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 سياسة االستخدام المقبول

 V1.0 :اإلصدار  

 

   لألصول المعلوماتيةتحدد هذه السياسة االستخدام المقبول 
كلية ابن سينا األهلية للعلوم الطبية.   ف   نظرة عامة 

 تنطبق هذه السياسة عىل جميع أصول تكنولوجيا المعلومات وعملياتها ووظائفها وعىل جميع
  كلية ابن سينا األهلية للعلوم 

  ذلك الموظفي   المؤقتي   والدائمي   ف 
مستخدم  أصول المعلومات بما ف 

 .  
؛ بغض النظر عن الموقع الجغراف  كاء األعمال والموظفي   التابعي   للمقاولي    الطبية والموردين وشر

 النطاق

انية، المتعلقة باستخدام أنظمة تهدف إىل  ؛ لتقليل المخاطر السيير  
ان   الكليةتوفي  متطلبات األمن السيير

وأصولها، وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية، والعناية باألهداف األساسية للحماية؛ وه  
. ية المعلومة، وسالمتها، وتوافرها المحافظة عىل ش   

 الهدف

 

السياسة: بنود   

العامة:  البنود   

 بالكليةلخاصة ايجب التعامل مع المعلومات حسب التصنيف المحدد، وبما يتوافق مع سياسة تصنيف البيانات  .1

 بشكل يضمن حماية شية المعلومات وسالمتها وتوافرها. 

اع، أو أي ملكية فكرية أخرى، أو  .2 ، أو براءة االخير كة محمية بحقوق النشر يحظر انتهاك حقوق أي شخص، أو شر

  ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، تثبيت برامج غي  مرصح بها أو غي  قانونية. قوا
 ني   أو لوائح مماثلة؛ بما ف 

كة دون رقابة .3  .يجب عدم ترك المطبوعات عىل الطابعة المشير

 .يجب حفظ وسائط التخزين الخارجية بشكل آمن ومالئم .4

 .يمنع استخدام كلمة المرور الخاصة بمستخدمي   آخرين .5

ام بسياسة المكتب اآلمن والنظيف، والتأكد من خلو سطح المكتيجب  .6 ت وكذلك شاشة العرض من المعلوما بااللير 

 .المصنفة
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  ذلك المعلومات المتعلقة باألنظمة والشبكات ألي جهة أو الكليةيمنع اإلفصاح عن أي معلومات تخص  .7
، بما ف 

 .
ً
 أو خارجيا

ً
 طرف غي  مرصح له سواًء كان ذلك داخليا

 عير وسائل اإلعالم، وشبكات التواصل االجتماع  دون ترصي    ح مسبق.  الكليةنشر معلومات تخص  ُيمنع .8

وأصولها بغرض تحقيق منفعة وأعمال شخصية، أو تحقيق أي غرض ال يتعلق بنشاط  الكليةمنع استخدام أنظمة  .9

 . الكليةوأعمال 

 . الحصول عىل ترصي    ح مسبق واألنظمة الخاصة بها دون الكليةُيمنع ربط األجهزة الشخصية بشبكة  .10

وسات، بالكليةُيمنع القيام بأي أنشطة تهدف إىل تجاوز أنظمة الحماية الخاصة  .11   ذلك برامج مكافحة الفي 
، بما ف 

مجيات الضارة دون الحصول عىل ترصي    ح مسبق(Firewall) وجدار الحماية  . ، والير

  حتفظ ي .12
ان    مراقبة األنظمة والشبكات والحسابات الشخصية المتعلقة بالعمل،  هبحق قسم األمن السيير

ف 

ه.    ومعايي 
ان  ام بسياسات األمن السيير  لمراقبة االلير 

ً
 ومراجعتها دوريا

 ُيمنع استضافة أشخاص غي  مرصح لهم بالدخول لألماكن الحساسة دون الحصول عىل ترصي    ح مسبق.  .13

  يجب إبالغ  .14
ان    حال فقدا قسم األمن السيير

 ن المعلومات أو شقتها أو تشيبها. ف 

 

 :  حماية أجهزة الحاسب اآللي

.  منع استخدام وسائط التخزين الخارجية دون الحصول عىل ترصي    ح مسبق مني .1  
ان   قسم األمن السيير

 ُيمنع القيام بأي نشاط من شأنه التأثي  عىل كفاءة األنظمة واألصول وسالمتها دون الحصول عىل إذن مسبق من .2

 .  
ان   قسم األمن السيير

(، سواء Sign out or Lockيجب تأمي   الجهاز قبل مغادرة المكتب وذلك بقفل الشاشة، أو تسجيل الخروج ) .3

ة أو عند انتهاء ساعات العمل.  ة قصي   كانت المغادرة لفير

  أماكن يسهل الوصول إليها، أو االطالع عليها من قبل أشخاص غي   .4
  مرصح لهم. ُيمنع ترك أي معلومات مصنفة ف 

  وقسم  ُيمنع تثبيت أدوات خارجية عىل جهاز الحاسب اآلىل  دون الحصول عىل إذن مسبق من .5
ان  قسم األمن السيير

 تقنية المعلومات. 

  قسم يجب إبالغ  .6
ان  ر عىل أجهزة الحاسب اآلىل  الخاصة  األمن السيير عند االشتباه بأي نشاط قد يتسبب برص 

 ة أو أصولها. الكليب 

 

نتاالستخدام ا : لمقبول لإلنتر  

  حجبه قسم تقنية المعلوماتيجب إبالغ  .1
  حال وجود مواقع مشبوهة ينبغ 

 . ا؛ أو العكسف 

يل معلومات أو مستندات ألغراض العمل.  .2  يجب ضمان عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية أثناء تي  

ها من الممتلكات الفكرية .3 مجيات غي  المرخصة أو غي   .ُيمنع استخدام الير

نت. يجب  .4  استخدام متصفح آمن ومرصح به للوصول إىل الشبكة الداخلية أو شبكة اإلنير

  تسمح بتجاوز الوسيط ) .5
( للوصول إىل شبكة Firewall( أو جدار الحماية )Proxyُيمنع استخدام التقنيات التر

نت.   اإلنير

مجيات واألدوات أو تثبيتها عىل أصول  ُيمنع .6 يل الير  
األمن  قسمي    ح مسبق من دون الحصول عىل ترص  الكليةتي 

  وقسم 
ان   تقنية المعلومات. السيير

يل الوسائط والملفات واستخدام برمجيات  .7   ذلك تي  
  غي  أغراض العمل، بما ف 

نت ف  ُيمنع استخدام شبكة اإلنير

 مشاركة الملفات. 

  يجب تبليغ  .8
ان  انية، كما يجب التعامل بحذر مع قسم األمن السيير الرسائل األمنية  عند االشتباه بوجود مخاطر سيير

نت أو الشبكات الداخلية.    قد تظهر خالل تصفح شبكة اإلنير
 التر
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اقات، أو مراقبة شبكات  .9   لغرض اكتشاف الثغرات األمنية، ويشمل ذلك إجراء اختبار االخير
ُيمنع إجراء فحص أمت 

قسم  ح مسبق منية دون الحصول عىل ترصي    وأنظمتها، أو الشبكات واألنظمة الخاصة بالجهات الخارج الكلية

  
ان   . األمن السيير

  الكلية استخدام مواقع مشاركة الملفات  يمكن .10
  (. OneDriveمثل ال  )فقط المرصح بها ف 

اق.  .11   ذلك مواقع تعليم االخير
 ُيمنع زيارة المواقع المشبوهة بما ف 

 

ي ونظام االتصاالت
ون  يد اإللكتر : االستخدام المقبول للتر  

يد  .1 هُيمنع استخدام الير   ومعايي 
ان    غي  أغراض العمل، وبما يتوافق مع سياسات األمن السيير

  أو الهاتف ف 
ون   . اإللكير

  ذلك الرسائل المتداولة مع األطراف الداخلية  .2
ُيمنع تداول رسائل تتضمن محتوى غي  الئق أو غي  مقبول، بما ف 

 والخارجية. 

  يجب استخدام تقنيات التشفي  عند إرسال معلومات حساسة عن  .3
ون  يد اإللكير  . طريق الير

  الخاص  .4
ون  يد اإللكير   أي موقع ليس له عالقة بالعمل.  بالكليةيجب عدم تسجيل عنوان الير

 ف 

  يجب تبليغ  .5
ان  ار  قسم األمن السيير   تتضمن محتوى قد يتسبب بأض 

ون  عند االشتباه بوجود رسائل بريد إلكير

 أو أصولها.  الكليةألنظمة 

  بعد الحصول عىل التصاري    ح الالزمة من صاحب  الكليةتحتفظ  .6
ون  يد اإللكير   كشف محتويات رسائل الير

بحقها ف 

  الصالحية 
ان   لإلجراءات والتنظيمات ذات العالقة.  وقسم األمن السيير

ً
 وفقا

  والمرفقات المشبوهة أو غي  المتوقعة حتر وإن كانت تبدو من مصادر موثو  .7
ون  يد اإللكير  قة. ُيمنع فتح رسائل الير

  المعامالت الرسمية أو األغراض المتعلقة بالعمل )مثل  .8
  الشخصية ف 

ون  يد االلكير  ُيمنع استخدام حسابات الير

Gmail, Hotmail ,Yahoo)ها  . أو غي 

 

نت:   االجتماعات المرئية واالتصاالت القائمة عىل شبكة اإلنتر

 عقد اجتماعات مرئية.  ُيمنع استخدام أدوات أو برمجيات غي  مرصح بها إلجراء اتصاالت أو  .1

 ُيمنع إجراء اتصاالت أو عقد اجتماعات مرئية ال تتعلق بالعمل دون الحصول عىل ترصي    ح مسبق.  .2

 

: ستخدام كلمات المرور ا  

. كما يجب وعدم حفظ كلمة المرور تلقائًيا لتسجيل الدخول إىل أنظمة الكليةيجب اختيار كلمات مرور آمنة،  .1

يد اختيار كلمات مرور مختلفة عن ك ومواقع  ةالشخصيلمات مرور الحسابات الشخصية، مثل حسابات الير

 .التواصل االجتماع  

ونية، واالتصاالت الصوتية،  .2   ذلك المراسالت اإللكير
ُيمنع مشاركة كلمة المرور عير أي وسيلة كانت، بما ف 

  ذلك 
والكتابة الورقية. كما يجب عىل جميع المستخدمي   عدم الكشف عن كلمة المرور ألي طرف آخر بما ف 

 . تقنية المعلومات قسمزمالء العمل وموظفو 

 .مرور جديدة من قبل مسؤول النظام ند تزويدك بكلمةيجب تغيي  كلمة المرور، ع .3
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 : سياسة المكتب النظيف والشاشة الخالية

  حال عدم الحاجة لها  الخارجيةوسائط التخزين  يجب أن تكون المكاتب وأماكن العمل خالية من األوراق ومن .1
ف 

 العمل المعتادة أو خارجها.  خالل ساعات

  حالة ي .2
 الشاشة( ويجب لقفلكلمة ش   وضع مالئمة )مثل عدم التواجد من خالل آليةجب قفل أجهزة الكمبيوتر ف 

  نهاية العمل الخروج
 .من األنظمة كليا ف 

 

 اإلقرار

ام  بالسياسة لألصولاستخدام  
  فهم  والير 

،  لألصول التقنية الخاصة بالكليةأعاله بشأن االستخدام المقبول  التقنية يعت 

بب قد تس تها ، ومخالفمعلوماتيةيشكل جريمة  بعضها يمكن أنأن للوائح المذكورة غي  مقبول و فهم  أن أي انتهاك  كما أؤكد 

مقانونية اتخاذ اجراءات  ، والير   
  بتبليغ  بحقر

ان  . إىل ن أي مخالفات لهذه السياسة تصل ع األمن السيير علم   


