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 للرسالةومزايا  اتلي

       
 -      بفضااااااااري م  ف وحكان فقك كالر الا ال سااااااااالة  هي رساااااااااتري املانسااااااااتري ول   و   ُر كثرير 

 ات هي: لي  أو   –وحبسب علم الباحث القاص  
 ل رسالة على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي تبحث هلا املوضوع.أو   .1

ي تشااامري هلا ا جم ال بري نكا عتمع ل رساااالة على املساااتوى العاملي واإلقليمي واحمللأو   .2
 الكراسة.

 .ل رسالة على مستوى األكادميية يوصى بتكاواا مع اايئات العلمية األخ ىأو   .3

ل رسااااالة بك قبوال كبريا م  املبحوإلج لةنابة على اسااااتبياة الكراسااااةن مع ما   بع  أو   .4
ثري هلا املشاااركة األساائلة م  حبث وصااوصاايات شااعصاايةن ومع عكم تعود اعتمع على م

  العلمية.

 
 كما أة  لل سالة أيضاً مزااي خالف ما ذرك  وهي: 

وليس املانساااترين ولو كاة     متنح درنة الككتورااا تساااتحق أة  املناقشاااوة لل ساااالة أ    أت فق .1
قيتهاا ومنح البااحاث درناة التوصاااااااااااياة ب    النظاام هناا يسااااااااااامح باللاا كماا   ب ي االياا لتم  

 .الككتوراا

ن فضاااالً ع  تكاواا بج املنتكايت لشااا هاو   ب باعتهاإىل نالب التوصاااية  ن  ل ساااالةإنازة ا  ت   .2
 .العليمة األخ ى

 

 
                                                  



 

 
 الدراسات العليا   كلية 

 قسمممممممممممممممممم  
 

 العلوم الشممممممممم   مم 
 

 تخصمممممم   
 

ا  م م ممممم    الميم مممممينة 
 

 ملخص رسالة ماجستير 

 نرتنت يف اجملتمع السعوديجرائم اإل ع وان ال سيل  
  حممد بن عبدهللا بن علي املنشاوي إعدان الطيلب 

 عقيد دكتور/ حممد بن إبراهيم السيف   افمممإش
 لج     يقش  ال سيل  

 .عقيد دكتور: حممد بن إبراهيم السيف مشرفاً ومقرراً  .1

 دكتور: عبدالرمحن إبراهيم الشاعر مناقشاً.أ.  .2

 مناقشاً.د. علي عبدالكرمي املسّلم   .3

 م.29/4/2003ه  املوافق 27/2/1424  تيريخ الم يقش 
تنحصرررررر مشررررركلة البحث يف منديد حرم وائ أكإلر جرائم اانرتنت  ررررريوعاً ب     شممم ل  ال:   

مسرررتيدمي اانرتنت يف اجملتمع السرررعودية وياارررة فيما يتعلق نجلرائم اجلنسرررّيةة وجرائم االيرتاقا ة 
شرررررررررررررررراق أو ارتيرراد املواقع املعرراديررةة وجرائم القراررررررررررررررنررة. مع منررديررد أهم  ررا  واجلرائم املرراليررةة وجرائم إن

 ويصائص مرتكيب تلك اجلرائم.
اانرتنرت والتعرامرع معهرا اجهرة جرائم  يف مو ميكن االسررررررررررررررتدرادة من هر   الردراسرررررررررررررررة    أهم م  ال: م  

إل  إىل ة كما ميكن أن تسرررراهم ه   الدراسررررة بضرت افرتايررررا  تصرررروريةة وتلدت انتبا  الباحومكافحتها
كإلري من الظواهر السرررررررلوكية املتعلقة نسرررررررتيدام اانرتنتة والو تتضلس البحث والدراسرررررررةة وإىل لدت  
انتبا  اجلهاز القضررررائي والقانو  إىل سررررلوكيا  وأفعا  جنائية ترتكس يررررد ا يرين من ي    رررربكة  

 يها. اانرتنتة من أجع ويع يوابئ قانونية وقضائية يف التعامع واحلكم على مرتكب
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هدفت ه   الدراسرة إىل الكشرف عن حرم وائ اجلرائم اجلنسرّية واملمارسرا   ري    أهداف ال:   
ة والو يرتكبها  واقع املعاديةة و جرائم القرارررنةاألي قيةة وجرائم االيرتاقا ة واجلرائم املاليةة وجرائم امل

 تكبيها.مستيدمو اانرتنت يف اجملتمع السعودية ومنديد أهم  ا  ويصائص مر 
حرم اجلرائم اجلنسررررررررّية واملمارسررررررررا   ري األي قيةة  و جرائم االيرتاقا ة  ما تسممممميلبح ال:   

واجلرائم املاليةة وجرائم إنشرررررررراقة أو اال رررررررررتارة يف املواقع املعاريررررررررةة أو املعاديةة وجرائم القراررررررررنة الو 
  مرتكبيها؟ يرتكبها أفراد اجملتمع السعودي عرب اانرتنت؟ وما أهم  ا  ويصائص

املنهج ال ي مّت اسرررتيدام  يف ه   الدراسرررةة هو املسررري االجتماعي جلميع     هج ال:   وأنواته 
أداة االسرتبانة جلمع املعلوما  امليدانية   تاسرتيدممسرتيدمي اانرتنت يف اململكة العربية السرعوديةة و 

 -ايتيار اجملتمع الكلي للدراسررة  متّ و هل   الدراسررةة والو مّت تضويرها يصرريصرراً أل راا ه   الدراسررةة  
ة ومخسر  ألف ( مئ150يباً )والبالغ عددهم تقر  -وهم مجيع مسرتيدمي اانرتنت يف اجملتمع السرعودي

مسرررتيدم حسرررس إحصرررائية مدينة امللك عبدالعميم للعلوم والتقنية والو اررردر  وقت ايتيار الباحث 
 .جملتمع البحث

 أه  ال تيئج 
ويرتكبهرا    ارتيراد املواقع اجلنسرررررررررررررريّرة  :هينسرررررررررررررريّرة واملمرارسرررررررررررررررا   ري األي قيرة حرم اجلرائم  اجل. أّن 1
مواد إنحية منهاة   واطلب( 1675)ة  من جمموع املشرررررررررارك  يف الدراسرررررررررة امليدانية  ( مسرررررررررتيدم5341)
نشرررراق قاموا إب( 410)ة  اً جنسرررري اً موقع ئوانشرررر( أ235)ة اجلنسررررّية  ائم الربيديةو قاليف  واا رررررتك( 1791)
ّهر   مة )278)ة    لتشرررررهري ن يرين( قاموا ن283)  ةدية جنسرررررّيةئم بريواق ّهر   قار  428(  ررررر  (  ررررر 

برامج إيداق  وااسررررررررررررتيدم( 1660)الربوكسرررررررررررري لتراوز املواقع ا روبةة   وااسررررررررررررتيدم( 4055هلمة )
برامج إيداق الشرررريصررررية ارسررررا   وااسررررتيدم( مسررررتيدم  1156)الشرررريصررررية أحناق تصرررردي اانرتنتة  

 . يصية ا يرين أحناق التصدي أو استيدام الربيد واانتحل ( مستيدم  1153)رتو ة الربيد االلك
( 381) ة( مسررررتيدم قاموا بتدمري املواقع1348)  رررريوعاً هي: االيرتاقا  جرائم  أكإلر حرم . أّن  2

( ايرتقوا مواقع  869( ايرتقوا مواقع جتراريرةة )529( ايرتقوا مواقع حكوميرةة )548د ّمر ْ  مواقعهمة )
( ايرتقوا مواقع عربية 83( ايرتقوا مواقع يليريةة )140( ايرتقوا مواقع حمليةة )376 ررررررررريصررررررررريةة )
( 51( ايرتقوا مواقع أفريقيرة  ري عربيرةة )9( ايرتقوا مواقع آسرررررررررررررريويرة  ري عربيرةة )88 ري يليريرةة )

أوروبيرررررةة ) مواقع  أمريكيرررررة جنوبيرررررةة )14ايرتقوا  مواقع  ايرتقوا  مواقع  221(  ايرتقوا  الوالاي   (  يف 
( مسررررررررررررررتيردم تعّريررررررررررررررت 456( ال ير كرون املواقع الو ايرتقوهراة )1860املتحردة األمريكيرة وكنرداة )

( تعريررررررررت أجهميم الشرررررررريصررررررررية 3278( ايرتقوا أجهمة  رررررررريصرررررررريةة )1688مواقعهم ل يرتاقة )



 

يرتاقة  ( تعّرا بريردهم االكرتو  ل 1531( قراموا نيرتاق الربيرد االكرتو ة )1479ل يرتاقة )
( مت االسرررررررررتي ق على بريدهم االكرتو ة  1084( قاموا نالسرررررررررتي ق على الربيد االكرتو ة )1570)
( 1697( تعّرا بريررردهم االكرتو  لا راقة )1832( قررراموا إب راق الربيرررد االكرتو ة )1017)

ا إبرسررررررررا   ( قامو 1211( مت االسررررررررتي ق على ا رررررررررتاكهمة )1531اسررررررررتولوا على ا رررررررررتار ا يرينة )
 ( تضرروا من الدريوسا .5138فريوسا  أو تروجنا ة )

( مسررررررررررررتيدم قاموا نالسررررررررررررتي ق على البضاقا  435)هي: املالية حرم اجلرائم واملمارسررررررررررررا   . أّن  3
( قاموا نلتموير  444)ة  ( لعبوا القمار500( مت االسرتي ق على بضائقهم االئتمانيةة )126)ة  االئتمانية

( اراتدوا 177( اراتدوا مواقع امليردرا ة )290)ة  ( اراتدوا مواقع اجلرميرة املنظمرة414)ة  عرب اانرتنرت
( مسررررررتيدم  من مراتدي مواقع اجلرمية املنظمة أو امليدرا  أو  سرررررريع  791مواقع  سرررررريع األموا ة )

( مسرتيدم كان هدفهم الدضرو  أو من  839األموا  كان هدفهم االسرتدادة العلمية من ه   املواقعة )
( مسررررررررررتيدم كان هدفهم تندي  األفكار ااجرامية الو تنشرررررررررررها تلك املواقعة 106ملصررررررررررادفةة )ن  ا

 ( مستيدم كان هدفهم االنضمام إىل تلك املنظما  ااجرامية. 139)
( مسرررتيدم قاموا 261)هي: إنشررراق املواقع املعادية أو اال ررررتار فيها حرم جرائم  وممارسرررا   . أّن  4

( تعريرررروا ل  رررررتار 736املواقع ة )تلك  ( ا رررررتكوا طوعاً يف 1336يةة )إبنشرررراق مواقع سررررياسررررية معاد
( مسرتيدم أنشرئوا 500( قاموا إبنشراق مواقع دينيةة منهم )561القهري يف املواقع السرياسرية املعاديةة )

( 2( أنشررئوا مواقع يهوديةة )3( أنشررئوا مواقع نصرررانيةة )5( أنشررئوا مواقع  رريعية ة )43مواقع سررنيةة )
 . ة( أنشئوا مواقع ال ديني5( أنشئوا مواقع هندوسيةة )3ا مواقع بوذيةة )أنشئو 

 ( مستيدم قاموا إبنشاق مواقع معادية لأل ياص أو اجلها . 292) 
( مسرتيدم قاموا إبنشراق مواقع للربامج املقرارنةة  395)  ريوعاً هي:  القرارنةجرائم أكإلر حرم . أّن  5
( 577( اسرتيدموا برامج تشرليع الربامج املقرارنةة )3182( قاموا بتحميع برامج مقرارنةة )3091)

 قاموا إبنشاق مواقع مقرانة. 
 كما مت التواع إىل  ا  ويصائص مرتكيب تلك اجلرائم واملمارسا   ري األي قية وبشكع مدصع.
وأيريا أتضررري أّن أكإلر جرائم وممارسرررا  اانرتنت  ررريوعاً يف اجملتمع السرررعودي هي جرائم االيرتاقا ة 
يليها اجلرائم املالية وجرائم املواقع املعادية كررائم وممارسررررا  متوسررررضة الشرررريوعة أّما اجلرائم واملمارسررررا   

 األقّع  يوعاً فأتضي أّّنا اجلرائم اجلنسّية وممارسة األفعا   ري األي قية.
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Research Problem: Specifying and determining the most recurrent internet 

crimes in the Saudi society, specially those that pertain to sex, hacking, 

finance, creating or surfing opponent websites, and piracy. And also 

characterizing those who commit those crimes. 

Research Importance: The study can be utilized to face, deal with, and 

control internet crimes. It might also help researchers in creating useful 

concepts on explaining behavioral phenomena that pertain to internet usage, 

and also to draw the attention to such criminal acts order to set judicial and 

legal standards for treating and judging such cases.  

Research Objectives: The purpose of this study is to uncover the most 

recurrent internet crimes of any nature such as sexual abuse, immorality, 
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hacking, financial crimes, opponent websites, and piracy. The subject of this 

study is the internet users in the Saudi society. It also tries to characterize 

those who commit such crimes. 

Research Questions: How recurrent are sexual, immoral, hacking, 

financial, opponent websites' surfing and managing, and piracy crimes that 

are committed by internet users in the Saudi society? And what are their 

main characteristics? 

Research Methodology & Tools: the method used in this study is social 

surveys. The whole community targeted in the study is all of the internet users 

in the Saudi society who reach about 150.000 users according to KACST's (King 

AbdulAziz City for Science and Technology) census issued at the time of 

determining the study community. 

. Important findings:  

1. The recurrences of sexual and immoral practices done by internet users in the 

Saudi society is as follows: 5341 users of the total users visiting websites of 

sexual contents, 1675 searched for pornographic contents, 1791 subscribed to 

mailing lists of sexual nature, 235 constructed website(s) of sexual contents, 410 

established mailing lists of sexual contents, 283 defamed others, 278 were 

subjected to defamation, 428 had their relatives subjected to defamation, 4055 

used a proxy to visit blocked websites, 1660 used special software to surf 

anonymously, 1156 used special software to send email messages anonymously, 

1153 users disguised in other users' identities in surfing or using email. 

2. The recurrences of hacking crimes committed by internet users in the Saudi 

society is as follows: 1348 users destroyed websites, 381 had their websites 

destroyed, 548 hacked websites of governmental nature, 529 hacked 

commercial websites, 869 hacked personal websites,376 hacked local 

websites, 140 hacked GCC (Gulf states) websites, 83 hacked other Arab 

(non-GCC) websites, 88 hacked Asian (non-Arab) websites, 9 hacked 

African (non-Arab) websites, 51 hacked European websites, 14 hacked 

South American websites, 221hacked USA and Canadian websites, 

1860 do not recall the websites they hacked, 456 had their websites hacked, 

1688 hacked PCs, 3278 had their PCs hacked, 1479 hacked email accounts, 

1531 had their email account(s) hacked, 1570 occupied email accounts, 

1084 had their email account(s) occupied, 1017 bombed email accounts, 

1832 had their email account(s) bombed, 1697 stole others' ISP accounts, 



 

1531 had their ISP accounts stolen, 1211 sent viruses and Trojans, 5138 

users (52.2%) had their PCs infected by viruses. 

3. The recurrences of financial crimes committed by internet users in the 

Saudi society is as follows: 435 stole Credit Cards accounts,126 had their 

Credit Cards accounts stolen, 500 gambled, 444 committed forgery through 

the internet, 414 visited websites of organized crimes, 290 visited drugs' 

websites, 177 visited money laundering websites, 791 users of those who 

visited websites of organized crime, drugs, and money laundering surfed 

them for scientific reasons, 839 surfed them out of curiosity or by chance, 

106 surfed them to use their contents in committing crimes, 139 surfed 

them to become members in those criminal organizations. 

4. The recurrences of establishing or cooperating with opponent websites by 

internet users in the Saudi society is as follows: 261 users established 

politically opponent websites, 1336 subscribed voluntarily in politically 

opponent websites, 736 were subject to compulsory subscription in 

politically opponent websites, 561 established religious websites, out of 

whom 500 users established Sunni websites, 43 established Shiite websites, 

5 established Christian websites, 3 established Jewish websites, 2 

established Buddhist websites, 3 established Hindu websites, and 5 users 

established Atheistic websites, 3728 users subscribed in religious mailing 

lists, out of whom 3455 users (35.30%) subscribed in Sunni lists, 190 users 

subscribed in Shiite lists, 29 subscribed in Christian lists, 10 subscribed in 

Jewish lists, 6 subscribed in Buddhist lists,12 subscribed in Hindu lists, and 

26 users subscribed in Atheistic lists. 

- 292 users established hostile websites against organizations or persons. 

5. The recurrences of piracy crimes by internet users in the Saudi society is as 

follows:  

- 395 users (4.0%) established pirated software websites. 

- 3091 users (31.5%) downloaded pirated software. 

- 3182 users (32.4%) used downloading software to download pirated 

software. 

- 577 users (5.9%) established pirated websites. 

The personal characteristics of those who committed such crimes and 

immoral practices were also uncovered and manifested in details. 

It is clear from the study that the most frequent of internet crimes in the 

Saudi society are (in order) hacking, then financial crimes, and lastly, the 

least frequent are crimes and practices of sexual and immoral nature. 
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 رحمه الله روح والدي الغالي لى إ    
 ن يجمعني في الجنة وإياهأه برؤياه وأسال الّل ل عينّيكّحأالذي لم                     

 
 إلى والدتي الغالية:     

  إلى من ربتني صغيرًا وعانت كثيرًا ألصل إلى حيث أنا .                                             
 
 إلى زوجتي الحبيبة:     

 ت واجـبـات زوجـهـا .ـهـا وأّدإلـى مـن عـرفـت حقـوق رّب                                             
 
 .. عبدالرحمن.. وسديم  أحـمـد ..إلى أبنائي  األعزاء :  وئـام .. آالء .. عبـد الـلـه     

 أن  يـكـونـوا  ذريًة  صـالـحـة .  رجـوأإلـى  مـن                                              
    

 إلى خالي ووالدي األستاذ المحامي/ عبدالله محمد سنوسي
 بعنايته يوتعاهدنإلى من شملني برعايته                                                       

    
 .فضل لن أنساه :  إلى من لهم علّييباتحبلي اتخواالحبيب وأ يإلى أخ

                                                                       
                         إلى زمالئي رجال األمن األوفياء ............... 

 
 .. .. .. .. .. .. ان أو إحسإلـى كل من لـه فـضـل علـّى                                                                 

   
 إلـى كـل هـؤالء..  أهـدى هـذا الـعـمـل المتواضع .            

 

 إهـــداء



 ـ ب  

 
 

" ال يشررركر النان من  انض قا من حديث رسرررو  هللا ارررلى هللا علي  وسرررلم ال ي قا 
هللا "ة فإ  أتقدم نلشرررركر اجلميع لسررررعادة الدريق/ ط   حمسررررن عنقاوي مدير عام  رال يشررررك

 .بعد هللا يف التحاقي بدورة املاجستري األو س ت احلدود وال ي كان ل  الدضع 
  أحناق عملي يف ه ا البحث. م كإلرياً عائلو الو قصّر  معه ألفرادنلشكر  وأحنّ 

تراو م لت يف اجملتمع السرعودي ال ي كان  ننرت اروالّ جلميع مسرتيدمي ااوالشركر مو 
  ري مسبوقة.  اخلروج بنتائجوتداعلهم مع الدراسة دور كبري يف

السرريف ال ي وااررع  إبراهيمكما أ رركر سررعادة املشرررا على الرسررالة الدكتور/ حممد 
الكإلري يف مجيع مراحررع البحررث   الشرررررررررررررريقووقترر   من جهررد     ىعضأو   ةوّنرراراً   العمررع معي لي ً 

 ونتائر  بشكع علمي ومنهري. ويااة عند منليع النتائج لليروج نلبحث
 ةالشرررراعرإبراهيم دكتور عبدالرمحن األسررررتاذ جلنة املناقشررررة:  عضررررويّ ود  رررركر وك لك أ       

بداق مرئيايم حيا   إلهم بقبو  مناقشرررررررة ه ا البحث و م لتدضرررررررّ املسرررررررلّ عبدالكرمي والدكتور علي  
  و نقص.أتصحيي ما ب  من يلع 

 .10/35برقم أط/ كما أ كر مدينة امللك عبدالعميم للعلوم والتقنية لدعمها هل ا البحث   
   الدراسة سواق من أسهم يف تندي  ودعم ه كعّ إىل  تقدم نلشكر  أوأيرياً وليس آيراً  

و أو تصررحيي البحث للواية  أل ة    الدعايةو أو توزيع ة  أجابة على االسررتبيانة  نملشرراركة يف اا
جر والإلوا  أفضررررع األيإليبهم على ذلك  نْ أتقدمي يد العون يل  ي وسرررريلة كانتة وأسررررا  هللا  

  .زين حسنايماجيعل  يف مو  أنْ و 
 . إببداق أي م حظة أو نقد هادا حو  ه ا البحث تدّضعي منْ   كرر كعّ أاً يتامو      

                                                        
 الباحث                                                   

 شكر وتقدير



 ـج  

 :  احملتوايتنكول 
   الصفحة                                                                          املوضوع   
 أ                                          إهكاء                                                                                                                          

     ب                                                                                                                        ش   وتقكي   
 و .................................................................................................................................... قائمة الجداول 

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ............................................................................. مقكمة    موضوع الكراسة وإطارها املنهجي

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................................... :  الدراسة مشكلة

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................................... للدراسة:  النظرية األهمية

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................................................... للدراسة:  التطبيقية األهمية

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................................... :  الدراسة مفاهيم

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................... التعريف الشرعي للجريمة:

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.خطأ!  ................................................... التعريف القانوني للجريمة:

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................... : واإلنترنتتعريف جرائم الحاسب اآللي 

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. .................................... :    اإلنترنتالتعريف اإلجرائي لجريمة 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................................... :  الدراسة أهداف

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ....................................................................... :  الدراسة  أسئلة

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ....................................................................... :  الدراسة منهج

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................................... :  الدراسة مجتمع

 فة.معرّ  غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................................................ الدراسة:  عينة

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................................... للدراسة:  الزماني المجال

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......................................................................... :  الدراسة أداة

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................................. :  الدراسة  متغيرات

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................................................................... األداة:  صدق

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................................................... األداة: ثبات

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................................... الدراسة:  إجراءات

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................... :   اإلحصائية المعالجة أساليب

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .............................................................. الدراسة  مقدمة خالصة

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  .......................................................................................................... الفصري األول 

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ................................................................................................. اإلطار النظ ي للكراسة 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................ واستخداماته: وبداياته  اإلنترنت تعريف - مقدمة

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................................. ؟اإلنترنت يملك من

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......................................................................... الشبكة: توسع

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................................. :   اإلنترنت خدمات

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ...................................................... بالشبكة: االتصال مستلزمات

 معّرفة. غير لمرجعيةا اإلشارة خطأ! ................................ واإلنترنت  اآللي الحاسب جرائم األول: المبحث

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................ :  اآللي الحاسب جرائم في الجناة فئات

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................ :  واإلنترنت اآللي  الحاسب جرائم وأنواع خصائص

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............... : اإلنترنت جرائمل والتشريعات األنظمة مواكبة الثاني: المبحث

إسالمي(  تصور ) السعودي المجتمع في المرتكبة الجنائية لألفعال والقانونية الشرعية األبعادالثالث: المبحث

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......................................................................................... 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................. وتشمل: األخالقية غير والممارسات الجنسيّة  الجرائم : أوالا 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................. اإلباحية:  البريدية والقوائم المواقع .1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..... األشخاص: سمعة وتشويه القذف في  المتخصصة المواقع .2

 معّرفة. غير المرجعية إلشارةا خطأ! ............ المحجوبة: المواقع  إلى للدخول البروكسي استخدام .3



 ـد  

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................... الشخصية:  إخفاء .4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................................... : وتشمل الشخصية انتحال .5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................. :  الفرد  شخصية انتحال -أ

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................... :   المواقع شخصية انتحال - ب

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................. : وتشمل االختراقات جرائم ثانيا:

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................. :  التسلل   أو االقتحام .1

 ة.معّرف  غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................. :  بالرسائل اإلغراق .2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................................... :  آلية الحاسب الفيروسات .3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................................. الجهاز؟ اقتحام يتم كيف

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................طروادة:  حـصان برامج خـطـورة

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................................... الجهاز: الختراق المستخدمة  المنافذ أهم

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ....................................................... وتشمل: المالية الجرائم ثالثا:

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................... االئتمانية: البطاقات أرقام على السطو جرائم .1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................... : اإلنترنت عبر القمار .2

 معّرفة. يرغ المرجعية اإلشارة خطأ! ...................................................... البيانات: تزوير .3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................. : اإلنترنت عبر المخدرات تجارة .4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ...................................................... :  األموال غسيل .5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................... : وشتمل المعادية المواقع رابعا:

 77 ............................................................................................... : المعادية السياسية  المواقع أ:

 78 ............................................................................................... : المعادية الدينية المواقع : ب

 78 ............................................................................. :الجهات أو  لألشخاص المعادية المواقع : ج

ا:  معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................................ القرصنة:  جرائم خامسا

ا:  معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............. : وتشمل الدراسة إليها تتطرق  لم  أخرى اختراقات جرائم سادسا

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................ : اإللكتروني التجسس .1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................... : اإللكتروني اإلرهاب .2

 معّرفة. غير مرجعيةال اإلشارة خطأ! ....................................... البيضاء:  الياقات ذوي جرائم .3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................. االقتصادية:  الجرائم .4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .............................................................. األول:   الفصل خالصة

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ....... الناظ ايت املافس ا ة للاجا مياةو  ))وأونه االختالف والتالقي بينهما(( الكراسات السابقة حول موضوع الكراسة  الفصري الثاين

  اإلشارة خطأ! .... بينهما((  والتالقي االختالف ))وأوجه الدراسة  موضوع حول  السابقة  الدراسات األول: المبحث

 معّرفة. غير المرجعية

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................................ المحلية:  الدراسات -أوالا 

ا   معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................................ العربية: راساتالد -ثانيا

ا   معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................................... األجنبية: الدراسات -ثالثا

 معّرفة. غير المرجعية شارةاإل خطأ! ..................................... للجريمة:  المفسرة  النظريات الثاني: المبحث

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................................... الثاني  الفصل خالصة

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ................................................ )) الكراسة الت بيقية ((    اعتمع السعودي اإلل لر  اتم ن الفصري الثالث 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................................................. مقدمة

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ............................... ن وخصاتص ومسات م ت بيها األخالقيةحجم اجل اتم اجلنسي ة واملمارسات غري  املبحث األول

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............ وتشمل: األخالقية غير والممارسات الجنسيّة  الجرائم حجم أوالا:

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................... الجنسيّة:  المواقع ارتياد  جرائم حجم .1

 .معّرفة غير المرجعية اإلشارة خطأ! .............................................. الجنسيّة:   موادال طلب جرائم حجم .2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................... الجنسيّة:  القوائم في االشتراك  جرائم حجم .3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................الجنسيّة: المواقع إنشاء  جرائم حجم .4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................. جنسيّة: ال بريديةال قوائمال إنشاء  جرائم حجم .5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................ باآلخرين: التشهير  جرائم حجم .6

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................... : عليه( )مجني بالمستخدم اآلخرين تشهير جرائم حجم .7



 ـه  

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................... : عليه( )مجني المستخدم بأقارب التشهير  جرائم حجم .8

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ...................المحجوبة:   المواقع إلى  للدخول البروكسي استخدام حجم .9

 معّرفة. رغي المرجعية اإلشارة خطأ! ............ : اإلنترنت تصفح أثناء الشخصية إخفاء  برامج استخدام  حجم .10

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! . :اإللكتروني البريد إرسال أثناء الشخصية إخفاء  برامج استخدام  حجم .11

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..... :  اإللكتروني البريد إرسال  أو التصفّح أثناء اآلخرين شخصية انتحال  حجم .12

 معّرفة.

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..... : األخالقية غير والممارسات الجنسيّة  الجرائم مرتكبي وخصائص سمات ثانيا:

 معّرفة.

  خطأ! ........ : األخالقية غير األفعال وممارسة الجنسيّة الجرائم الرتكاب المستخدم وميل الشخصية المتغيّرات:1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة

  خطأ! ....... : األخالقية غير األفعال وممارسة الجنسيّة الجرائم الرتكاب المستخدم وميل االجتماعية المتغيّرات:2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة

  اإلشارة خطأ! .. : األخالقية  غير األفعال وممارسة الجنسيّة الجرائم الرتكاب المستخدم وميل البيئية المتغيّرات :3

 معّرفة. غير المرجعية

  اإلشارة خطأ! .. : األخالقية  غير األفعال وممارسة الجنسيّة الجرائم الرتكاب المستخدم وميل الثقافية المتغيّرات:4

 معّرفة. غير المرجعية

  اإلشارة خطأ! ....... : األخالقية  غير األفعال وممارسة الجنسيّة الجرائم الرتكاب المستخدم وميل الديانة متغيّر :5

 معّرفة. غير رجعيةالم
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 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......................................... للمواقع:  المستخدم تدمير جرائم حجم .1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................... عليه(:  )مجني المستخدم مواقع تدمير جرائم حجم  .2

 معّرفة. غير المرجعية شارةاإل خطأ! ....................................... الحكومية:  المواقع اختراق جرائم حجم :3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......................................... التجارية: المواقع  اختراق جرائم :حجم4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ....................................... الشخصية:  مواقع ال اختراق جرائم :حجم5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................ المواقع:  اختراق جرائم :مستوى6

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................... عليه(:  )مجني المستخدم موقع اختراق جرائم :حجم7

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ...................................... الشخصية:  األجهزة اختراق جرائم :حجم8

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......... عليهم(:  )مجني الشخصية المستخدم أجهزة اختراق جرائم :حجم9

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .....................................: اإللكتروني البريد  اختراق جرائم :حجم10

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......... عليه(: )مجني للمستخدم اإللكتروني البريد  اختراق جرائم :حجم11

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................. : اإللكتروني البريد على االستيالء جرائم :حجم12

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! عليه(:   )مجني للمستخدم اإللكتروني البريد على االستيالء جرائم :حجم13

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............... لآلخرين: اإللكتروني للبريد المستخدم إغراق جرائم :حجم14

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......... عليه(: )مجني للمستخدم اإللكتروني البريد إغراق جرائم :حجم15

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................... : خريناآل اشتراك  على المستخدم استيالء جرائم :حجم16

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............ عليه(: )مجني المستخدم اشتراك على االستيالء جرائم :حجم17

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................. للفيروسات:  المستخدم إرسال جرائم :حجم18

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................... عليه(: )مجني الفيروسات  من المستخدم تضّرر :حجم19

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................... االختراقات:  جرائم مرتكبي وخصائص سمات ثانيا:

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ....... االختراقات: جرائم الرتكاب المستخدم وميل الشخصية المتغيّرات:1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......االختراقات: جرائم الرتكاب المستخدم وميل االجتماعية المتغيّرات:2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............ االختراقات: جرائم الرتكاب المستخدم وميل البيئية المتغيّرات:3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........... االختراقات: جرائم الرتكاب المستخدم وميل الثقافية المتغيّرات:4



 ـ و  

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................ االختراقات:  جرائم الرتكاب المستخدم وميل الديانة متغيّر :5

 معّرفة. غير جعيةالمر اإلشارة خطأ! ...... االختراقات: جرائم الرتكاب المستخدم وميل الوظيفية الحالة متغيّر:6

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..... االختراقات: جرائم الرتكاب المستخدم وميل الفنية المهارات متغيّر :7

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................................. الثاني: المبحث خالصة

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ........................................................... حجم اجل اتم املالية وخصاتص ومسات م ت بيها   املبحث الثالث

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................وتشمل: المالية  الجرائم حجم - أوالا 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................... االئتمانية: البطاقات على دمالمستخ استيالء  جرائم حجم .1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .. عليه(: )مجني االئتمانية المستخدم اتبطاق على االستيالء جرائم حجم :2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................................................ القمار:  لعب جرائم حجم :3

 معّرفة. غير المرجعية ارةاإلش خطأ! .................................................... البيانات:  تزوير جرائم حجم :4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................................... المنظمة: الجريمة مواقع ارتياد  حجم :5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................................................. المخدرات:  مواقع ارتياد  حجم :6

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................. األموال:  غسيل مواقع ارتياد  حجم :7

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .... موال: األ وغسيل المخدرات،و المنظمة، الجريمة مواقع ارتياد سبب :8

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................... المالية:  الجرائم مرتكبي وخصائص سمات ثانيا:

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............ المالية:  الجرائم الرتكاب المستخدم وميل الشخصية المتغيّرات:1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........... المالية  الجرائم الرتكاب المستخدم وميل االجتماعية المتغيّرات:2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة طأ!خ ................ المالية:  الجرائم الرتكاب المستخدم وميل البيئية المتغيّرات:3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............... : المالية جرائمال الرتكاب المستخدم وميل الثقافية المتغيّرات:4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .................... المالية:  الجرائم الرتكاب المستخدم وميل الديانة متغيّر :5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........... المالية:  الجرائم الرتكاب المستخدم وميل الوظيفية الحالة متغيّر:6

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..........المالية:  الجرائم الرتكاب المستخدم وميل الفنية المهارات متغيّر :7

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .............................................................الثالث: المبحث خالصة

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ................................... املواقع املعادية أو االش اك فيهان وخصاتص ومسات م ت بيها   إلشاءحجم  املبحث ال ابع

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..... وتشمل: فيها االشتراك  أو المعادية، المواقع إنشاء وممارسات جرائم حجم أوالا:

 معّرفة.

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................ المعادية:  السياسية المواقع إنشاء  جرائم حجم .1

ا  االشتراك حجم .2  معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ....................... المعادية:  السياسية المواقع في  طوعا

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........ عليه(: )مجني المعادية السياسية المواقع في  قهراا  االشتراك حجم .3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................... الدينية: المواقع إنشاء  حجم :4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................ الدينية:  المواقع في االشتراك  حجم :5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........................ الجهات:  أو لألشخاص المعادية المواقع اءإنش  حجم :6

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................... المعادية: المواقع منشئي وخصائص سمات ثانيا:

 غير عيةالمرج اإلشارة خطأ! .. فيها: االشتراك  أو المعادية المواقع إلنشاء المستخدم وميل الشخصية المتغيّرات:1

 معّرفة.

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! فيها: االشتراك  أو المعادية المواقع إلنشاء المستخدم وميل االجتماعية المتغيّرات:2

 معّرفة.

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..... فيها: االشتراك أو المعادية المواقع إلنشاء المستخدم وميل البيئية راتالمتغيّ  :3

 معّرفة.

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..... فيها: االشتراك أو المعادية المواقع إلنشاء المستخدم وميل الثقافية المتغيّرات:4

 معّرفة.

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! فيها: االشتراك أو المعادية المواقع إلنشاء المستخدم وميل الديانة متغيّر :5

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! . فيها: االشتراك  أو المعادية المواقع إلنشاء المستخدم وميل الوظيفية الحالة متغيّر:6

 معّرفة.

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! فيها: االشتراك أو المعادية المواقع إلنشاء المستخدم وميل الفنية المهارات متغيّر :7

 معّرفة.

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .............................................................الرابع: المبحث خالصة

 رة املرجعية  ري معرّفة. يضأ! اا ا ......................................................... حجم ن اتم الق صنة وخصاتص ومسات م ت بيها  املبحث اوامس 



 ـز  

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................... وتشمل: القرصنة جرائم حجم أوالا:

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................. المقرصنة:  للبرامج مواقع إنشاء  جرائم حجم .1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................... المقرصنة:  البرامج تحميل حجم .2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................. المقرصنة:  البرامج شغيلت برامج استخدام حجم .3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................. المقرصنة:  المواقع  إنشاء حجم .4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .............................. القرصنة:  جرائم مرتكبي وخصائص سمات ثانيا:

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......... القرصنة:  جرائم الرتكاب المستخدم وميل الشخصية المتغيّرات:1

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة أ!خط ......... : القرصنة جرائم الرتكاب المستخدم وميل االجتماعية المتغيّرات:2

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............... القرصنة:  جرائم الرتكاب المستخدم وميل البيئية المتغيّرات:3

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .............. القرصنة:  جرائم الرتكاب المستخدم وميل الثقافية المتغيّرات:4

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................... :القرصنة جرائم الرتكاب المستخدم وميل الديانة متغيّر :5

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ......... القرصنة:  جرائم الرتكاب المستخدم وميل الوظيفية الحالة متغيّر:6

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ........ القرصنة: جرائم الرتكاب المستخدم وميل الفنية المهارات متغيّر :7

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! .......................................................... الخامس: المبحث خالصة

 عرّفة. يضأ! اا ارة املرجعية  ري م ................................................................................ لتاتج وتوصيات البحث  املبحث السادس 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................................ الميداني البحث نتائج

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! ... السعودي: مجتمعال في اإلنترنت شبكة مستخدمي بين الشائعة الرئيسة الجرائم .1

 معّرفة.

 غير المرجعية اإلشارة خطأ! . السعودي المجتمع في اإلنترنت شبكة مستخدمي بين الشيوع المتوسطة الجرائم .2

 معّرفة.

ا  األقلّ  الجرائم .3  غير المرجعية اإلشارة خطأ! ....... السعودي: المجتمع في اإلنترنت شبكة مستخدمي بين شيوعا

 معّرفة.

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ............................................................................. التوصيات

 يضأ! اا ارة املرجعية  ري معرّفة.  ........................................................................................................ قاتمة امل انع : 

 معّرفة.  غير المرجعية اإلشارة خطأ! ..................................................................... :  العربية المراجع أوالا:

 معّرفة.  غير يةالمرجع اإلشارة خطأ! .................................................................... : األجنبية المراجع ثانيا:

 خ أ! اإلشارة امل نعية غري مع  فة. ............................................................................................................... املالحق

 خ أ! اإلشارة امل نعية غري مع  فة. ............................................................................................. استبالة مزودي اوكمة  -أ

 خ أ! اإلشارة امل نعية غري مع  فة. ...................................................................................... اإلل لر استبالة مستعكمي   -ب

 خ أ! اإلشارة امل نعية غري مع  فة. ................................................................................................ ق ار جملس الوزراء  -ج

 



 لقائمة الجداو

 اجلدو                                                                                  الصدحة         
 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................................. خصائص مجتمع الدراسة بحسب الفئة العمرية   يوّضح (1جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................................ خصائص مجتمع الدراسة بحسب الجنس   يوّضح (2جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .............................. خصائص مجتمع الدراسة بحسب الدخل الشهري   يوّضح (3جدول رقم )

 ة المرجعية غير معّرفة. خطأ! اإلشار ....................................... خصائص مجتمع الدراسة بحسب الجنسّية  يوّضح (4جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............... خصائص مجتمع الدراسة بحسب المنطقة األصلية للسعوديين  يوّضح (5جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................... ى التعليم خصائص مجتمع الدراسة بحسب مستو  يوّضح (6جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .............................. خصائص مجتمع الدراسة بحسب نوع التخصص   يوّضح (7جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................... خصائص مجتمع الدراسة بحسب الحالة االجتماعية  يوّضح (8جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................................... خصائص مجتمع الدراسة بحسب نوع الديانة  يوّضح (9جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................ خصائص مجتمع الدراسة بحسب الحالة الوظيفية  يوّضح (10جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  . دراسة بحسب مستوى إجادة استخدام الحاسب اآللي خصائص مجتمع ال  يوّضح (11جدول رقم )

 ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. خطأ ........ اإلنترنت خصائص مجتمع الدراسة بحسب مستوى إجادة استخدام   يوّضح (12جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .......... خصائص مجتمع الدراسة بحسب مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية   يوّضح (13جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .....................................................الجنسية: تياد المواقع حجم ار  يوّضح (14جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ....................................................... :الجنسيةحجم طلب المواد   يوّضح (15جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................................. : الجنسيةحجم االشتراك في القوائم   يوّضح (16جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ..................................................... : الجنسيةالمواقع  إنشاءحجم   يوّضح (17جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................................ :الجنسيةالبريدية القوائم  إنشاءحجم   يوّضح (18جدول رقم )

 ّرفة. خطأ! اإلشارة المرجعية غير مع ............................................ مواقع التشهير باآلخرين  إنشاءحجم   يوّضح (19جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................................ بالمستخدم )مجني عليه(  اآلخرينحجم تشهير   يوّضح (20جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ....................... المستخدم )مجني عليه( بأقارب اآلخرينحجم تشهير   يوّضح (21جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .................. المواقع المحجوبة )استخدام البروكسي(الدخول إلى حجم   يوّضح (22جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .......................................... حجم استخدام برامج إخفاء الشخصية   ّضحيو (23جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................ حجم استخدام برامج إخفاء الشخصية إلرسال البريد  يوّضح (24جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................................................... اآلخرين حجم انتحال شخصية   يوّضح (25جدول رقم )

خطأ!   . األخالقية الجرائم الجنسّية وممارسة األفعال غير الشخصية على احتمال الميل الرتكاب  المتغيّرات أثر يوّضح (26جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

خطأ!   ألخالقية ااالجتماعية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسّية وممارسة األفعال غير  المتغيّرات أثر يوّضح ( 27جدول رقم )

 ة غير معّرفة. اإلشارة المرجعي 

خطأ!   ...... األخالقية البيئية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسّية وممارسة األفعال غير  المتغيّرات أثر يوّضح (28جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

خطأ!   ..... األخالقية الثقافية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسّية وممارسة األفعال غير  المتغيّرات أثر يوّضح (29جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   . األخالقيةالديانة على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسّية وممارسة األفعال غير  متغيّر  أثر يوّضح (30) جدول رقم

 المرجعية غير معّرفة. 

األخالقية متغيرات الحالة الوظيفية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسّية وممارسة األفعال غير  أثر يوّضح(31جدول رقم)

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ......................................................................................................................

خطأ!   . األخالقية يل الرتكاب الجرائم الجنسّية وممارسة األفعال غير المهارات الفنية على احتمال الم متغيّر أثر يوّضح(32جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .................................. اآلخرين حجم جرائم تدمير المستخدم لمواقع   يوّضح (33جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................ حجم جرائم تدمير مواقع المستخدم )مجني عليه(   يوّضح (34جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة.  خطأ! اإلشارة .......................................... اق المواقع الحكومية حجم جرائم اختر  يوّضح (35جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................................... حجم جرائم اختراق المواقع التجارية   يوّضح (36جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ......................................... حجم جرائم اختراق المواقع الشخصية   يوّضح (37جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .................................................. مستوى جرائم اختراق المواقع   يوّضح (38جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................... حجم جرائم اختراق موقع المستخدم )مجني عليه(   يوّضح (39جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................................ األجهزة الشخصية حجم جرائم اختراق  يوّضح (40جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............ حجم جرائم اختراق أجهزة االمستخدم الشخصية )مجني عليه(  يوّضح (41جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ......................................... اإللكتروني حجم جرائم اختراق البريد   يوّضح (42دول رقم )ج

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  خطأ! .............. عليه(للمستخدم )مجني  اإللكترونيحجم جرائم اقتحام البريد   يوّضح (43جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................................. اإللكتروني حجم جرائم االستيالء على البريد   يوّضح (44جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .... للمستخدم )مجني عليه(  اإللكترونيحجم جرائم االستيالء على البريد   يوّضح (45جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................... آلخرينل  اإللكترونيحجم جرائم إغراق المستخدم للبريد   يوّضح (46جدول رقم )
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 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............. للمستخدم )مجني عليه( اإللكترونيحجم جرائم إغراق البريد   يوّضح (47جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................ اآلخرينحجم جرائم استيالء المستخدم على اشتراك   يوّضح (48)جدول رقم 

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................ ليه(حجم جرائم االستيالء على اشتراك المستخدم )مجني ع  يوّضح (49جدول رقم )

 فة. خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّ  ...................................... حجم جرائم إرسال المستخدم للفيروسات   يوّضح (50جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ......................................... حجم تضرر المستخدم من الفيروسات   يوّضح (51جدول رقم )

خطأ! اإلشارة   . ت جرائم االختراقاالرتكاب  الشخصية على احتمال الميل  المتغيّرات أثر يوّضح  االختبار اللوجستيكي  (52جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   . االجتماعية على احتمال الميل الرتكاب جرائم االختراقات  المتغيّرات أثر يوّضح ي ختبار اللوجستيكالا  (53جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ....... البيئية على احتمال الميل الرتكاب جرائم االختراقات  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (54جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ..... الثقافية على احتمال الميل الرتكاب جرائم االختراقات المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 55جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ........... الديانة على احتمال الميل الرتكاب جرائم االختراقات  رمتغّي  أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 56جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ!   ....... اقات متغيرات الحالة الوظيفية على احتمال الميل الرتكاب جرائم االختر أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (55جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   . المهارات الفنية على احتمال الميل الرتكاب جرائم االختراقات  متغيّر أثر يوّضح ي ختبار اللوجستيكالا  (56جدول رقم )

 غير معّرفة.   المرجعية

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................... االئتمانية اتحجم جرائم االستيالء على البطاق  يوّضح (57جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................... االئتمانية اتالبطاقء على حجم جرائم االستيال  يوّضح (58جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................................................... حجم جرائم لعب القمار   يوّضح (59جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .......................................................حجم جرائم تزوير البيانات   يوّضح (60جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................................ حجم ارتياد مواقع الجريمة المنظمة   يوّضح (61جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .................................................... حجم ارتياد مواقع المخدرات   يوّضح (62جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............................................... حجم ارتياد مواقع غسيل األموال   يوّضح (63جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. خطأ! اإلشارة  ...... المخدرات، وغسيل األموال وسبب ارتياد مواقع الجريمة المنظمة،   يوّضح (64جدول رقم )

خطأ! اإلشارة   ...... الشخصية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم المالية المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 65جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ..... االجتماعية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم المالية المتغيّرات رأث  يوّضح االختبار اللوجستيكي  (66جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة المرجعية   ائم المالية البيئية على احتمال الميل الرتكاب الجر المتغيّرات أثر يوّضح ي ختبار اللوجستيكالا  (67جدول رقم )

 غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   .......... الثقافية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم المالية  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (68جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة المرجعية   .... الديانة على احتمال الميل الرتكاب الجرائم المالية  متغيّر أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (69جدول رقم )

 غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   .. متغيرات الحالة الوظيفية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم المالية أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (70جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ..... المهارات الفنية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم المالية غيّرمت  أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (71جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. خطأ!  ...................................المواقع السياسية المعادية  إنشاءحجم جرائم   يوّضح (72جدول رقم )

ا في المواقع السياسية المعادية   يوّضح (73جدول رقم )  خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ..........................حجم االشتراك طوعا

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................... االشتراك قهراا في المواقع السياسية المعادية  حجم  يوّضح (74جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ...................... المواقع الدينية، مع تحديد نوع تلك المواقع  إنشاءحجم   يوّضح (75جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ............. حجم االشتراك في المواقع الدينية، مع تحديد نوع تلك المواقع   يوّضح (76جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ........................... المواقع المعادية لألشخاص أو الجهات  إنشاءحجم   يوّضح (77جدول رقم )

خطأ!   ...... الشخصية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 78جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

خطأ!   ..... االجتماعية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (79جدول رقم )

 فة. اإلشارة المرجعية غير معرّ 

خطأ! اإلشارة   . ميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية ال البيئية على احتمال  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (80جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   الثقافية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (81جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 
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خطأ! اإلشارة   ...... الديانة على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية متغيّر أثر وّضحي  االختبار اللوجستيكي  (82جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ!     الرتكاب جرائم المواقع المعادية ميلال متغيرات الحالة الوظيفية على احتمال  أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 83جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

خطأ!   ..... المهارات الفنية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية  متغيّر أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي  (84جدول رقم )

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة. 

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................................... مواقع البرامج المقرصنة إنشاءحجم جرائم   يوّضح (85جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  .......................................... حجم جرائم تحميل البرامج المقرصنة   يوّضح (86جدول رقم )

 غير معّرفة. خطأ! اإلشارة المرجعية   ............................... حجم استخدام برامج تشغيل البرامج المقرصنة   يوّضح (87جدول رقم )

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  ................................................... المواقع المقرصنة  إنشاءحجم   يوّضح (88جدول رقم )

خطأ! اإلشارة   .... ة على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنةالشخصي  المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 89جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ... االجتماعية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 90جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ........ البيئية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 91جدول رقم ) 

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ........ الثقافية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة المتغيّرات أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 92جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة المرجعية   ... الديانة على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة  متغيّر أثر يوّضح ختبار اللوجستيكي اال (93جدول رقم )

 غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   مال الميل الرتكاب جرائم القرصنةمتغيرات الحالة الوظيفية على احت  أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي ( 94جدول رقم )

 المرجعية غير معّرفة. 

خطأ! اإلشارة   ... المهارات الفنية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة متغيّر أثر يوّضح االختبار اللوجستيكي(  95جدول رقم )

 لمرجعية غير معّرفة. ا

ا                                                    يوّضح (factor Analysis)اختبارالتحليل العاملي  (96جدول رقم )              317أكثر الجرائم شيوعا
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