أكد من كفاءة كلمة
املرور وتوافقها مع �سيا�سة �إدارة كلمة مرور امل�ستخدم.

�سيا�سة الن�سخ االحتياطي ()Backup Policy
•يجب على عمادة �إدارة تقنية املعلومات بالتعاون والرتتيب مع مالكي االنظمة و�ضع خطة ن�سخ احتياطي
وا�ستعادة جلميع �أ�صول (البيانات واملعلومات) جامعة الق�صيم مع الأخذ باالعتبار التايل:
o

oاملتطلبات القانونية والتنظيمية.

o

oت�صنيف الأ�صول (البيانات واملعلومات).

o

oتو�صيات املوردين.
•يجب على خطة الن�سخ االحتياطي واال�ستعادة �أن حتدد التايل:

o

oنوع الن�سخ االحتياطي.

o

oجدول الن�سخ االحتياطي.

o

oحماية الن�سخ االحتياطي (بناء على ت�صنيف البيانات املن�سوخة).

o

oاالحتفاظ بالن�سخ االحتياطي.
•يجب �أن يتم مراجعة واختبار البيانات املن�سوخة احتياطيا ب�شكل دوري( .كل ثالثة �أ�شهر) للت�أكد �سالمتها
وفعاليتها خالل عملية ا�ستعادة بيانات حمددة
•عملية ا�ستعادة الن�سخ االحتياطية يجب �أن تتطلب التفوي�ض املنا�سب من مالك النظام ويجب تنفيذها وفقا
لعملية الن�سخ االحتياطي وعملية ا�ستعادة البيانات.
•يجب ا�ستبدال و�سائط الن�سخ االحتياطي فورا يف حال مواجهة عطل �أو على فرتات زمنية حمددة م�سبقا �أيا
كان الأ�سبق.
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•يجب ت�سمية و�سائط الن�سخ االحتياطي ب�شكل منا�سب وترقيمها ب�شكل تلقائي عن طريق نظام الن�سخ االحتياطي
متى ما �أمكن �أو يدويا من قبل مدير النظام امل�س�ؤول عن الن�سخ االحتياطي.
•يجب �أن حتتوي و�سائط الن�سخ االحتياطي على معايري التحديد التالية والتي ميكن التعرف عليها ب�سهولة
بوا�سطة نظام الت�سمية:
ا�سم النظام.
تاريخ الإن�شاء.
الت�صنيف.
فرتة احلفظ.
•تخزين الن�سخ االحتياطي:
o oداخل املوقع :البيانات املن�سوخة داخل املوقع يجب �أن يتم احلفاظ عليها يف ح�صانة �آمنة ،يف�ضل �أن تكون خارج
غرفة النظام وداخل خزانة �آمنة.
o oخارج املوقع :البيانات املن�سوخة خارج املوقع يجب احلفاظ عليها يف موقع خارجي متى ما �أمكن.
•�سجالت الن�سخ االحتياطي يجب �أن تراجع من قبل مدير النظام املخت�ص للت�أكد من �صحة الن�سخ.
•�سجالت الن�سخ االحتياطي يجب �أن يتم مراجعتها وحتديثها دوريا.
•يجب �أن تكون الن�سخ االحتياطية التي حتتوي على بيانات م�صنفة على �أنها “�سري” �أو �أعلى م�شفرة متى ما
�أمكن.

�سيا�سة �إدارة وا�ستخدام الأنظمة Systems Use Policy
•على جميع الأنظمة يف جامعة الق�صيم �إتباع �سيا�سة اال�ستخدام املقبول لأنظمة املعلومات.
•�أي تغيري يطر�أ على الأنظمة يجب عليه �إتباع �إجراء �إدارة التغيري.
•على جميع الأنظمة يف جامعة الق�صيم �إتباع �سيا�سة الن�سخ االحتياطي.
•على مالك النظام �أن يكون م�س�ؤول عن حتديد ما يلي ،لكن غري حم�صور عليه:
o oجمموعات دخول امل�ستخدم.
o oحقوق دخول للم�ستخدم.
•طلب �سجل الدخول يجب �أن يكون م�صدق عليه من مالك النظام ومدير ق�سم الطلبات قبل تعيني ال�صالحيات
مل�ستخدمي املعلومات.

8

عمادة التطوير والجودة
•يجب توفري ت�سجيل الدخول �إىل النظام مل�ستخدمي املعلومات لت�أدية �أن�شطتهم املتعلقة بالعمل ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه يجب توفري ت�سجيل الدخول على �أ�سا�س احلاجة �إىل املعرفة\قاعدة ال�صالحيات الأقل.
•يجب ت�سجيل �صالحيات الدخول يف قائمة خا�صة بالتحكم بت�سجيل الدخول .هذا النوع من ال�سجالت يجب
•يجب جتنب معرفات امل�ستخدمني التي قد تو�ضح م�ستوى �صالحية امل�ستخدم (م�س�ؤول مثال).
•يجب التحكم ب�صالحية الدخول �إىل �أنظمة جامعة الق�صيم بوا�سطة �آليات �أمان منا�سبة بناء على التايل:
o oم�ستوى الثقة (موثوق و�شبه موثوق وغري موثوق).
o oم�ستوى الدخول (ب�سيط �أو دخول ذو �صالحيات).
o oنوع الدخول (داخلي �أو عن بعد �أو الدخول �إىل �أنظمة طرف ثالث).
•يجب مراجعة دخول امل�ستخدم و�صالحياته �سنويا على الأقل بوا�سطة مالك النظام بالتعاون مع عمادة تقنية
املعلومات.
•يجب �أن تكون مراجعة دخول امل�ستخدمني و�صالحياتهم مرتبط بالتغريات التي تطر�أ على النظام امل�ستخدم
وتغري يف املوقع ومتطلبات االمتثال التنظيمي.
•يجب على جامعة الق�صيم �إدارة الأحداث التالية وو�ضع بنود لتحليل اخلرباء للبيانات لإيجاد االختالفات �أو
الثغرات املحتملة �أو احلوادث الأمنية:
•يجب على مدير �إدارة النظام مراقبة التايل:
�o oسجالت الدخول واخلروج الناجحة والفا�شلة.
�o oإعادة ت�شغيل و�إيقاف ت�شغيل النظام الناجح والفا�شل.
o oتغريات �سيا�سات الأمان الناجحة والفا�شلة.
�o oإدارة امل�ستخدم واملجموعة الناجحة والفا�شلة.
o oالدخول �إىل امللفات الناجح والفا�شل.
o oا�ستخدام حقوق امل�ستخدم الناجح والفا�شل.
•يجب على عمادة تقنية املعلومات مراقبة التايل:
o oنتائج �أمناط اال�ستخدام “الطبيعي” مثل:
o oحمل النظام يف �أوقات خمتلفة من اليوم.
o oعدد العمليات قيد الت�شغيل.
o oا�ستخدام وحدة املعاجلة املركزية.
o oجناحات غري عادية \رف�ض االت�صاالت.
o oجناحات ور�سائل الأخطاء اخلا�صة باجلدران النارية.
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o oحماوالت الدخول املتكررة.
o

oالدخول ملنافذ غري اعتيادية.
•على جامعة الق�صيم الت�أكد �أن �ضوابط �أمن املعلومات املطبقة مفعلة وال يتم جتنبها .يجب �أن ت�شمل املراقبة
الن�شاطات التالية ولكن غري حم�صورة عليها:

�o oسجالت ك�شف الت�سلل �إىل النظام.
�o oسجالت اجلدار الناري.
�o oسجالت ح�ساب امل�ستخدم.
�o oسجالت م�سح ال�شبكة.
�o oسجالت �أمان التطبيق.
�o oسجالت الأمان.
•يجب على جامعة الق�صيم مراجعة نتائج مراقبة الن�شاطات بناء على املخاطر املحتملة .يجب و�ضع بعني
االعتبار عوامل اخلطر التالية (لكن غري حم�صور عليها):
o oن�سبة اهمية اال�صول املعنية.
o oجتربة م�سبقة الخرتاق �أو �سوء ا�ستخدام النظام بالإ�ضافة �إىل التكرار يف ا�ستغالل الثغرات.
o oمدى ترابط النظام (خا�صة ال�شبكات العامة).
�o oإلغاء تن�شيط من�ش�أة الت�سجيل.
•يجب على جامعة الق�صيم �ضمان �صالحية ونزاهة البيانات املدخلة �إىل التطبيقات عن طريق:
o oحتديد احلقول لت�سمح بنطاق معني من البيانات (حتديد القيم خارج النطاق �أو حتديد نطاق قيم البيانات
العليا �أو ال�سفلى).
o oالتحقق من وجود حروف غري �صاحلة يف حقل البيانات.
o oو�ضع احلقول املهمة �إلزامية.
o oالتحقق من قابلية البيانات املدخلة باالعتماد على قوانني العمل.
o oاحلماية �ضد الهجمات ال�شائعة (جتاوز �سعة املخزن امل�ؤقت وهجمات احلرمان من اخلدمات).
o oا�ستخدام �أر�صدة التحكم للت�أكد من ا�ستكمال املدخالت واملعاجلة.
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•يجب �أن يتم التحقق من نتائج معاجلة البيانات للت�أكد من �صحتها .يجب تطبيق التايل:
o oالتحقق من النتائج لتحديد القيم الغري �صاحلة ملنع الهجمات مثل هجوم حقن ال�شيفرة امل�صدرية.
o oالتحقق من ت�صنيف النتائج للت�أكد من تعيني الت�صنيف ال�صحيح (يجب �أال ميكن الدخول �إىل البيانات ال�سرية
بوا�سطة م�ستخدم غري موثوق).
•يجب و�ضع �إجراءات معاجلة االخطاء لتجنب عر�ض تفا�صيل ر�سالة اخلط�أ للم�ستخدمني.
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