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 انخحذٌبث انًىضىعٍت: انفصم األول  

 انخحذٌبث االجشائٍت:  انفصم انثبًَ     



 انفصم األول 

انخحذٌبث انًىضىعٍت نهجشًٌت 

 انًعهىيبحٍت



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 



 انخحذي انًعهىيبحً نألحكبو انعبيت نهجشًٌت

يفهىو انجشًٌت انًعهىيبحٍت و صىسهب 
 .حقٍُت االحصبالث واقخشاَهب بخقٍُت انًعهىيبث -      

 .يصبنح يسخحذثت –صىس يسخحذثت يٍ االعخذاء عهى يصبنح يحًٍت  -      

حسهب يبدٌت انسهىك و حخجبوصحذود  ،هً انجشًٌت انًشحكبت ببسخخذاو انخقٍُت انًعهىيبحٍت -       

   .انقبساثانذول و 

صىس انجشائى انًعهىيبحٍت. 
 .جشائى االيىال -      

 .جشائى االعخذاء عهى انحٍبة انخبصت-      

 .جشائى انخضوٌش -      

 



انخحذي انًعهىيبحً نهقىاعذ انعبيت نهًسؤونٍت  

 انجُبٌئت  
  فكشة وسطبء حشغٍم انشبكت وححذٌذ دوسهى فً انسهىك

 .االجشايً
   1972قبَىٌ انًطبىعبث انهٍبً يُز سُت •

 .عقىببث 64انًبدة  •

 انًسؤونٍت انجُبئٍت نًضود انخذيت  (ISP)   -      

 .  عذو انًسؤونٍت انجُبئٍت   •

 حقشٌش انًسؤونٍت انجُبئٍت  •

  انًسؤونٍت انجُبئٍت نهًسخضٍف(Hoster   ) 

 .عذو انًسؤونٍت انجُبئٍت   •

 .   حقشٌش انًسؤونٍت انجُبئٍت •



 انفصم انثبًَ
انخحذٌبث اإلجشائٍت نهجشائى 

 انًعهىيبحٍت 



   



 ححذٌبث االثببث فً انجشًٌت انًعهىيبحٍت   
 

ًحجٍت انًسخُذ انًعهىيبح. 
 .تعريف انكتابت  –يستُذ يخضع نتقذير انًحكًت  -انًبذأ حريت انقاضي في تكىيٍ انعقيذة -           

      -اثباث انًصذر -االعتراف بانحجيت يقتضي انتُظيى انتشريعي نرسى حذود انًشروعيت  وشروطها -         
 -انحاجت نهتذخم انتشريعي 

انخبشة و انًعبٌُت فً انجشًٌت االنكخشوٍَت. 
 .في انًجال االنيكتروَي نهجريًت يتضاءل انفرق بيٍ أعًال انخبرة و انًعايُت  -            

َحٍ أياو يسرح انكتروَي نهجريًت ،تحتاج يعايُته نًٍ يًهك انتخصص في انًعهىياتيت ،ويحتاج   -         
 فك انتشفير و انتحهيالث انالزيت نه  . cryptanalysis skills اثباث انجريًت فيه نإلنًاو بًهاراث

 .انحاجت نهتعاوٌ انذوني  –انقذرة عهى اقتفاء االثر و تحذيذ انًصذر-          

   حفخٍش االَظًت وقىاعذ انبٍبَبث االنٍكخشوٍَت. 
 .  أيٍ ضىابط تفتيشها.انُظى انًعهىياتيت يستىدعًا خطيرًا نألسرار و انخصىصيت  -          

 ياهي حذود وضىابط تفتيشها ؟ -          

 أيٍ ضىابط شرعيت انحصىل عهيها؟   -          



 االخخصبص بًالحقت انجشائى االنٍكخشوٍَت
 

 . اليشكضٌت انفضبء و عبنًٍت انجشًٌت انًعهىيبحٍت •
 .وعبنًٍت انُشبط و انخذيبث  Cyber space ال  -       

 .اسخحبنت حطبٍق قبعذة االقهًٍٍت و اسخثُبءاحهب -       

 .انفضبء االنكخشوًَ ٌشبه يُطقت اعبنً انبحبس -       

 .حخًٍت انخعبوٌ انذونً نًكبفحت انجشًٌت انًعهىيبحً •

 .انفصم بٍٍ االخخصبص انقضبئً واالخخصبص انًىضىعً  -      

انخعبوٌ انذونً نعقذ احفبقٍبث دونٍت  نىضع قىاعذ اسُبد يىضىعٍت و اجشائٍت حطبق عهى انجشائى   -      
 .  انًعهىيبحٍت

 .َصج احفبقٍت بىدابسج عهى ضشوسة انخعبوٌ انذونً عهى فً يشحهخً االسخذالل و انخحقٍق -       

 .ضشوسة حىحٍذ انبٍُت انخحخٍت نخقٍُت انًعهىيبث -       



ارا كبٌ فشاَكشخبٌٍ قذ فقذ انسٍطشة عهى 

 اخخشاعه حخى ححىل إنى شبح وهبجًه؟

فئٌ اَنت فً يىاجهت االَسبٌ ، إيب أٌ 

ٌفشض عهٍهب اسادحه أوحطغى عهٍه صٍُعخه 

 . فخفهج يٍ  سٍطشحه


