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 البرنامج الوطني للتدريب على القوانين والتشريعات السيبرانية في سورية
 التطبيق الفعال لقانون تنظيم الّتواصل على الّشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية 

 2012 لعام 17 بالمرسوم الّصادر
 التدريبية الثالثة()الدورة 

 

 2019 نيسان 26 الجمعة ولغاية 4 الخميس من
 فرع نقابة المحامين في حمص

 

ًواألوراقًالمطلوبةًطريقةًالتسجيلً-أولاً

 أدناه( - ثالثا  االطالع على تفاصيل الدورة )المبينة في الفقرة يرجى  .1
 وطباعته وتوقيعه.( أدناه - ثانيا   مبينة في الفقرةصفحات  3) ملئ طلب التسجيليرجى  .2
 :تحضير األوراق المطلوبةيرجى  .3

 الجامعيةالشخصية وعن بطاقة نقابة المحامين أو شهادة اإلجازة  صورة عن الهوية 
  الدورة التدريبيةالتسجيل في إشعار تسديد رسم  

o  :ألف ليرة سورية.ستون ( ل.س فقط 60.000)الرسم 
o يتم اإليداع في حساب األكاديمية: 

 األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية
ً(30476رقمًالحسابً)ً-سوريةًً-البنكًالعربيً

 

 الموقع واألوراق المطلوبة إلى األكاديمية بإحدى الطرق التالية: التسجيل طلب إرسال يرجى  .4
 

 

 ورقياً 

 

 

شارع الرزاوي، حديقة  ت الرريية، الفياللألكاديمية: دمشق، المزة،  لمقر المؤقتا

 ، خلف الشركة السورية لالتصاال تتكنولوجيا المعلوما ت

Tel:          +963 – 11 – 6127344      ( 14تحويلة   ) 

www.araeb.org.sy 

www.facebook.com/araeb.syria 

 يالفاكس                         

 

 

+963 – 11 – 61273 46  
                                                                                     

 

يالبريد 

 اإللكتروني

 

 إلى: وإرسالها (PDF)  يصيرةالمطلوية من الوثائق نسخة إلكترونية تحضير 

                                                                 

training@araeb.org.sy 

                                                                               

ً
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ًاثاني ًطلبًتسجيلًفيًدورةًتدريبيةً-ا
ً

ً

ًمعلوماتًعامة .1

 

 TR-Cyber-Crime-Lawyers-April19-04ًرمزًالدورة

ًالسمًالثالثيًللمشاركًً)باللغةًالعربية(
 

 

السمًالثالثيًللمشاركً)باللغةً

ًالنكليزية(

 

 

 ًالجنسية

 ًمكانًوتاريخًالميالد

 ًالدرجةًالعلميةً

 ًالختصاص

ًمصدرًمعلوماتكًعنًالدورةً

ًإلكتروني،ًالخ()موقع،ًصديق،ًإعالنً

 

ً
 نوعًالشتراكً .2

ً

 

ًًًترشيحًمنًقبلًمنظمة

ً

ًشخصي

ً

 التواصلبياناتً .3
ً

ً

ً

ً

ًالبريدًاإللكتروني

ً

 

ًرقمًالهاتف

ً

 

ًرقمًالفاكس

ً

 

ًرقمًالهاتفًالنقال

ً

 

Facebook / Twitterً
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 معلوماتًعنًالعمل .4

ًً

ًاسمًالجهةًالتيًيعملًلديها

ً 

 

ً

ًالمسمىًالوظيفي

ً

 

ً

ً/ًالموقعًاإللكترونيًالجهةعنوانً

ً

 

ً

ًطريقةًسدادًرسومًالرسوم .5

ً
ً
ً

 شيكًيدفعًألمرً)السادةًاألكاديميةًالعربيةًلألعمالًاإللكترونية(ً

ً

ًحوالةًبنكيةً

ً:ًالتاليحسابًاليحولًالمبلغًبالليرةًالسوريةًإلىًً

ًاألكاديميةًالعربيةًلألعمالًاإللكترونيةًسًًًًًًًًًًًًًً

ًسوريةً)ًفرعًأبوًرمانة(ًً-البنكًالعربيًً–(30476ًًرقمًالحسابً)ًًًًًًًًًًًًًً
ًً  ً   ًً

 

 

ً

ًاألحكامًوالشروطً .6

ً

ًتنفيذًالدورةًالتدريبيةًوإلغاؤهاًً–1ً

تنعقد الدورا ت التدريبية في األكاديمية عند اكتمال عدد المشاركين المحدد في اإلعالن. وعليه في حال عدم انتساب العدد  

 المطلوب، لألكاديمية مطلق الخيار في أن تقرر تأجيل عقد الدورة لموعد آخر يتم إيالغ المنتسبين يه. 

في حال كان الموعد الجديد  –التي جرى تأجيلها على نحو ما ذكر أعاله  –يحق للمشارك االنسحاب من الدورة التدريبية 

المقرر لعقد الدورة ال يناسبه. وفي هذه الحالة، يتم إرجاع ما تم دفعه من رسوم االشتراك إلى الجهة / الشخص الذي قام 

 أيام عمل من تاريخ الطلب.  7يسدادها خالل 

 

ًالحضورًومنحًالشهاداتً–2ً

في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من األكاديمية تفيد حضوره وإنهاءه الدورة ينجاح. إن منح الشهادة  يحصل المشترك

مشروط يحضور المشارك للدورة يصورة منتظمة وتقديمه لالمتحان )إن وجد(، على أال تتجاوز نسبة الرياب غير المبرر 

40 .% 
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ًالنسحابًمنًالدورةًالتدريبيةً–3ً

ً

و/أو الجهة المقدمة للطلب كامل رسوم المشاركة في الدورة المعنية يهذا الطلب حتى في حال انسحاب  يتحمل المشارك

المشارك من الدورة أو عدم حضوره لها أو عدم استيفائه لمتطلبا ت الحصول على شهادتها ألي سبب من األسباب، مالم يتم 

ة لهذا الطلب حسب مقتضى الحال( يالرغبة في االنسحاب من إعالم األكاديمية خطياً من قبل المشارك )و/أو الجهة المقدم

 الدورة التدريبية قبل سبعة أيام عمل من الموعد المحدد لعقد الدورة.

في حال تم اإلخطار على نحو ما ذكر )وضمن الفترة الزمنية المطلوية( يتم رد ما دفع من رسوم اشتراك إلى المشارك و/أو 

 سوم خالل سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب. الجهة التي قامت يدفع تلك الر

 

 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًالتاريخ:ًًًًًًًًًًالسم:

ً

ً

  التوقيع:

  

 ألكاديمية.إلىًاعلىًالدورةًالتدريبيةًمالمًيتمًتسليمًإشعارًالتسديدًوتقديمهًًمالحظة:ًليعتبرًالشخصًمسجالاً

يعتبرًتقديمًطلبًالتسجيلًبمثابةًحجزًمقعدًتدريبيًمدرجًعلىًقائمةًالمتدربينًالحتياطًماًلمًيتمًتسديدًرسومًالدورةً

ًوعليهًأوقع.طلبًالتسجيل.ًعملًمنًتاريخًتوقيعًًخاللًثالثةًأيامكاملةً
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 معلومات الدورة التدريبية - ثالثا  
 

 في سورية اإللكترونيةالبرنامج الوطني للتدريب على القوانين والتشريعات 
 التطبيق الفعال لقانون تنظيم الّتواصل على الّشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية 

 2012 لعام 17 بالمرسوم الّصادر
 الدورة التدريبية الثالثة

 

 بالتعاون بين 
 نقابة المحامين في سورية        اإللكترونية لألعمال العربية األكاديمية

 عربية متخصصة، مقرها سوريةمنظمة   
 االقتصادية العربية الوحدة لمجلس تابعة 

            العربية الدول جامعة            
  

 استمرارا  
 الرقمي الدليل ومفاهيم المعلوماتية الجريمة مكافحة على سورية في المحامين يبللدورة األولى لتدر
     2018بالتعاون مع نقابة المحامين لمحامي دمشق وريف دمشق والقنيطرة في آب التي نظمتها األكاديمية 

 

 ولبرنامج تدريب أول دفعة في سورية من القضاة العاملين في المحاكم المتخصصة في قضايا جرائم المعلوماتية 
 ومن الضابطة العدلية المختصة

 2017العدل واالتصاالت والتقانة والداخلية خالل  بالتعاون مع وزاراتوالذي نظمته األكاديمية 
                           

 TR-Cyber-Crime-Lawyers-March19-01 رمز الدورة 

 فرع نقابة المحامين في حمص المكان

 أهداف الدورة

التدريب على التطبيق الفعال لقانون تنظيم الّتواصل على الّشبكة ومكافحة الجريمة  -
 . 2012لعام  17المعلوماتّية الّصادر بالمرسوم 

اكتساب المهارة المطلوبة لدى المتدربين في تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالجرائم  -
 المعلوماتية بشكل عملي. 

 في سورية. إللكترونيةاالتعرف على حزمة التشريعات  -
  يحصل المتدرب على شهادة حضور عند إنهائه الدورة بنجاح

  موقعة أصوال  من نقابة المحامين واألكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية
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 المستفيدة  الفئات
     

 السادة المحامون والقانونيون في الجهات العامة والخاصة
 

 ساعة  31      مدة الدورة 

 الجدول أدناه تاريخ الدورة والتوقيت

 المدربون 

 الخبير القانوني
 أ.د. عيسى المخول

 جون موالن )فرنسا( –دكتوراه في القانون الجزائي من جامعة ليون الثالثة 
 أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق في جامعة دمشق

 

 ون التقني اءخبر ال
 أ.د. معتصم شفاعمري 

 الشبكات والتشفير من جامعة دبلن )ايرلندا(، خبير لدى األكاديميةدكتوراه في أمن 
 أ.د. محمد سعيد دسوقي

 غرونوبل األولى )فرنسا( –دكتوراه في المعلوماتية من جامعة جوزيف فورييه 
 رئيس قسم النظم المعلوماتية في كلية الدراسات العليا في األكاديمية

 العقيد حيدر فوزي 
 مة المعلوماتية في وزارة الداخليةرئيس فرع مكافحة الجري

 م. ذياب الحمد
 رئيس قسم األدلة الرقمية في فرع فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية

 

 محاور الدورة

   مفاهيم أولية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -1
a) المعلوماتية واألجهزة الحاسوبية والمنظومات اإلنترنتو  التعريف بالحاسوب ومكوناته 
b) الشبكات الحاسوبية 

c)  تطبيق( اإلنترنت خدمةمزودات( 
d) التوقيع الرقميو  أمن المعطيات 
e) (عملي دراسة حالة في التوقيع الرقمي )تطبيق 
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   الدليل الرقمي والشرعية الرقمية -2
a) الدليل الرقمي والشرعية الرقمية 
b)  الرقمية )تطبيق عملي(دراسات حالة في األدلة 

 
 (عملي تنظيم الضبوط والتحقيق في الجريمة المعلوماتية )تطبيق -3

 

 دراسة حالة عملية :   -4

 .في سورية المعلوماتيةمكافحة الجريمة بالجهات المعنية التعريف ب
من تقديم دراسة حالة عملية تبين جميع الجوانب اإلجرائية في مكافحة الجريمة المعلوماتية ابتداء 

الشكوى مرورا  بإجراءات المالحقة لدى الضابطة العدلية المختصة )التحقيق، استنباط الدليل 
 الرقمي، تقديم الدليل للقضاء، الخ( والقضاء المختص، وانتهاء بإصدار الحكم القضائي المبرم.

 
 

 

   األحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية -5

a) مكافحة الجريمة المعلوماتيةلجرائم المنصوص عليها بقانون ا 

 صور الجرائم المستحدثة .1

 الجرائم التقليدية التي ترتكب بوسائل تكنولوجية .2

 األحكام العامة لجرائم المعلوماتية .3
 

b) مكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريعات الجزائية الخاصة 

 قانون التوقيع اإللكتروني .1

 قانون اإلعالم .2

 قانون مكافحة اإلرهاب .3

 حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون براءة االختراعقانون  .4
    للجريمة المعلوماتية اإلجرائيةاألحكام  -6

 

a) االختصاص القضائي في جرائم المعلوماتية 

 الموقف القانوني والقضائي المقارن من مسألة االختصاص .1
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 مسألة االختصاص في ظل التشريع السوري  .2

b)  جرائم المعلوماتيةالضابطة العدلية ومكافحة 

 األجهزة المختصة في مكافحة جرائم المعلوماتية .1

 سلطات الضابطة العدلية في مكافحة الجرائم المعلوماتية .2

c) الدليل الرقمي والشرعية الرقمية 

 الدليل الرقمي .1

 الشرعية الرقمية .2

 حجية الدليل الرقمي .3

 رسم التسجيل للفرد  
 

 ألف ليرة سورية ال غير لكامل الدورة مع الشهادة ستون فقط  60000 
 

 معلومات 
 التواصل

 

 زاوي، حديقة تكنولوجيا المعلومات، خلف السورية لالتصاالتشارع الغ دمشق، المزة،
Tel:ًًًًًًًًً +963 – 11 – 6127344ًًًًً (  ً14تحويلة  ) 
Fax:ًًًًًًًً +963 – 11 – 6127346 

E-mail: ًًًً training@araeb.org.sy 

www.araeb.org.sy 
www.facebook.com/araeb.syria 
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 في سورية اإللكترونيةالبرنامج الوطني للتدريب على القوانين والتشريعات 
 التطبيق الفعال لقانون تنظيم الّتواصل على الّشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية 

 2012 لعام 17 بالمرسوم الّصادر
 برنامج التدريب في فرع نقابة المحامين في حمص –الدورة التدريبية الثالثة 

 

 الجلسة التوقيت اليوم

2019ًنيسان4ًالخميسً  14:00 
ًالفتتاحًالرسمي

 فرعًحمصً–مقرًنقابةًالمحامينً

نيسان5ًالجمعةً  
10:00-12:00 
13:00-15:00 

 

1جلسةًمعلوماتيةً  

نيسان6ًالسبتً  10:00-14:30 
 

2جلسةًمعلوماتيةً  

نيسان7ًاألحدً 3جلسةًمعلوماتيةً 12:00-16:30   

 

نيسان11ًالخميسً 1جلسةًقانونيةً 12:00-16:00   

نيسان12ًالجمعةً  
11:00-12:00 
13:00-16:00 

 

2جلسةًقانونيةً  

 

نيسان25ًالخميسً 3جلسةًقانونيةً 12:00-16:00   

نيسان26ًالجمعةً  
11:00-12:00 
13:00-18:00 

 

 جلسةًفرعًمكافحةًالجريمةًالمعلوماتية

 إجماليًعددًالساعات
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http://www.araeb.org.sy/
http://www.facebook.com/araeb.syria
http://www.facebook.com/araeb.syria

