
 2017 -  1438-1437: النسخة األولى  



همية خاصة لستخدأم ألتقنيات أإللك ترونية ألحديثة بالشكل ألذي يعزز م حساء ممثلة بإدأرة تقنية ألمعلومات أأ
أ
ولت إدأرة تعليم أل م جودة ألخدمات أللك ترونية وتطويرها وبالتالي فهولقد أأ

صبح ألتعا حساء تقدما في هذأ ألمجال وأأ
أ
ت وألتبادل ألمعلوماتي ألك ترونيا وفق بنية مالألتسهيل وألتيسير على ألمستفيدين من ألخدمات أللك ترونية ، ومن هنا فقد شهدت إدأرة تعليم أل

و
أ
صدر هذأ ألدليل في نسخته أل مر ألذي تطلب إيجاد منظومة تضمن سرية وصحة وتوأفر ألمعلومات لذأ أأ

أ
منة وخالية من ألمخاطر ، أل من ألمعلومات جزء من لى تقنية أ  ن سياسة أأ وبما أأ

من وذلك من خالل صياغة ألسياسا من ألمعلومات وضمان ت لأسترأتجيات أإلدأرة أللك ترونية ، لذأ فمن ألضروري دعم وتصميم وربط ألخدمات وتوفير ألمعلومات بشكل أ  إلشرأف على أأ

نظمة أللك 
أ
من ألمعلومات سوأء كانت ضمن نطاق أل صولها  ، وتمثل ألسياسة إطاًرأ شامال يتضمن أأ و خارجها ، لذأ فإن هذأ ألدليل يحدد ترو ألتحكم في ألوصول إلى نظم ألمعلومات وأأ نية أأ

من ألمعلومات وحمايتها  ن يوفقنا لما فيه تقدم ورفعة . ألمعايير وألمتطلبات ألوأجب تطبيقها لضمان أأ ل هللا أأ
أ
 .وختاما نسا

 

خوكم 
 مدير إدأرة تقنية ألمعلومات : أأ

لمعي 
أ
 ناصر بن علي أل
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:توزيع هذه ألوثيقة على     
طفال

قسام وألوحدأت وجميع ألمدأرس وألمعاهد ورياض ألأ
  جميع أإلدأرة وألأ

:تحفظ هذه ألوثيقة على     
حساء  - مقر إدأرة تقنية ألمعلومات    صفحة إدأرة تقنية ألمعلومات أللك ترونية  –على بوأبة تعليم ألأ

:تنطبق هذه ألوثيقة على   
ألذين يسهمون بشكل مباشر وغير مباشر  في تقديم ألخدمات أللك ترونية  -ألهيئة ألتعليمية وأإلدأرية   –على موظفي وموظفات إدأرة تقنية ألمعلومات   
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• حماية المعلومات 
ونظم المعلومات 
من الدخول إليها 

واستخدامها 
واإلفصاح عنها 
وتعديلها وإتالفها 

بطريقة غير 
قانونية من أجل 
ضمان سرية 

وصحة وتوافر 

 المعلومات 

ة 
ني
ألم

ت ا
را

ثغ
• ال Task  مناطق

أنظمة  ضعيفة في
الحاسب هذه  تشغيل

المناطق الضعيفة 
يمكن التسلل عبرها 

إلى داخل نظام 
ثم   التشغيل ، ومن

يتم التعديل فيه 
لتدميره نهائيا مثال ، 

أو للتجسس على 
المعلومات الخاصة 
لصاحب الحاسب 

  اآللي المخترق

 -
  
ية

ر
س
ال

C
o
n
fi
d
e
n
ti
a
lit
y
)  

• تعني منع الوصول 
إلى المعلومات إال 

من األشخاص 
المصرح لهم فقط 
سواء عند تخزينها 
أو عند نقلها عبر 
وسائل االتصال 
وكذلك تحديد 

صالحية التعديل 

.والحذف واإلضافة   

•   

ت 
ما

لو
مع

 ال
ظم

• ن عرف نظام 
"  المعلومات بأنه 

يتضمن عناصر 
األفراد واإلجراءات 
والطرق والتنظيم 

والبرامج واألجهزة 
الضرورية للحصول 

على البيانات 
وتخزينها وتحليلها 
واسترجاعها لكي 

يمكن التوصل 

  "للمعومات منها 
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يف حتقيق أهداف إدارة تعليم األحساء من قبل مجيع املوظفني، وذلك لتلبية حاجة  بهحتدد هذه السياسة متطلبات السلوك املطلوب االلتزام  :ألسياسة

توضح هذه السياسة القواعد املطلوب إتباعها عند استاخدام األجهزة احلاسوبية املكتبية   كمااخار  املمن أمن املعلومات العمل ومحاية 

 واحملمولة، وأوساط التاخزين واألجهزة املكتبية مثل الطابعات واملاسحات الضوئية، واستاخدام شبكة اإلنرتنت والربيد االلكرتوني

 - ضوابط استاخدام احلاسبات اآللية وشبكات املعلومات يف اجلهات احلكومية -هيئة التقنية واالتصاالت  –الورين للمعلومات  امل كز :ألمرجعية 

 امللك  خالد   سياسة االستاخدام جامعة –  نظام مكافحة ج ائم املعلوماتية - نظام التعامالت االلكرتونية

 .سواًء بشكل دائم أو مؤقتلدى إدارة تعليم األحساء يشمل نطاق هذه السياسة مجيع املوظفني  :ألنطاق

 

 .وم اقبة االلتزام بها عليها ،التغيريات على السياسة، ونش ها وتدريب موظفي اإلدارات تضع : املعلومات تقنيةإدارة    ألمسؤليات
تشجيع مجيع املوظفني على االلتزام بقواعد السلوك املوضوعة، عرب توضيح أهمية هذه القواعد لتحقيق أهداف العمل  : اإلدارات املاختلفة

 .واحلفاظ على بيئة عمل سليمة وصحية، ورفع التقاري  بالط ق املناسبة عند وقوع أي خ ق لبنود السياسة
 .مجيع املوظفني االلتزام التام بهذه القواعد، ومتابعة كل أشكال التدريب اليت يتم تقدميها
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لي   •

 
نظمة  وألتحكم على نحو كاف بالوصول أل

أ
نظمة ألمعلومات،  وفقًا للمخاطر ألمحتملة لتلك أل

ألفعلي إلى أأ
 .ومدى حساسيتها  

نظمة ألمعلومات من ألهجمات ألبرمجية ألخبيثة • حصنة طروأدة )حماية أأ مثل ألفيروسات، ألديدأن، أأ
 .....(.، قنابل ألبريد أإللك تروني"ألتروجانات"
نظمة ألمعلومات •  .عمل ألتدأبير لك تشاف وضبط وإدأرة ألمخاطر ألتي تتعرض لها أأ
من ألمعلوماتي للموظفين على نحو كاف،   •

أ
 توفير أل

نظمة ألمعلومات  •
منية كافية للتعامل مع ألمخاطر ألناشئة عن وصول ألموظفين إلى أأ

 .أستخدأم تدأبير وحلول أأ
قرأص ألصلبة ألمتنقلة USBمنافذ )حماية وسائط مناولة ألمعلومات مثل •

أ
من ألتلف وسرقة ألمعلومات ( وأل

 .إليها بهوألدخول غير ألمصرح 
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 .إليها بهتحديد وتصنيف ألوثائق وحمايتها على نحو كاف من ألتلف وألسرقة وألوصول غير ألمصرح  •

نظمة وأللوأئح ألمتعلقة بذلك   •
أ
منية وأل

أ
نظمة ألمعلوماتية بما يتوأفق مع ألحتياجات  أل

أ
 ضمان سرية ألمعلومات ألشخصية في أل

فضل ألممارسات ألمطبقة دأخليا وخارجيا •
أ
نظمة ألمعلومات بما يتوأكب مع تصنيف ألمخاطر وأ

أ
من معلومات لجميع أ

أ
 .تطبيق ضوأبط أ

و سوء ألستخدأم•
أ
نظمة ألمعلومات للحد من فرص أإلساءة ، أ

أ
 .توعية  منسوبي  أإلدأرة ألحاصلين على إمكانية ألدخول إلى أ

من  ألستباقيألتخطيط •
أ
نظمة ألمعلومات بما يتوأفق مع سياسات وإجرأءأت ومعايير أ

أ
ثناء مرحلة تطوير أ

أ
من ألمعلومات أ

أ
لمتطلبات أ
فضل  ألممارسات ألمتبعة بهذأ ألصدد وألمعلومات وأللوأئح ألسعودية 

أ
 . .أ
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ثر ألحوأدث ألمتعلقة بالتغيير  -

أ
نظمة ألمعلومات ألرئيسية من خالل سياسة إدأرة ألتغيير للحد من أ

أ
ألتحكم بالتغييرأت ألتي تتم على أ

نظمة ألمعلومات 
أ
 .في أ

نظمة ألمعلومات•
أ
من ألمعلومات بما يتوأكب مع ألمخاطر ذأت ألعالقة ومدى حساسية أ

أ
ساليب كافية لمرأقبة أ

أ
  .تخطيط ونشر أ

من ألمعلومات،  -
أ
نظمة أإلدأرة ألمعلوماتية لتحديد نقاط ألضعف وألتهديدأت وألمخاطر ألتي تحيط با

أ
من ألمعلومات ألخاص با

أ
تقييم أ

 .وأتخاذ أإلجرأءأت ألعالجية ألمناسبة 
نظمة ألمعلومات وأتخاذ  -

أ
من ألمعلومات بما يتوأفق مع ألمخاطر ذأت ألعالقة وحساسية أ

أ
إجرأء ألمرأجعات وألتدقيق لمستقل أ

 .أإلجرأءأت ألمناسبة للمعالجة وفق ألتدقيق وألمرأجعة
نظمة  -

أ
و ألكوأرث ل

أ
ثار أإلخفاقات ألرئيسية أ

 
كد من حماية عمليات أإلدأرة وخدماتها ألحساسة في ألوقت ألمناسب من أ

أ
ألتا

كد من أستخدأم وحدأت 
أ
ألمعلومات، وذلك من خالل خطة رسمية للحفاظ على أستمرأرية ألعمل وأستمرأرية توفر ألخدمات وألتا

  .إضافية مسانده 
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من ألمعلومات • طرأف ذأت ألعالقة أللتزأم بسياسات وإجرأءأت ومعايير أأ
أ
خرين وأل

 
 .على جميع موظفي أإلدأرأت وألموظفين أل

ديبية من قبل إدأرة تقنية ألمعلومات قد تصل إلى إنهاء ألخدمات و•
أ
من ألمعلومات إلى إجرأءأت تا نظمة ولوأئح ألمملكة ألعربية ألسعودية، فقاً تؤدي مخالفة سياسات وإجرأءأت ومعايير أأ

أ
  ل

 .نظام ألعمل وألعمال، ونظام مكافحة جرأئم ألمعلومات، ونظام ألتعامالت أإللك ترونية، وغيرها -حصر دون  -وألتي تشمل•

منية لدى إدأرة ألتعليم  ومعالجتها بشكل فاعل•
أ
نظمة أل

أ
من ألمعلومات ونقاط ألضعف في أل  .  يجب ألتبليغ وألتحري عن جميع حوأدث أأ

نشطة غير سليمة  -• و أأ و ممارسات أأ ي غش أأ
أ
حساء بالتبليغ عند مالحظتهم ل

أ
ن يلتزم منسوبي  إدأرة تعليم أل  .أأ

نظمة ألمعلومات •
أ
غرأض ألعمل ألمصرح بها فقط، وفقاً لسياسة ألستخدأم ألمقبول ل نظمة ألمعلومات على أأ ن يقتصر أستخدأم أأ  .أأ

و ليست ذأت صلة بالعمل ، وكذلك عدم تحميل ملفات من موأقع أن•
و مرفقات ألبريد ألمشبوهة ، وعدم تصفح موأقع مشبوهة أأ

و غير موثقة للمستخدم  ت غير معروفة ترنعدم فتح ألروأبط أأ
 .أأ

مل ألتوأصل مع إدأرة تقنية ألمعلومات  . •
أ
و ألشتباه باإلصابة ، نا   itm@hasaedu.info - 0135808165Tel.)عند أإلصابة بفيروس ل سمح هللا أأ

من ألمعلومات باستمرأر وأتخاذ أإلجرأءأت ألمناسبة . •  .للمحافظة على سالمة ألبيانات وألمعلومات وألتطبيقات مرأجعة سياسات وإجرأءأت أأ
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 .  يعد امتياًزاإدارة تعليم األحساء إن توفري إمكانية االتصال باإلنرتنت من  :ألسياسة

وجيب على املستاخدمني الذين يتم منحهم هذا االمتياز االلتزام بالتوجيهات املشددة بشأن االستاخدام املناسب هلذا املورد 

  ويصبح املستاخدمون الذين خيالفون الش وط املوضحة يف هذا املستند ع ضة إلج اءات تأديبية  . للمعلومات
 .على مجيع املستاخدمني اإلق ار باستالم التوجيهات املضمنة يف هذا املستند وفهمها,

 .اإلدارة حتديد سياسات وإج اءات االتصال باإلنرتنت من خالل البنية األساسية لشبكة  :ألغرض

من خالل البنية األساسية   بهتس ي هذه السياسة على مجيع املوظفني الذين ميكنهم االتصال باإلنرتنت واخلدمات امل تبطة  :ألنطاق

وتشمل اخلدمات امل تبطة باإلنرتنت مجيع اخلدمات املقدمة باستاخدام ب وتوكول التحكم يف اإلدارة  لشبكة 

 < وب وتوكول نقل امللفات واالتصال بشبكة اإلنرتنت العامليةKب وتوكول اإلنرتنت /اإلرسال

 .  يقتص  استاخدام االتصال باإلنرتنت بصفة خاصة على األنشطة اليت تدعم األعمال االلكرتونية إلدارة تعليم األحساء بشكٍل مباش 

 .ميكن استاخدام االتصال باإلنرتنت  ألغ اض تعليمية وحبثية

للحصول  عليها التحقق من ذلك من إدارة تقنية املعلومات/إذا كان لدى أي مستاخدم أي سؤال حول ما ميثل استاخداًما مقبواًل، جيب عليه

 .  على توجيهات إضافية
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: أستخدأم أإلنترنت وألبريد أإللك تروني سياسة

إدأرة تقنية ، ويمكن تحديدها من قبل وأجبا ممنوحا لتطبيق ألتحول أللك تروني في خدمة ألمستفيدين  أإلدأرةيعتبر أستخدأم ألخدمات أللك ترونية بشبكة •
 ..بما تقتضيه مصلحة ألعمل ، وتندرج مسؤولية ألستخدأم للشبكة على مستخدميها ألمعلومات

ي مستخدم لشبك تها بخدمة تصفح أإلنترنت  إدأرة تقنية ألمعلومات تلتزم •
أ
كبرأمج تطبيقات ألمك تب وبرأمج ألحماية  أإلدأرةأوبعض ألتطبيقات ألتي تحددها  بتزويد أ

نوأعها ألمختلفة وألتي تعود ملكيتها على من ألفيروسات 
أ
جهزة ألحاسوب با

أ
 . لإلدأرةجميع أ

  بتزويد كل مستخدم بحساب خاص به مكون من أسم مستخدم وكلمة سر  أإلدأرة تقوم •
هدأف تخدم ألعمل ألرسمي من ألنوأحي أإلدأرية  أإلدأرةيسمح لمستخدمي شبكة •

أ
أللك ترونية ألستفادة من جميع ألخدمات أإللك ترونية بغرض أإلفادة منها ل

كاديمية وألبحثية وخدمة ألمجتمع ول 
أ
هدأف ألشخصية لشبكة ألاستخدأم بيسمح وأل

أ
 .ال

و محاولة ألحصول عليها حتى في حالة ألنتقال من •
أ
خر أ

 
و إدأل يجوز ول يحق لمستخدم شبكة أإلدأرة  ألقيام باستخدأم معلومات حساب مستخدم أ

أ
خرى أ

أ
رة إلى أ

 ألتقاعد 
جهزة أإللك ترونية وألشبكات ألد•

أ
ية وألخارجية ألتي أخليحق إلدأرة تقنية ألمعلومات مرأقبة ألشبكة وبدون إنذأر مسبق ويشمل ذلك أإلطالع على كل ما يتعلق بال

 .تحميلها من وإلى شبكة أإلدأرة  /تكون أإلدأرة طرفًا فيها وكل ألرسائل ألبريدية وألموأقع وبرأمج ألمحادثة ألشخصية وجميع ألموأد ألتي يتم إنزألها
غرأض ألتالية•

أ
و كل ما يشابه ذلك ) يمنع أستخدأم شبكة أإلدأرة لال

أ
و ذأت ألمحتوى ألتهديدي أ

أ
و ألصور ألمغرضة أ

أ
و تحميل ألرسائل أ

أ
و تحميل   -إرسال أ

أ
و ألدخول أ

أ
أ

و صور وموأقع إباحية
أ
و تخزين معلومات أ

أ
و تنصيب ألبرأمج غير ألمرخصة قانونيًا  -أ

أ
و ألتي يتم من خاللها أنتحال -تن زيل أ

أ
إرسال ألرسائل ألبريدية ألتسويقية أ

و ألتي ل تحمل أسما وأضحًا لمرسلها 
أ
خرى أ

أ
غرأض ألتجارية  –لشخصية أ

أ
و لال

أ
 .أ

 .ل يسمح باستخدأم شبكة أإلدأرة من غير ألحصول على أسم مستخدم  •
جهزة دأخل •

أ
حساء عند أستخدأم ألشبكات ألخارجية على أل

أ
 .ني أإلدأرة مبايحق إلدأرة تقنية ألمعلومات مساءلة مستخدمي ألخدمات ألتقنية بإدأرة تعليم أل



جهزة ألحاسوب وصيانتها تقتصر على إدأرة تق •
أ
ن صالحيات ألتوصيل وألتغيير وفتح أ

أ
ة ألمعلومات نييمنع ألقيام بمحاولة تغيير توصيالت شبكة ألحاسب، كما أ

 .فقط وعدأ ذلك يكون عرضه للمساءلة 
جهزة شبكة أإلدأرة •

أ
ية برأمج غير مرخصة على أ

أ
و أستخدأم أ

أ
ي من ألموأد ألتي تخضع لحقوق ألطبع أ

أ
 يمنع ألقيام بنسخ أ

ي مما يلي•
أ
نظمة ألسعودية: ) يمنع على جميع ألمستخدمين أستخدأم خدمة أإلنترنت ألمقدمة من أإلدأرة  ل

أ
ي نشاط ممنوع وفق أل

أ
 .ألقيام با

و ألموأقع ألتي تسا•
أ
  -.على ذلكعد محاولة ألدخول للموأقع ألمحجوبة من قبل هيئة ألتصالت وتقنية ألمعلومات في ألمملكة، سوأًء عن طريق ألبرمجيات أ

و بيانات ألمتعاملين مع أإلدأرة وألمستفيدين من خدماتها
أ
عمال أإلدأرة  أ

أ
ي معلومات تخص أ

أ
 .ألمشاركة با

خرين•
 
و لال

أ
ي معلومات بشكل يخترق حقوق ألملكية ألفكرية لإلدأرة أ

أ
ي برمجيات غير مرخصة، وألحصول على أ

أ
 .تحميل أ

ثناء أستخدأم أإلنترنت  ألفايروساتتعطيل برأمج مكافحة •
أ
 . أ

 .يعتبر ألبريد أإللك تروني وسيلة توأصل رسمية، ويجب على مستخدميه مرأعاة ذلك عند أختيار لغة ألتخاطب عبر ألبريد أإللك تروني•
خر بشكل قطعي•

 
ي مستخدم أ

أ
 .يمنع محاولة ألدخول للبريد أللك تروني ل
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و نهائي في حالة تسجيل مخالفة للوأئح ألبريد أإل •
أ
نظمة لك تيحق إلدأرة تقنية ألمعلومات إيقاف خدمة ألبريد أإللك تروني عن ألمستخدم بشكل مؤقت أ

أ
و أل

أ
روني أ

  .ألمتعلقة بشبكة ألنترنت ووسائل ألتصال أإللك تروني  
شهر متتالية،•

أ
 .يحق إلدأرة تقنية ألمعلومات تعطيل ألحسابات غير ألنشطة ألتي لم يتم ألدخول عليها لمدة ثالثة أ

سا•
أ
حساء ويتم إيقاف ألخدمة أل

أ
 .بعد قرأر ألتقاعد  سيةتنتهي صالحية خدمة ألبريد أإللك تروني بالنسبة للحسابات ألنشطة بانتهاء فترة ألعمل في إدأرة تعليم أل

 .Google Apps قوقلتقوم إدأرة تقنية ألمعلومات بتوفير حساب بريد ألك تروني لكل مستخدم من قبل شركة •
 .ألمستخدم ألمسئول ألوحيد عما تحتويه ألرسائل ألمرسلة من خالل حساب بريده أللك تروني•
غرأض تبادل رسائل ألعمل وألتعميمات أل•

أ
غرأض ألعمل ألرسمي فقط، ول

أ
لفة وألملفات مختحساب ألبريد أللك تروني ألذي يتم تزويده للمستخدم يتم أستخدأمه ل

بدأً 
أ
غرأض شخصية أ

أ
 .ول يجب أستخدأمه ل

و أستخدأمه، و•
أ
ا يمكن تغيير إنمإن إدأرة تقنية ل تحتفظ بكلمات ألسر كنص عادي يمكن قرأءته، وإنما يتم حفظ كلمات ألسر على شكل نص مشفر ل يمكن فكه أ

 .على طلب ألمستخدم وهو ألمسئول عن تغييرها بعد ذلك" كلمة ألسر بناء
ول أستخدأم له للبريد أللك تروني •

أ
ولى ألتي يستلمها من إدأرة تقنية ألمعلومات في أ

أ
 .على ألمستخدم تغيير كلمة ألسر أل
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و ألذي تم•
أ
خرحف ألبريد أللك تروني ألخاص بالمستخدم ذو مساحة محدودة ، مما يترتب عليه وجوب قيام ألمستخدم دوريًا بحذف ألبريد غير ألمهم أ

 
 .ظه في مكان أ

خرين بالرسائل غير ألمرغوبة -نشر وإرسال رسائل غير متعلقة بالعمل  : ) يمنع على ألمستخدمين جميع ألستخدأمات ألتالية •
 
تزوير  -أستخدأمه لغرض إزعاج أل

و معلوماتها 
أ
عمال تسويقية معينة  –عناوين ألرسائل ألمعاد توجيهها أ

أ
و أ
أ
غرأض شخصية كالترويج عن موأد معينة أ

أ
 ..... ( .أستخدأمه ل
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و ألمحمولة ألتي يستخدمونها، وعن صحة ألمعلومات ألمخزنة فيها• جهزة ألمك تبية أأ
أ
من أل  .  يكون ألمستخدمون مسئولون عن أأ

حساء ، وعلى ألمستخدمين ألحرص على عدم وضع بيانات ش
أ
ي بيانات متوأجدة على ألجهاز هي ملك إلدأرة تعليم أل ن أأ ن يعي أأ ة على خصيعلى كل مستخدم أأ

جهزة  
أ
 .أل
رشفتها  وتحرير بهيتحمل ألمستخدم ألمسؤولية كاملة عن جميع ألبيانات وألملفات ألموجودة على جهازه ألحاسوبي ألخاص • ، حيث يقع على عاتقه مسؤولية أأ

منمساحة  خر أ  عمال ألسنوأت ألسابقة في وحدأت تخزين خارجية وعمل نسخ أحتياطي لها في مكان أ   .ألتخزين وذألك بحفظ أأ
و ألملفات ألحساسة ألتي توجد على جهاز ألخاص   • خرين بالمعلومات أأ

 
 .بهيلتزم ألمستخدم بعدم مشاركة أل

جهزة على وضع أإلقفال عند مغادرة ألمك تب   
أ
و وضع أل

جهزة ألحاسب أأ
 .يجب على ألمستخدمين تسجيل ألخروج من أأ

ي غرض شخص•
أ
غرأض ألعمل فقط ، ويمنع أستخدأمها ل

أ
جهزة ألملحقة بها مثل ألطابعات وغيرها ألتي توفرها إلدأرة هي ل

أ
جهزة ألحاسب وأل  .يإن أأ

جهزة  
أ
و أستخدأم ألبرمجيات غير ألمرخصة من قبل أإلدأرة كما ويمنع تخزين وتبادل ألبرمجيات على وسائط ألتخزين وأل

أ
   .يمنع تنصيب أ

و ملحقاته أو نظام ألتش•
يا من مكونات ألجهاز أأ

و تغيير أأ
حساء خارج إدأرة تقنية ألمعلومات أأ

أ
و  غيلعدم صيانة ألجهاز ألتابع إلدأرة تعليم أل

ألمثبت عليه ، أأ
نه يعد مخالفة قابلة للنظر  و ألتغيير حيث أأ و أإلضافة أأ و ألتطبيقات ألمثبتة عليه سوأء بالحذف أأ  .إعدأدأت ألجهاز أأ

.. 
 
 

 سياسة استخدام األجهزة الحاسوبية 



. 

خر ، لما يسببه من غلق ألمنفذ( ألموصل ما بين كرت ألش بكة بالجهاز ومنفذ ألشبكة بالحائط)عدم فصل كابل ألشبكة •
 .ووضعه بمنفذ أأ

غرأض ألعمل   مسؤولةإن إدأرة تقنية ألمعلومات غير •
أ
جهزة ألشخصية غير ألمصروفة من أإلدأرة وإن كانت تستخدم ل

أ
 .عن صيانة أل

نظمتها • و إتالف  أأ و ما يؤدي إلى إتالفها أأ نظمة أأ
أ
ي أستخدأم يخالف أل

أ
جهزة ألمقدمة من قبل أإلدأرة با

أ
 .يمنع أستخدأم  أل

ي سبب طارئ  •
و إعادة ألتشغيل بدون أأ

جهزة ألحاسبات ألشخصية ألمتصلة بالشبكة أأ
 .عدم فصل ألتيار ألكهربائي عن أأ
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•. 

و ضياعه • و سرقته أأ و أإلهمال أأ  .يجب ألحفاظ على ألجهاز من ألعبث أأ
خرى دون طلب ذلك من إدأرة تقنية ألمعلومات  •

 .عدم نقل ألعهد من موظفة إلى أأ
مر ألذي يخالف سياسة ألستخدأم ألصادرة من ألمركز ألوطني للمعلومات •

أ
جهزة بعد تقاعد ألموظف أل

أ
 .عدم ألحتفاظ بال

خرى •  . يجب أنتقال ألعهد ألتقنية مع ألموظف عند أنتقاله إلى إدأرأت أأ
 .وفق تعليمات ألمركز ألوطني للمعلومات ل يحق للموظف أمتالك جهازين حاسوبيين •
جهزة ألحاسوبية وفق تعليمات ألمركز ألوطني للمعلومات •

أ
 .أللتزأم بالتصنيف ألمنظم لمتالك أل

جهزة ألتقنية محمول بينما ألموظف : إن ألمركز ألوطني للمعلومات بوزأرة ألتعليم •
أ
هو ألجهة ألوحيدة وألمسئولة عن تحديد وأعتماد ألموأصفات ألفنية لال

 .أإلدأري جهاز حاسب مك تبي 
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غرأض ألعمل فقط 
أ
.   يصرح للمستخدمين باستخدأم مصادر ألمعلومات ل  

نظمة ألمعلومات لدى إدأرة تقنية ألمعلوم  و إرسالها باستخدأم أأ و أستالمها أأ لي ألتي تم إنشاؤها أأ
 
.  ات  تؤول ملكية كافة بيانات ألحاسب أل  
ي سبب ودون إخطار، ومثال ذلك عندما تكون هناك شبهات بمخالفة هذه ألقوأعد . ول تعتبر مملوكة من قبل ألمستخدم

أ
وتحتفظ  بحقها بفحص كافة ألبيانات ل  

ية سياسة من سياسات أإلدأرة 
أ
و أ
أ
.أ  

ي أستخدأم يتم تحت مسئوليته نظمة ألمعلومات وهو ألمسئول عنها  وأأ ن يكون ألمستخدم  على درأية بالحدود ألحالية لستخدأم أأ   .أأ

 

نظمة ألمعلومات
أ
 ألستخدأم ألمقبول ل

 



  
خرى  و تم ألحصول عليها من وسائط أأ و ألمشتركة في شبكة أإلدأرة سوأء تم تحميلها من أإلنترنت أأ    يمنع إدخال ألبرأمج ألمجانية أأ

نظمة معلومات أإلدأرة    و إرسال )   يمنع أستخدأم أأ ن تعتبر ذأت هدف ( لتخزين ،معالجة، تحميل، أأ ، مضايقة إلخ)ألبيانات ألتي يمكن أأ ، عرقياً ، عنصرياً ، دينياً   ( .سياسياً
نظمة لدى أإلدأرة   

أ
و خدمات تنطوي على ألغش وألخدأع باستخدأم موأرد أل و بنود أأ و منتجات أأ .  يمنع تقديم عروض أأ  

شكال مرأقبة ألشبكة وألتي يتم خاللها أعترأض ألبيانات     ي شكل من أأ   .  يمنع تنفيذ أأ
و حاسوب 

و شبكة أأ
ي مضيف أأ

من أأ
و أأ
و أللتفاف حول تعريف هوية ألمستخدم أأ

.  يمنع ألتحايل أأ  
ي برنامج   ي مستخدم  / لغة/   يمنع أستخدأم أأ و تعطيل طرفيه أأ ي نوع، بغرض ألتدأخل  أأ و إرسال ألرسائل من أأ مر، أأ .أأ  
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رئيسة التخطيط  
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 ...احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

علومات بإدارة تعليم األحساء يف نسخته األوىل آملني من اهلل أن و ختاًما نشكر اهلل العلي القدير على إكمال دليل السياسات ألمن امل

 . تعليم األحساء لتحقق األهداف املرجوة  إارةية منسوبي نوفق يف العمل بها ابتغاء لوجه اهلل تعاىل وأملنا أن تكون حمل وعنا
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