طلب اتصال للشبكة الداخلية SSL VPN

نرجو االطالع واملو افقة على البنود التالية الخاصة بجامعة القصيم قبل تعبئة الطلب:
 شروط الوصول للشبكة الداخلية ( )SSL VPNبجامعة القصيم:


ً
ال يسمح باستخدام اتصال  VPNإال عند الضرورة ولألشخاص املحددين وفقا للتالي- :
 الشخص الذي لديه صالحية تقديم الدعم التقني الطارئ على أحد األنظمة اإللكترونية للجامعة.
 مديرالنظام الذي يحدده مالك الخدمة (.)business owner
 املوردين املعتمدين من عمادة تقنية املعلومات بعد التوريدات والتركيبات الالزمة.



ً
ً
يتم طلب الخدمة وفقا ملخطط سيرالعمل املحدد مسبقا واملعتمد من عمادة تقنية املعلومات.



على عمادة تقنية املعلومات تشفيرالحساب الشخص ي املعتمد واملستخدم لالتصال بشبكة الجامعة من خالل خدمة  SSL VPNأثناء العبور
عبرشبكات غيرمؤمنة وموثوق بها.



ً
يجب استيفاء متطلبات التعقيد والصعوبة الخاصة بكلمات املروروفقا لسياسة كلمة املرور.




يجب على املوظفين املصرح لهم من ِقبل الجامعة التأكد من أال يتم السماح للمستخدمين الغيرمصرح لهم بمشاركة خدمات الـ VPNالخاصة
بالجامعة ،أو الحصول على كلمة املرورالخاصة بهم ،أو الوصول واستخدام جهازالكمبيوترأثناء عملية االتصال.



ً
تأمن جميع أجهزة الكمبيوتراملتصلة بشبكة الجامعة من خالل خدمة الـ VPNوفقا ملعايير عمادة تقنية املعلومات الخاصة بالبرامج املضادة
للفيروسات بأحدث اإلصدارات للملفات الخاصة بها وكذلك آخرتحديث من تصحيحات األمان الخاصة بنظام التشغيل.



يمكن فقط استخدام تطبيقات االتصال الخاصة بالكمبيوتراملعتمدة ( )Pulse Secure Softwareلفتح قنوات اتصال بشبكة الجامعة من
خالل خدمة الـ. VPN



ً
سيتم قطع االتصال تلقائيا عن املوظفين املصرح لهم بالدخول على شبكة الجامعة من خالل خدمة الـ VPNبعد  30دقيقة من عدم النشاط.



ً
تخضع أجهزة الكمبيوترللموظفين املصرح لهم بالدخول على الشبكة من خالل خدمة الـ VPNوفقا الحتياجات العمل الخاصة بهم لتقييد
الوصول إلى الشبكة.



لعمادة تقنية املعلومات الحق في املر اقبة أو التحديد أو الفصل ألي اتصال  VPNوألي غرض دون إشعارمسبق.

طلب اتصال للشبكة الداخلية SSL VPN

طلب االتصال
تاريخ الطلب:
ألول مرة

تفعيل حساب سابق

اسم املستخدم املراد تفعيله:
بيانات النظام املراد الوصول إليه
Host Name

Operation System

IP Address

بيانات التطبيق أو املوارد التي ترغب في الوصول إليها

الغرض من االستخدام

االسم:
الرقم الوظيفي  /رقم الهوية الوطنية:
املسمى الوظيفي:
رقم الجوال:

الجهة:

بيانات طالب الخدمة
الجهة:
اسم املستخدم:
البريد اإللكتروني:
التحويلة:
مو افقة املديراملباشر

اسم املديراملباشر
التوقيع
خاص بعمادة تقنية املعلومات
مديرقسم الشؤون التقنية
عميد عمادة تقنية املعلومات
مديرالقسم املعني

املدة املطلوبة

