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3B3تصنيف البيانات -. النظم اإلدارية واألكادميية 

 عامةنظرة 
 .ومخاطرها حساسيتهادرجة تصنيف البيانات في مختلف مجاالت الجامعة وفق  واإلجراءات الخاصة بها تحدد هذه السياسة

 مجال التطبيق
 أو يدير أي نظام معلوماتي، أكاديمي أو إداري في الجامعة. إلى تُطبق هذه السياسة على أي شخص قد يدخل

 الهدف
تمتلك الوسائل المناسبة لحماية بياناتها االلكترونية التي يتم الدخول إليها من خالل أي نظام  الجامعةالتأكيد على أن 

بشكل يضمن  ونتصرفيأهمية حماية البيانات و ونقدريمعلوماتي، أكاديمي أو إداري، وأن أعضاء أسرة الجامعة كافة 
 االستخدام المناسب لهذه البيانات.

 السياسة

سياسة تصنيف البيانات هذه  وضعتبالغة األهمية بالنسبة لعمليات الجامعة، وقد  الجامعةفي تعتبر مرافق المعلومات  )1
 من أي مخاطر قد تؤثر سلباً على عمل الجامعة أو على قدرتها في أداء مهمتها. قليلبغرض حماية بيانات الجامعة والت

 ناحية حساسيتها ومخاطرها.وتعتبر عملية تصنيف البيانات طريقة للتعرف على مستويات البيانات من 

 تصنيف البيانات في أي نظام إداري أو أكاديمي إلى أربع مستويات: يتم )2

 بيانات سرية (مقيـّدة) -المستوى األول -أ 
عّرف البيانات المقيدة على أنها بيانات عالية الحساسية، وقد يكون للكشف عن مثل هذه البيانات أثر سلبي كبير تُ 

هذه البيانات، ومن أمثلة هذه البيانات المعلومات المالية  في تحكمتطبيق أقصى مستويات العلى الجامعة، وينبغي 
 ومفاتيح تشفير الملفات.والعاملين الحساسة والمعلومات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس  ةومعلومات الطلب

 بيانات خاصة -المستوى الثاني -ب 
حساسية، وقد يضر الكشف عن مثل هذه البيانات بعمليات ف البيانات الخاصة على أنها بيانات متوسطة العرّ تُ 

تائج ن ومن أمثلة هذه البيانات. ال تحتوي هذه البيانات عادة على معلومات توصف بأنها "سرية"و .الجامعة
 األبحاث وبعض العمليات المالية.

 بيانات حساسة (لالستخدام الداخلي فقط) -المستوى الثالث -ج 
ال يضر نشرها البيانات ذا مخاطر منخفضة وتعتبر هذه و .خارج الجامعة نشرأن تال يجوز للبيانات الحساسة 

 لمشاريع.لالداخلية تقارير المحاضر االجتماعات والمذكرات وخطط العمل وأمثلة هذه البيانات بالجامعة، ومن 

 البيانات العامة -المستوى الرابع -د 
مة الدخول إليها، ويكون الكشف عن هذه البيانات ذا تأثير ف البيانات العامة على أنها أية بيانات يمكن للعاعرّ تُ 

الصحفية واإلعالمية وجداول المحاضرات وخرائط ومن أمثلة هذه البيانات إيجابي أو محايد على الجامعة، 
 الجامعة والنشرات اإلخبارية حول الجامعة.

 
  



 م2014) لسنة 44تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  03-ت.م

 دليل إجراءات تقنية المعلومات  01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  تصنيف البيانات -النظم اإلدارية واألكاديمية   تاريخ المراجعة القادم

 عدد صفحات اإلجراءات 1من  1   المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات المكتب المسؤول:
 

  تصنيف البيانات -النظم اإلدارية واألكادميية - )3السياسة رقم ( إجراءات

ويتعين على المستخدمين  عمله.مجال تقع على عاتق المسؤول عن ھذه البيانات كل في تصنيف البيانات مسؤولية  )1
 علىاألمين المخولين بدخول نظم الجامعة األكاديمية أو اإلدارية أن يتحققوا من تصنيف البيانات التي يدخلون إليھا من 

  قبل أن يشاركوا اآلخرين ھذه البيانات داخلياً أو خارجياً. ھذه البيانات

التي تقع تحت مسؤوليتھم وكذلك عن تصنيفھا تقييم البيانات مراجعة وعن  مسؤولونالنظم اإلدارية واألكاديمية أمناء  )2
  وفق الفئات اآلنف ذكرھا.

عن تطبيق كافة إجراءات الضبط الالزمة لضمان تأمين الحماية الكافية لبيانات الجامعة وذلك  مسؤولونالبيانات  أمناء )3
  المنوطة بھم.مسؤوليات الضمن 

  عن تطبيق ھذه السياسة. مسؤولھو ال المعلوماتالمدير التنفيذي لقطاع تقنية  )4

في  ساعدةالبيانات في الجامعة وذلك للمأمناء عن التنسيق والعمل مع  مية مسؤولضابط النظم اإلدارية أو األكادي )5
  بيانات.أمناء ال وضعھاتطبيق اجراءات ضبط البيانات وفق تعريفھا ومسمياتھا التي 

  .البيانات أمناءيحددھا ن عن استخدام البيانات تبعاً للتعريفات والتصنيفات التي والمستخدمون النھائيون مسؤول )6
 

   




