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سياسة التدريب والوعي

لقد قمنا بعمل سياسة لتوفير التدريب الدوري اإللزامي في التوعية بأمن الحاسب وممارسات الحاسب المقبولة الخاصة بكافة الموظفين الذين
يستخدمون او يشغلون نظام حاسب ضمن أو تحت إشرافنا.
وتوفر هذه السياسة إطارا لتحديد متطلبات تدريب أمن الحاسب لمجموعة متنوعة من الموظفين الذين يتعين عليهم تلقي نوعا ماا مان تادريب
أمن المعلومات.
فهي تركز على األهداف التعليمية المستندة إلاى الدرجاة التاي تكاون المعرفاة باأمن المعلوماات مطلوباة مان أي فارد يساتخدم شابكة اصتصاال
الخاصة بالجامعة وهذا الموظف عليه ان يقوم بتطبيقها فاي المهماة الوظيفياة الخاصاة باه .ومان أجال الحفااظ علاى أمان المعلوماات فاي بيةاة
الشبكة ،فإن التدريب بما يتعلق بتشغيل الشبكة واستخدامها يتعين الحصول عليه من قبل مستخدمي الشبكة.
علما انه قد ص تكون آليات امن المعلومات وإجراءاته فعالة إذا استخدمت بشكل غير مناسب .لذا فيما يلي ذكر لبعض مجاصت التادريب التاي
يتعين وضعها في اصعتبار لمشرفي الشبكة المحلية والمستخدمين بشكل عام.
ويركز مجال التدريب الخاص بالمدراء على:
( )1الحاجة على فهم أهمية السياسة األمنية
( )2الكيفية التي يلزم بها تنفيذ تلك السياسة في الشبكة المحلية لتكون فعالة .على ان يركز مجاال التادريب الخااص بماديري الشابكة المحلياة
على الحاجة إلى فهم كيفية تقيم امن المعلومات كما يجب ان يوضح أيضا إلى الحاجة إلى استجابة فعالة للحدث.
أما مجال التدريب الخاص بجميع الموظفين فهو يركز على:
( )1التعرف على دور المستخدم في السياسة األمنية والمسؤوليات المحددة في هذا الصدد .
( )2استخدام األنشطة واآلليات األمنية بشكل فعال للحفاظ على األمن .
( )3فهم كيفية استخدام إجراءات اصستجابة للحوادث.

المديرون الوظيفيون :
 .1التعاارف علااى أهمياة السياسااة األمنيااة الخاصااة بشاابكة الجامعااة وكيااف أن هااذه السياسااة تقااود القاارارات المتخااذة بخصااوص أماان الشاابكة
المحلية .كذلك التعرف على أهمية تحديد أمن معلوماتي كاف لألنواع المختلفة مان المعلوماات التاي يمتلكهاا الرؤسااء الوظيفياون (أو يكوناوا
مسؤولون عنها).
 .2التعرف على الشبكة المحلية كمورد قيم للجامعة والحاجة إلى حماية هذا المورد .باإلضافة الي التعرف على أهمية تقديم الحماياة الكافياة
(من خالل التمويل واألشخاص وغير ذلك).
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إدارة الشبكة المحلية :
 .1فهم كيفية تشغيل الشبكة المحلية .القدرة على التعرف على سلوك التشغيل العادي مقابل سلوك التشغيل غير اصعتيادي.
 .2فهم دور إدارة الشبكة المحلية في تنفيذ السياسة األمنية في الشبكة المحلية.
 .3فهم كيفية عمل الخدمات واآلليات األمنية .كذلك فهم القدرة على التعرف على اصستخدام غير المناسب لآلليات األمنية من قبل
المستخدمين.
 .4فهم كيفية استخدام قدرات اصستجابة للحدث بشكل فعال.

مستخدمي الشبكة المحلية
.1
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فهم السياسة األمنية ومسؤوليات المستخدمين عند اصقتضاء في هذا الصدد.
فهم السبب في أهمية الحفاظ على أمن شبكة المنطقة المحلية.
فهم كيفية استخدام الخدمات واآلليات األمنية المقدمة من قبل الشبكة المحلية للحفاظ على أمن شبكة المحلية وحماية المعلومات األساسية.
فهم كيفية استخدام قدرة اصستجابة للحدث ،وكيفية كتابة التقرير واإلبالغ عن الحادث وغير ذلك.
التعرف على محطة العمل الطبيعية أو سلوك الحاسب مقابل السلوك غير اصعتيادي.

