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 السياسة ةهيكل عريفت .1

 تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:

 وصف مختصر ألغراض وأهداف السياسة.: الهدف 

  :ة.عليهم هذه السياساص الذين تنطبق تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الداخلية والخارجية وكذلك األشخنطاق العمل 

 تحدد تبعات ونتائج أية مخالفة لهذه الساسة.: اإلمتثال والتنفيذ 

  :يشتمل هذا القسم على وصف لجزئية القيود/الضوابط المتعلقة بالسياسة المحددةالسياسات. 

 

 هدفال .2

الفيروسات والديدان و أحصنة الغرض من هذه السياسة هو حماية نظم معلومات جامعة الملك خالد من البرامج الضارة )مثل 

 طروادة  وقنابل البريد اإللكتروني ، الخ(.

 

 نطاق العمل .3

تطبق هذه السياسة على جميع الموظفين، والموردين، وشركاء العمل، والموظفين المتعاقدين، والوحدات الوظيفية لدى جامعة 

مواقع عملهم. كما تغطي هذه السياسة جميع بيئات الملك خالد سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة، وبصرف النظر عن 

 .أنظمة المعلومات التي تقوم الجامعة بتشغيلها أو تعاقدت الجامعة على تشغيلها مع طرف ثالث

 

 التنفيذاإلمتثال و  .4

فسيتعرض في حالة مخالفة أي موظف أو طرف ثالث )موردين، مقاولين، شركاء عمل، إلخ( لدى جامعة الملك خالد لهذه السياسة 

ً لسياسات الجامعة، وأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، والتي تشمل نظام العمل  -دون حصر -إلجراءات نظامية وفقا

 .والعمال، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعامالت اإللكترونية
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 :السياسات  .5

o  فيروسات معتمده دولياالمضادات لاستخدام حلول 

  ن جامعة الملك خالد آلية واضحة المعالم لمنع وكشف الفيروسات/الشيفرات الخبيثة واستعادة النظم المصابة و  تكيجب أن

 بطريقة سليمة وفي الوقت المناسب.

  برامج مكافحة الفيروسات المعترف بها دوليا، تدار مركزيا تثبت وتنشط في جميع يجب ان تمتلك جامعة الملك خالد ،

 .الد أو البنية التحتية في شبكتهاالمعلومات، وكذلك النظم غير المملوكة لجامعة الملك خ األوقات لجميع نظم

 الخبيثة قبل أن الشيفرات تفحص عن الفيروسات/ أن جميع األجهزة المملوكة وغير المملوكة لجامعة الملك خالد يجب

 .جامعةالتتصل بشبكة 

 الشيفرات الخبيثة /اتإدخال الفيروس من خاللها يمكن الطرفية التي نقاطال يجب أن تنفذ تكنولوجيا مكافحة الفيروسات في

 .جامعةالفي شبكة 

 من صدورهافي أقرب وقت  ليةآفيروسات من خالل وسائل ال أدوات مكافحةتحديثات  يجب أن يتم نشر. 

 معلومات وذلك لمنع المستخدمين من تعطيل أدوات مكافحة الفيروسات.الأنظمة  هيئةيجب ت 

 التثبيت التلقائي لبرامج مكافحة الفيروسات على أي نظام معلومات يتصل بشبكة الجامعة إذا لم تكن مثبتة  يجب أن يتم

 بالفعل.

 :يجب تنفذ التدابير التقنية التالية 

المستخدم )أجهزة  أجهزة قيد التشغيل في كل وقت على أنه للتحقق من برنامج مكافحة الفيروسات تهيئةيجب  -

دقائق. إذا تم الكشف عن عميل  5العميل كل  حالةالكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، الخ( عن طريق سحب 

قابلة للوصول وهذا يعني ( غير قابل للوصول في حين أن )أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، الخ

 العميل ال يعمل .

 .مرة أخرىالعميل إلى أن يعمل  الجامعة شبكةالى وصول الخادم مكافحة الفيروسات منع على  يجب -

  الدعم الفنيلمكافحة الفيروسات الرئيسي ال يمكن الوصول إليه، يتعين على أفراد مكتب  الخادمفي الحاالت التي يكون فيها 

لهم التحديثات في شكل مناسب )مثل ملف قابل  توجيه المستخدمين حول كيفية تثبيت تحديثات مكافحة الفيروسات، وتوفر

 (.للتنفيذ  أو ملف التوقيع الفيروس

  لمسح كافة محركات األقراص القابلة لإلزالة ووسائط التخزين  بحيث تُمكن لفيروساتاة تهيئة أدوات مكافحيجب أن يتم

 المتصلة بنظم المعلومات.

  بشكل دوري على جميع أجهزة وتلقائي إلجراء مسح  الضارةأدوات مكافحة الفيروسات والبرامج  تهيئةيجب أن يتم

على فترات  للجامعةالكمبيوتر الشخصية والخوادم و أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من مكونات نظم المعلومات 

 .المحتملةاألكواد الضارة  و/أوعن الفيروسات للكشف  محددة دورية
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 يجب عدم السماح بتنقية كما  لتقاط أقصى مستوى من التفاصيلسجالت برامج مكافحة الفيروسات إل يجب أن يتم تكوين

 هذه السجالت.

  حدوث  سجالت برامج مكافحة الفيروسات يجب ان تنسخ احتياطيا ويجب أن تكون متوفرة لمتطلبات التحيقيقات في حالة

 .أو حادثة أمنيةهجوم 

 لضمان بقاء البنية التحتية للكشف عن الفيروسات/األكواد الضارة نشطة و ال  ةلومات مسؤولالمع اإلدارة العامة لتقنيةكون ت

 يمكن تعطيلها في أي نقطة دخول محتملة.

 

o مسؤوليات المستخدم 

 .يجب أن يتوخى المستخدمين الحذر عن تنزيل الملفات من اإلنترنت 

  ي مستلمة من قبل مصادر مجهولة أوروابط بريد إليكترونيجب على المستخدمين عدم فتح أو تنزيل أو تنفيذ أي ملفات أو 

 غير موثوقة.

 أوإلغا تفعيل أو العبث مع أي برامج الحماية ضد الفيروسات / الضارة التي تم  ستخدمين من تغيير تكوين أو إزالةيحظر الم

 تثبيتها على نظام المعلومات المستخدمة من قبلهم .

  ن قبل برامج الكشف عنها متم الضارة )  برامجع الحوادث من الفيروسات/الاإلبالغ عن جميعلى المستخدمين يجب

 .المعلومات العامة لتقنيةدارة اإلعلى الفور إلى  ( وكذلك أي سلوك غير طبيعيالحماية

 خرى قبل إستخدامها في أنظمتهم.يجب أن يتحقق المستخدمين من فحص الوسائط المتبادلة مع األقسام األ 

 

o والبرامج الضارة من نظم معلومات جامعة الملك خالد إزالة الفيروسات   

 ن ال يسمح لنظم أيجب كما يجب أن تزال مباشرة.  الجامعةعلى أنظمة  ةجميع الفيروسات والبرامج الضارة المكتشف

معطلة من اإلتصال بشبكة فيروسات مكافحة برامج على  المعلومات المحتوية على فيروسات أو برامج ضارة أو

 الجامعة.

 برامج الضارة والفيروسات المكتشفة على أنظمة الجامعة يجب أن تصمم برامج مضادات الفيروسات بحيث تتم إزالة ال

 بشكل تلقائي.

 

 


