الجمهورية العربية السورية
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
مركز أمن المعلومات

الهيئة الوطنية لخدمات الشــبكة
National Agency for Network Services

استمارة طلب المسح األمني للمواقع اإللكترونية الحكومية
اسم اجلهة:
العنوان:
رقم الفاكس:
الربيد اإللكرتوين:
) .(1معلومات عن الموقع اإللكتروني المطلوب اختباره:
عنوان املوق على االنرتنت:
العنوان الرقمي :IP Address
تاريخ إنشاء املوق :

/

/

م

اللغات الرئيسية للموق :
اسم الصفحة الرئيسية للموق :

(مثال)index.php :

التصفح اآلمن :HTTPS
نوع املوق :
عنوان النطاق الرئيسي:
النطاقات الرديفة:

العدد:

العناوين:

النطاقات الفرعية:

العدد:

العناوين:

عنوان موق الربيد اإللكرتوين:

(مثال)mail.sitename.com :

عنوان موق تبادل امللفات :FTP
الخدمات التي يقدمها الموقع:
خدمة التعليق على احملتويات:
خدمة البحث يف املوق :
أسئلة متكررة م إجاباهتا:
Tel: +963 11 3937032 Fax: +963 11 3937079 P. Box: 47 Qudsaya E-mail: infosec@nans.gov.sy
Website: www.nans.gov.sy

خدمة ةةة املنتة ةةد املنفص ة ة عة ةةرب التس ة ة ي
والتفاع :
خدمة ة ةةة التفاع ة ة ة عة ة ةةرب الرسة ة ةةائ النص ة ة ةةية
القصرية :SMS
خدمة النشر :RSS
االستبيانات وطلب الرأي:
املقرتحات والشكاوي:
س

الزوار:
ّ

الزوار:
ع ّداد ّ
) .(2معلومات عن شركة االستضافة:
اسم الشركة:
العنوان:
اهلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكرتوين:
مكان وجود املخ ّدم الرئيسي للموق :

مكان وجود املخ ّدمات املشرتكة للموق :
المصممة والمبرمجة للموقع:
) .(3معلومات عن الشركة ُ
اسم الشركة:
العنوان:
اهلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكرتوين:
) .(4معلومات فنية عن المخ ّدم الرئيسي المستضيف للموقع:
نوع املخ ّدم:

نظام التشغي (م اإلصدار):
تاريخ انتهاء صالحية شهادة :SSL
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الربنامج املضاد للفريوسات:
اجلدار الناري (جتهيزة  /برنامج):
برن ةةامج ايماي ةةة م ةةن الربي ةةد ةةري املر ةةو
):(Spam
) .(5معلومات عن تقنيات تصميم الموقع:
لغات الربجمة املستخدمة:
قاعدة املعطيات (م اإلصدار):
ملفات فالش متحركة:
ملفات صوت:
ملفات فيديو:
ملفات :PDF
ملفات :MS Office
) .(6معلومات عن البرامج المستخدمة إلدارة المحتوى:
برنامج إدارة احملتو (م اإلصدار):
برنامج إدارة الربيد اإللكرتوين:
برنامج إدارة ونشر األخبار:
برنامج إدارة التقارير:
برنامج التصويت باخليارات:
برنامج النسخ االحتياطي:
الزوار:
برامج التفاع م ّ
) .(7االختراقات السابقة (إن وجدت):
تاريخ آخر اخرتاق:
نوعه:
أسبابه:
نتي ة التحقيق:
آلية اي اليت مت إتباعها:
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االخرتاقات السابقة:

العدد:

ه كانت نفس األسبا :

يرجى ذكر األسبا األخر :

) .(8نوع المسح األمني المطلوب:

خارجي من مقر املركز

داخلي من مكان االستضاقة
) .(9مالحظات عامة:

اسم منظم االستمارة:
الصفة الوظيفية:
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
دمشق يف /

3102 /

مالحظات:

( .)1ترس هذه االستمارة بعد ملئها كاملة إىل الربيد اإللكرتوين  infosec@nans.gov.syأو عرب الفاكس رقم3937079 :

( .)2لالستفسار؛ يرجى االتصال على الرقم  3937032داخلي  2211أو .2212
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