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ABSTRACT: 
The current research aimed at developing a technical instructional program 
based on identifying the concepts of intellectual security and including such 
terms in the university courses using mobile learning devices and assessing 
its effectiveness in cognitive achievement and the attitudes towards mobile 
learning. The study also aimed to develop the Islamic education course in 
light of the necessary intellectual security requirements for students of the 
Islamic University. Such development of Intellectual security is one of the 
most important goals sought by the state in general, and the university course 
in particular. The research made use of the descriptive and analytical method 
to accurately describe the topic of the research, analyze its parts to reach the 
requirements of intellectual security necessary for students of the Islamic 
University, determine the foundations and components of the development of 
the Islamic education course in the light of those requirements, and develop a 
test of cognitive achievement and a scale of attitudes. The study made use of 
the experimental method to attain the research objectives. The research 
sample consisted of (66) students from the Islamic University, and the 
research instruments included an achievement test to assess the cognitive 
aspects related to the content of the Islamic studies course that includes the 
concepts of intellectual security and an attitude scale towards mobile 
learning). One of the most important results of the current research was that 
there was a statistically significant difference at 0.01 level between the mean 
scores of the experimental group students who used mobile learning in the 
pre and post administration of the cognitive achievement test and the attitude 
scale including the concepts of intellectual security in favor of the post 
testing. 

Keywords: mobile learning, intellectual security, educational program
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