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 إدارة المعلومات سياسة  -022

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

احدة     ) ..........................................(كلية و                                   

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

كالوريوس         طالب الدراسات جميع الطالب        طالب البالطالب :                                           

 العليا 

جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                        

 

 

      :األسس واألهداف -1

والمتابعة الدقيقة والفورية للقضايا وجود عملية سليمة التخاذ القرارات والتي  تتطلب عملية اإلدارة الجيدة

حصحاب ألية بإدارة المعلومات بطريقة تضمن تلتزم كليات العلوم التطبيقتضمن تدفق سلس للمعلومات، حيث 

  إمكانية الوحصول التام للبيانات التي تحتاجها للقيام بوظائفها ومهامها.المحصلحة 

الكليات.لسياسة المبادئ واإلرشادات التي تحكم عملية تدفق المعلومات في تحدد هذه ا  

 

 :      التعريفات -2

جزء من األنشطة التجارية  باعتبارهاو تلقيها او مستندات او سجالت يتم وضعها أ أي بيانات  المعلومات :

 للكليات .

  (الكترونيا بإحدى الوسائل التالية ) الورق ، المعلومات التي يتم حفظها كوحدة منفحصلة  المستندات :
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وي حتليال على المعامالت التجارية أو يثل دذو المحتوى والسياق والبنية والذي يم المستند  السجالت :

 على المعلومات التي تلزم للقيام باألنشطة التجارية للكليات .

 

 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 نطاق العمل إلدارة المعلومات لجميع السياسات و اإلرشادات واإلجراءات ضمنتغطي هذه السياسة إطار 

حصيل التفا تم دعم هذه السياسة من خالل إطار عمل يتضمن المستندات التي تحتوي علىيالكليات ، حيث 

وتتوافق هذه السياسة مع القانون العماني حفظ واتالف المستندات والسجالت ، حول كيفية وضع واستخدام و

 الحالي ألنظمة االرشفة .

 

  ةامـــــــعمبادئ :  3.1

لومات هي مسؤولية يجب خلق ثقافة المعلومات والتي من خاللها يعي جميع الموظفين بأن المع : 3.1.1

إدارة المعلومات بشكل وكذلك حتى يملك هؤالء الموظفين الثقة وااللتزام والمهارة في  الجميع ،

 فعال وذلك بما يتوافق مع أدوارهم . 

يجب أن يتم تكليف األفراد ذو المهارات المناسبة بمسؤولية وضع سياسة المعلومات التفحصيلية  : 3.1.2

وذلك من  كما يتحملون مسؤولية الحفاظ عليها وتعزيزهاإلرشادات ، المقاييس واإلجراءات واو

 .أجل متابعة مدى توافقها 

يجب أن يتاح لجميع الطالب والموظفين إمكانية الوحصول إلى اإلرشادات والتدريب المناسب   : 3.1.3

 لتطوير وتعديل مسؤولياتهم بخحصوص المعلومات وكيفية إدارتها .

 

: إنشاء السجالت 3.2  

م هحصيغة متوافقة وذلك حتى يتسع لآلخرين ف ان مفهوم للمستند وأن يكون فييجب وضع عنو  : 3.2.1

 محتوى المستند من أول وهلة .

تى يتضح حأيضا حصدار وذلك حتى يسهل تمييز آخر نسخة للمستند والتسمية لإليجب تطبيق نظام  : 3.2.2

تسمية اإلحصدار لكون كما يجب أن ي ،خيرة مسودة أو في نسخته األ مجرد فيما اذا كان المستند

يتوافق مع قانون السجالت واالرشفة وأيضا تحمي المستند وذلك بما مناسبة عالمات و شروحات 

 نظام التحصنيف التابع للوزارة .

و وضع سياق أاالسترداد  عملية يتم تطبيق المعلومات اإلضافية الكافية من أجل المساعدة في : 3.2.3

 لماذا .. (  -متى -للمستندات ) من 
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المستندات وذلك بما يتوافق مع قانون السجالت ( عند تنظيم مدى الحياةيجب وضع اعتبار لمبدأ )  : 3.2.4

 واالرشفة وأيضا نظام التحصنيف التابع للوزارة .

يجب أن تكون المعلومات ذات جودة عالية وفي نطاق وسائط مناسب وذلك لدعم االحتياجات  : 3.2.5

 . مع جميع المتطلبات القانونية والتنظيميةهذه المعلومات كما يجب ان تتوافق ية ، التجار

 

 

السجالت استخدام:  3.3  

وقد يتضمن ذلك إعادة  تجارية ،ال االحتياجاتاحة للمستخدمين ذوي ن تكون المعلومات متيجب أ : 3.3.1

 ناس .نات من قبل طرف ثالث ومنهم عامة الاستخدام البيا

ية لحماخذ التدابير الالزمة كما يجب أ رية ونزاهة المعلومات ،ن يتم تقدير أي خطر على سيجب أ  : 3.3.2

ن ويعتبر ممن والخحصوحصية ، ركتها ألسباب تتعلق بالقانون واألالمعلومات التي ال يمكن مشا

 الفعال لها . االستخدامالضروري الموازنة بين الحاجة لحماية المعلومات وكذلك الحاجة إلى 

أو طرف غير محصرح له في دم طائش يجب أخذ التدابير الالزمة لحماية المعلومات من أي مستخ  : 3.3.3

 .  فهامعلومات أو الوحصول إليها أو تغييرها أو نقلها أو إتالالوضع 

القطاع  يف معلوماتالخيص بالتوافق مع أنظمة االتر اتفاقياتيجب على المستخدمين التعرف على   : 3.3.4

 ة التحكم التقنية عندبيق أنظمالعام وذلك في مجال إعادة استخدام البيانات الحكومية وكذلك تط

 استخدام البيانات واألنظمة في الكليات عند الحاجة إليها .

او إرسال  لمعلومات وذلك من اجل إعادة وضعروابط لام في حال نشر البيانات يجب استخد : 3.3.5

 ن تحتوي المستندات المشتركة على التعليقات أووال يجب أ د اإللكتروني ،في البريالمرفقات 

 محتويات مخفية .أي ت او التغيرا

ة للوزارمقاييس الهوية المؤسسية  متوافقة مع ا يجب أن تكونفي حال تم نشر المعلومات فإنه : 3.3.6

 وكذلك متوافقة مع المتطلبات القانونية .

 

: حفظ السجالت 3.4  

حتياجات التجارية المعلومات و إبقاءها فقط خالل المدة التي تلبي فيها االيجب أن يتم حفظ   : 3.4.1

 يتم حفظ البيانات الشخحصية بما يتوافق مع متطلبات قانون حماية البيانات .ما والتنظيمية ، ك

جهزة حفظ أ بينما يتم حفظ البيانات الشخحصية في لبيانات المادية في ملفات مسجلة ،يجب حفظ ا : 3.4.2

لكمبيوتر وبرامج ا في أجهزة مشتركة(  فظ البيانات التقنية ) كالبريد اإللكترونيويتم حشخحصية ، 

 ملفات ) مثل األقراص المرنة ، لإلزالةفي وسائط قابلة  يجب حفظ البيانات بشكل دائم وال، 

ديد ويجب أن يتم تحعليها على مدى بعيد ، مكن التعرف ال ي أجهزة الذاكرة ( أو في حصيغ لفيديو ،ا

 الشخحصية . حصندوق البريد للمراسالت الشخحصية وكذلك األجهزة سعة
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ويتضمن ذلك جدول  ،يجب حفظ المعلومات وإبقاءها وذلك بالتوافق مع ملف خطة الكليات , : 3.4.3

 مراجعة البيانات التي تم حفظها .

وذلك من أجل حماية المعلومات  المناسبة للتحكم في الوحصول إلى المعلومات نظمةاأليجب تطبيق  : 3.4.4

 التي ال يمكن مشاركتها بدون وجود أي سلطة .والتي تتضمن المعلومات الشخحصية 

إلنجاز المهام الضرورية والتي يجب حفظها التي تلزم تحديد المعلومات األساسية أن يتم يجب  : 3.4.5

 فورا في حالة حدوث الكوارث .

 

 السجالت التخلص من:  3.5

جميع المتطلبات التشريعية واإللزامية التي تخص وزارة التعليم العالي والتي  : يجب أن تتوافق 3.5.1

 تتعلق بحماية واتالف المعلومات .

أو  المعلوماتتتعارض مع إعادة وضع  : يجب إتالف جميع المعلومات بإحكام وذلك حتى ال 3.5.2

 بشكل مادي أو تقني . استعادتها

 

 ( . CASP013 التي تغطيها سياسة) حقوق الملكية الفكرية    :التشريعات الموائمة  -4

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

  2008/  4قانون الملكية الفكرية . 

  2008قانون المعامالت اإللكترونية . 

  2007 قانون السجالت واالرشفة 

  2002 تنظيم االتحصاالت قانون 

 . قانون اإلعالم والنشر 

 حقإجراءات األرشفة ) الملC  ( . 

 

 المالحق : -6

 

  : األدوار والمسؤولياتالملحق أ . 

  : النظام التحصنيفي في وزارة التعليم العاليالملحق ب . 

 رشفة .المحلق ج : إجراءات األ 

 

 أمناء كليات العلوم التطبيقية  مجلس   : جهة االعتماد -7

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8



5 
 

 

 .................  تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 .....تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ ............

 ...............    بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

 ..................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 العام لكليات العلوم التطبيقية المدير   عمة لهذه السياسة :الجهة الدا -9

  

 لكليات العلوم التطبيقية ةالعام يةالمدير    : جهة االتصال -10


