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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 Law445رقم ورمز المساق:  جرائم تكنولوجيا المعلومات اسم المساق:

 الفصل الدراسي:  3عدد الساعات المعتمدة: 
 العربيةلغة التدريس:  تخصصاجباري المساق:  نوع

 منسق المساق:  Law343 مساق الجرائم الواقعة على األموالالمتطلب السابق: 
 

 معلومات عامة
        كامل الكتروني √ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

مات، م معلويتضمن هذا المساق دراسة السلوك المتمثل بالدخول دون تصريح إلى موقعٍ الكترونيٍ أو نظا

ً دون تصريح، التقاط أو اعتراض أو التنصت على ما هو م  رسل عنإدخال أو نشر أو استخدام برنامجا

تعلق تمعلومات  طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، الحصول دون تصريح على بيانات أو

ة، لكترونيفية االببطاقات االئتمان أو ببيانات أو بمعلومات تستخدم في تنفيذ المعامالت المالية أو المصر

تخدم مات تساستخدام دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات االئتمان أو ببيانات أو بمعلو

 أو مرئي مقروء ة، إرسال أو نشر كل ما هو مسموع أوفي تنفيذ المعامالت المالية أو المصرفية االلكتروني

لعمر، ة من ايتضمن أعماالً إباحية يشارك فيها أو تتعلق باالستغالل الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشر

شبكة دام الإعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية، استخ

اتية أو لمعلومم معلومات للترويج للدعارة، استخدام نظام المعلومات أو الشبكة االمعلوماتية أو أي نظا

 إنشاء موقعاً الكترونياً. 

 

 أهداف المساق
 جرائم تكنولوجيا المعلومات بكافة اشكالها .بالطالب تعريف  .1

 وجزاءاتها. جرائم تكنولوجيا المعلومات  أركان تحديدتمكين الطالب من  .2

 .لوماتجرائم تكنولوجيا المعب التنسيق بين القوانين التي تتعلق اكساب الطالب مهارة .3

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  جرائم تكنولوجيا المعلومات  أن يكون الطالب قادراً على معرفة. 

CLO2 :  ًاتها.وجزاء جرائم تكنولوجيا المعلومات  أركان تحديدمن أن يكون الطالب متمكنا 
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CLO3:  لمعلوماتوجيا اجرائم تكنولب قادراً على التنسيق بين القوانين التي تتعلق  الطالبأن يكون. 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  

      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 عالمة  30 امتحان نظري   امتحان نصفي

 األنشطة*
 1 عالمات  10 واجبات ومشاركة  (1نشاط )

 2 عالمات  5 امتحان قصير  (2نشاط )

 2 عالمات  5 امتحان قصير  (3نشاط )

 3+2 عالمة  50 امتحان نظري   امتحان نهائي

 

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني التعريف باإلنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات 1االسبوع 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني وجرائم تكنولوجيا المعلوماتالتعريف باإلنترنت 

 نشاط غير متزامن األحكام الخاصة بجرائم تكنولوجيا المعلومات 2االسبوع 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني األحكام الخاصة بجرائم تكنولوجيا المعلومات

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني فعهموسماتهم ودوامرتكبيها  خصائص جرائم تكنولوجيا المعلومات وتصنيف 3االسبوع 
 نشاط غير متزامن فعهممرتكبيها وسماتهم ودوا خصائص جرائم تكنولوجيا المعلومات وتصنيف

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني جرائم تكنولوجيا المعلومات وقانون العقوبات 4االسبوع 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني جرائم تكنولوجيا المعلومات وقانون العقوبات

 نشاط غير متزامن ونيةلكترت اإلجرائم تكنولوجيا المعلومات في قانون االتصاالت وقانون المعامال 5االسبوع 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني ونيةلكترت اإلجرائم تكنولوجيا المعلومات في قانون االتصاالت وقانون المعامال

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني تكنولوجيا المعلومات في تشريعات الملكية الفكريةجرائم  6االسبوع 
 نشاط غير متزامن جرائم تكنولوجيا المعلومات في تشريعات الملكية الفكرية

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني جرائم تكنولوجيا المعلومات والجريمة المنظمة 7االسبوع 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني تكنولوجيا المعلومات والجريمة المنظمة جرائم

 8االسبوع 
 نشاط غير متزامن .أمن الدولةبجرائم النشر اإللكتروني الماسة 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني .أمن الدولةبجرائم النشر اإللكتروني الماسة 

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني تصريح النظام المعلوماتي دونالشبكة المعلوماتية أو جريمة الدخول إلى  9االسبوع 
 نشاط غير متزامن تصريح النظام المعلوماتي دونالشبكة المعلوماتية أو جريمة الدخول إلى 

 10االسبوع 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني الشبكة المعلوماتية بهدف االعتداءجريمة الدخول إلى 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني تصريح النظام المعلوماتي دونالشبكة المعلوماتية أو جريمة الدخول إلى 

 نشاط غير متزامن صور االعتداء على الشبكات واألنظمة المعلوماتية 11االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني صور االعتداء على الشبكات واألنظمة المعلوماتية

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني صور االعتداء على الشبكات واألنظمة المعلوماتية 12االسبوع 
 نشاط غير متزامن صور االعتداء على الشبكات واألنظمة المعلوماتية

 13االسبوع 
 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني االعتداء على الحياة الخاصة بوسائل إلكترونية.

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني المصرفية اإللكترونيةالجرائم الواقعة على العمليات 

 14االسبوع 
 نشاط غير متزامن جرائم اإلباحية واالستغالل الجنسي اإللكتروني لألطفال

 لقاء تزامني تفاعلي إلكتروني جرائم الذم والقدح والتحقير بوسائل إلكترونية

 15االسبوع 
 تزامني تفاعلي إلكتروني لقاء جرائم التجسُّس اإللكتروني
 نشاط غير متزامن جرائم االرهاب اإللكتروني

 - متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 
 

 الكتاب المعتمد والمراجع
 .2017د. عبداإلله النوايسة ، جرائم تكنولوجيا المعلومات، دار وائل للنشر والتوزيع، - ئيسيالمرجع الر 

 المراجع االخرى 

 .2019التوزيع،ود.  حمزه أبو عيسى، جرائم تقنية المعلومات، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر   -

ر  الثقافة ولى ، دابعة  االأسامه المناعسة ، جالل الزعبي ، جرائم تقنية نظم المعلومات اإللكترونية ، الط -

 .2017للنشر والتوزيع،

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

ن كثر ماتشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن   الحضور والمواظبة
 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15

 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة
 .أخير قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام الت التسليم المتأخر للواجبات

 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
ش في بالغيعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


