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 السياسات

للتواصل

الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن
الس�ب�اني؛ لتقليل المخاطر الس�ب�انية، المتعلقة باستخدام
انظمة جامعة الجوف وأصولها، وحمايتها من التهديدات
الداخلية والخارجية، والعناية باألهداف األساسية للحماية؛
وهي المحافظة على س��ة المعلومة، وسالمتها، وتوافرها. 
وتهدف هذه السياسة إلى االلت�ام بمتطلبات األمن
الس�ب�اني والمتطلبات التش��عية والتنظيمية ذات العالقة،
وهي مطلب تش��عي في الضابط رقم ٢-١-٣ من الضوابط
األساسية لألمن الس�ب�اني (ECC-1:2018) الصادرة من

الهيئة الوطنية لألمن الس�ب�اني.

تغطي هذه السياسة جميع األصول المعلوما�ية والتقنية
الخاصة بـ جامعة الجوف و�نطبق على جميع العاملين في

جامعة الجوف.

البنود العامة 

يجب التعامل مع المعلومات حسب التصنيف المحدد، 

وبما يتوافق مع سياسة تصنيف ال�يانات وسياسة حماية
ال�يانات والمعلومات الخاصة بجامعة الجوف بشكل يضمن

حماية س��ة المعلومات وسالمتها وتوافرها.
يحظر ا�تهاك حقوق أي شخص، أو شركة محمية 

بحقوق النشر، أو ب�اءة االخت�اع، أو أي ملكية فك��ة أخرى،
أو قوانين أو لوائح مما�لة؛ بما في ذلك، على س�يل المثال

ال الحصر، �ث�يت ب�امج غير مص�ح بها أو غير قانونية.
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ل يو و ير و به �ح ير ج ب� �ي ر
يجب عدم ترك المطبوعات على الطابعة المشتركة 

دون رقابة.
يجب حفظ وسائط التخ��ن الخارجية بشكل آمن ومالئم، 

مثل التأكد من ضبط درجة الح�ارة بدرجة معينة، وحفظها
في مكان مع�ول وآمن.

يمنع استخدام كلمة الم�ور الخاصة بمستخدمين آخ��ن، 

بما في ذلك كلمة الم�ور الخاصة بمد�ر المستخدم أو
م�ؤوسيه.

يجب االلت�ام بسياسة المكتب اآلمن والنظيف، والتأكد 

من خلو سطح المكتب، وكذلك شاشة العرض من
المعلومات المصنفة.

يمنع اإلفصاح عن أي معلومات تخص جامعة الجوف، 

بما في ذلك المعلومات المتعلقة باألنظمة والشبكات
ألي جهة أو طرف غير مص�ح له سواًء كان ذلك داخليًا أو

خارجيًا.
ُيمنع نشر معلومات تخص جامعة الجوف عبر وسائل 

اإلعالم، وشبكات التواصل االجتماعي دون تص��ح مسبق.
ُيمنع استخدام أنظمة جامعة الجوف وأصولها بغرض 

تحقيق منفعة وأعمال شخصية، أو تحقيق أي غرض ال يتعلق
بنشاط وأعمال جامعة الجوف.

ُيمنع ربط األجهزة الشخصية بالشبكات، واألنظمة 

الخاصة بـ جامعة الجوف دون الحصول على تص��ح مسبق،
.(BYOD) وبما يتوافق مع سياسة أمن األجهزة المحمولة

ُيمنع القيام بأي أنشطة تهدف إلى تجاوز أنظمة 

الحماية الخاصة بـ جامعة الجوف، بما في ذلك ب�امج
مكافحة الفي�وسات، وجدار الحماية، والبرمجيات الضارة دون
الحصول على تص��ح مسبق، وبما يتوافق مع اإلج�اءات

المعتمدة لدى جامعة الجوف.
تحتفظ إدارة األمن الس�ب�اني بحقها في م�اقبة 

األنظمة والشبكات والحسابات الشخصية المتعلقة بالعمل،
وم�اجعتها دو��ًا لم�اقبة االلت�ام بسياسات األمن الس�ب�اني

ومعا�يره.
ُيمنع استضافة أشخاص غير مص�ح لهم بالدخول 

لألماكن الحساسة دون الحصول على تص��ح مسبق.
يجب ارتداء البطاقة التع��فية في جميع م�افق جامعة 

الجوف.
يجب تبليغ إدارة األمن الس�ب�اني في حال فقدان 

المعلومات أو سرقتها أو تس��بها.
سياسة االستخدام المقبول حماية أجهزة الحاسب 

اآللي
يمنع استخدام وسائط التخ��ن الخارجية دون الحصول 

على تص��ح مسبق من إدارة األمن الس�ب�اني.
ُيمنع القيام بأي نشاط من شأنه التأ�ير على كفاءة 

األنظمة واألصول وسالمتها دون الحصول على إذن مسبق
من إدارة األمن الس�ب�اني، بما في ذلك األنشطة التي
ُتمّكن المستخدم من الحصول على صالحيات وامتيا�ات

أعلى.
يجب تأمين الجهاز قبل مغادرة المكتب وذلك بقفل 

الشاشة، أو تسجيل الخ�وج (Sign out or Lock)، سواء كانت
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المغادرة لفترة قصيرة أو عند ا�تهاء ساعات العمل.
ُيمنع ترك أي معلومات مصنفة في أماكن يسهل 

الوصول إليها، أو االطالع عليها من قبل أشخاص غير مص�ح
لهم.

ُيمنع �ث�يت أدوات خارجية على جهاز الحاسب اآللي 

دون الحصول على إذن مسبق من اإلدارة العامة لتقنية
المعلومات واالتصاالت.

يجب تبليغ إدارة األمن الس�ب�اني عند االشتباه بأي 

نشاط قد يتسبب بض�ر على أجهزة الحاسب اآللي الخاصة
بجامعة الجوف أو أصولها.

سياسة االستخدام المقبول االستخدام المقبول 

لإل�ترنت والبرمجيات
يجب إبالغ إدارة األمن الس�ب�اني في حال وجود 

مواقع مشبوهة ينبغي حجبها؛ أو العكس.
يجب ضمان عدم ا�تهاك حقوق الملكية الفك��ة أ�ناء 

�ن��ل معلومات أو مستندات ألغ�اض العمل.
ُيمنع استخدام البرمجيات غير المرخصة أو غيرها من 

الممتلكات الفك��ة.
يجب استخدام متصفح آمن ومص�ح به للوصول إلى 

الشبكة الداخلية أو شبكة اإل�ترنت.
ُيمنع استخدام التقنيات التي تسمح بتجاوز الوسيط 

(Proxy) أو جدار الحماية (Firewall) للوصول إلى شبكة
اإل�ترنت.

ُيمنع �ن��ل البرمجيات واألدوات أو �ث�يتها على أصول 

جامعة الجوف دون الحصول على تص��ح مسبق من اإلدارة
العامة لتقنية المعلومات واالتصاالت.

ُيمنع استخدام شبكة اإل�ترنت في غير أغ�اض العمل، 

بما في ذلك �ن��ل الوسائط والملفات واستخدام برمجيات
مشاركة الملفات.

يجب تبليغ إدارة األمن الس�ب�اني عند االشتباه بوجود 

مخاطر س�ب�انية، كما يجب التعامل بحذر مع الرسائل األمنية
التي قد تظهر خالل تصفح شبكة اإل�ترنت أو الشبكات

الداخلية.
ُيمنع إج�اء فحص أمني لغرض اكتشاف الثغ�ات 

األمنية، ويشمل ذلك إج�اء اختبار االخت�اقات، أو م�اقبة
شبكات جامعة الجوف وأنظمتها، أو الشبكات واألنظمة
الخاصة بالجهات الخارجية دون الحصول على تص��ح مسبق

من إدارة األمن الس�ب�اني.
ُيمنع استخدام مواقع مشاركة الملفات دون الحصول 

على تص��ح مسبق من إدارة األمن الس�ب�اني.
ُيمنع ��ارة المواقع المشبوهة بما في ذلك مواقع 

تعليم االخت�اق.
سياسة االستخدام المقبول االستخدام المقبول للب��د 

اإللكت�وني ونظام االتصاالت
ُيمنع استخدام الب��د اإللكت�وني أو الها�ف أو الفاكس 

أو الفاكس اإللكت�وني في غير أغ�اض العمل، وبما يتوافق
مع سياسات األمن الس�ب�اني ومعا�يره.

ُيمنع تداول رسائل �تضمن محتوى غير الئق أو غير 
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ابقى على تواصل معناعن الجامعة

contact@ju edu sa

مقبول، بما في ذلك الرسائل المتداولة مع األط�اف
الداخلية والخارجية.

يجب استخدام تقنيات التشفير عند إرسال معلومات 

حساسة عن ط��ق الب��د اإللكت�وني أو أنظمة االتصاالت.
يجب عدم تسجيل عنوان الب��د اإللكت�وني الخاص بـ 

جامعة الجوف في أي موقع ليس له عالقة بالعمل.
يجب تبليغ إدارة األمن الس�ب�اني عند االشتباه بوجود 

رسائل ب��د إلكت�وني �تضمن محتوى قد يتسبب بأض�ار
ألنظمة جامعة الجوف أو أصولها.

تحتفظ جامعة الجوف بحقها في كشف محتويات 

رسائل الب��د اإللكت�وني بعد الحصول على التصا��ح الالزمة

من صاحب الصالحية وإدارة األمن الس�ب�اني وفقًا
لإلج�اءات والتنظيمات ذات العالقة.

ُيمنع فتح رسائل الب��د اإللكت�وني والمرفقات 

المشبوهة أو غير المتوقعة حتى وإن كانت تبدو من مصادر
موثوقة.

سياسة االستخدام المقبول االجتماعات المرئية 

واالتصاالت القائمة على شبكة اإل�ترنت
ُيمنع استخدام أدوات أو برمجيات غير مص�ح بها إلج�اء 

ا�صاالت أو عقد اجتماعات مرئية.
ُيمنع إج�اء ا�صاالت أو عقد اجتماعات مرئية ال �تعلق 

بالعمل دون الحصول على تص��ح مسبق.
 

سياسة االستخدام المقبول استخدام كلمات الم�ور. 

يجب اختيار كلمات م�ور آمنة، والمحافظة على كلمات 

الم�ور الخاصة بأنظمة جامعة الجوف وأصولها. كما يجب
اختيار كلمات م�ور مختلفة عن كلمات م�ور الحسابات
الشخصية، مثل حسابات الب��د الشخصي ومواقع التواصل

االجتماعي.
ُيمنع مشاركة كلمة الم�ور عبر أي وسيلة كانت، بما 

في ذلك الم�اسالت اإللكت�ونية، واالتصاالت الصوتية،
والكتابة الورقية. كما يجب على جميع المستخدمين عدم
الكشف عن كلمة الم�ور ألي طرف آخر بما في ذلك زمالء
العمل وموظفو اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

واالتصاالت.
يجب تغ�ير كلمة الم�ور، عند ت�ويدك بكلمة م�ور جديدة 

من قبل مسؤول النظام.

يجب على المشرف على إدارة األمن الس�ب�اني ضمان 

الت�ام جامعة الجوف بهذه السياسة بشكل دوري.
يجب على جميع العاملين في جامعة الجوف االلت�ام 

بهذه السياسة.
قد ُيعّرض أي ا�تهاك لهذه السياسة صاحب المخالفة 

إلى إج�اء تأد�بي؛ حسب اإلج�اءات الُمتبعة في جامعة
الجوف.

االلت�ام بالسياسة
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