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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0601424 رقم المادة جرائم تكنولوجيا المعلومـات اسم المادة الدراسية
 القسم العام –قانون العقوبات  المتزامن للمادة/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

عامالت االلكترونية وحماية الواقع االلكترونية وحماية البيانات الشخصية، فضال تتضمن هذه المادة دراسة الحماية الجزائية للم     
عن حماية األموال والتجارة االلكترونية وجرائم غسل األموال باستخدام الوسائل االلكترونية وجرائم االعتداء علـ  البـراما الحاسـو ية 

وجـرائم االعتـداء علـ  العالمـات التجاريـة وجـرائم الوسـي   –كترونيـة والملكية الفكرية وحماية شـبكات االتصـال وحمايـة الشـيكات االل
 المالي، فضال عن جرائم التوقيع االلكتروني وجرائم حماية المستهلك االلكتروني.

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 تعريف الطالب بجرائم تكنولوجيا المعلومات الهدف االول 

مخرجات التعلم 
  للهدف االول

 .ماهية جرائم تكنولوجيا المعلوماتالقدرة عل  فهم  1.1
 .ماهية جرائم تكنولوجيا المعلوماتالقدرة عل  معرفة خصائص  1.1
 .وطبيعتها ماهية جرائم تكنولوجيا المعلومات القدرة عل  االلمام بالجرائم وكيفية حدوثها 1.1

 علوماتبأنواع جرائم تكنولوجيا الم ةتعريف الطلب الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 قدرة الطالب عل  التميز بين أنواع جرائم تكنولوجيا المعلومات. 1.1
 .واختالفها تبًع للمصلحه المعتدى عليها قدرة الطالب عل  تميز كيفية وقوع وانتشار هذه الجرائم 1.1
 .وجيا المعلوماتجرائم تكنول الواردة التشريعات الخاصةقدرة الطالب عل  معرفة  1.1

 تعريف الطالب بجرائم تكنولوجيا المعلومات وأركان الجريمة الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 .الجنائية ريمة والمسؤوليةجان الكقدرة الطالب عل  معرفة تحقيق ار  1.1
 .واطرافهاالجريمة  رصعناقدرة الطالب عل  معرفة  1.1
 .كيفية مواجهة الجرائم المرتكبة في نطاق تكنولوجيا المعلوماتة قدرة الطالب عل  معرف 1.1

 دراسة بعض أنواع جرائم تكنولوجيا المعلومات الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 الجرائم التقليدية. عنالقدرة عل  تميز جرائم تكنولوجيا المعلومات  1.1
 .7102لسنه  72الكترونية رقم الجرائم العقوبات المقررة بموجب قانون  1.1

 1112 –دار وائل للنشر  -  د. عبداإلله النوايسة -جرائم تكنولوجيا المعلومات  الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:
0- 

-2 
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 ترنت واستخداماته ولمحة في تاريخ اإلنترنت.التعريف باإلن
 المعلومات. تكنولوجياماهية جرائم 

 .االمبتذلة لمكافحته المعلومات تكنولوجيامفهوم جريمة 
  

11 
1 
1 
1 

 .المعلومات تكنولوجياخصائص جريمة 
 جريمة عابرة للدول.

 جريمة سهلة اإلرتكاب والتنفيذ.
  

11 
1 
1 
1 

 جريمة صعبة اإلثبات.
 مة ترتكب عبر شبكة اإلنترنت.جري

 .نشأة وظهور جرائم تكنولوجيا المعلومات المعلومات طبيعة تكنولوجيا
  

11 
1 
1 
1 

 أوجه الشبه بين جريمتي والجريمة التقليدية.
   

10 
1 
1 
1 

 أطراف جريمة.
 الجاني )الفاعل( في جريمة التقنية.

 خصائص المجرم المعلوماتي.
  

10 
1 
1 
1 

   .جرائم تكنولوجيا المعلومات وقانون العقوبات

12 
1 
1 
1 

   الكترونية توقانون المعامال تجرائم تكنولوجيا المعلومات االتصاال

10 
1 
1 
1 

   .جرائم تكنولوجيا المعلومات في تشريعات الملكية الفكرية

10 
1 
1 
1 

   جرائم تكنولوجيا المعلومات والجريمة المنظمة.

11 
1 
1 
1 

   م تكنولوجيا المعلومات جرائم الواقة على امن الدولة.جرائ

11 
1 
1 
1 

-12جرائم تكنولوجيا المعلومات الواردة في قانون الجرائم االلكترونية رقم 
   .1110لسنة

11 
1 
1 
1 

 الحياه الخاصة الكترونيًا  خرق جرائم تكنولوجيا المعلومات جرائم 
 االتالف جرائم 

 الكترونياً  جرائم الذم القدح التحقير
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11 
1 
1 
1 

   جرائم تكنولوجيا المعلومات الواقعة على البنوك والشركات الماليه.

11 
1 
1 
1 

 

 .جرائم لغايات االمتحان
 .الكترونياً  لألطفالجرائم االستغالل الجنسي 

 

  

10 
1 
1 
1 

 

 .اإللكتروني التجسسجريمة 
 
 

  

10 
1 
1 
1 

 

 لمعلومات.االحكام اإلدارية لجرائم تكنولوجيا ا
 

  

 
 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني
 %01= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %01=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %01=  االمتحان النهائي

 
 

 11/11/1112 تاريخ االعتماد بكرالدكتور محمد خليل أبو القسم اعتمدت من قبل رئيس

 
 

 )يتم تحديثها في كل فصل دراسي وتعبأ من قبل مدرس المادة(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب علي عوض الجبرهالدكتور   مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني -  الهاتف الداخلي

 00:11-01:11ألحد ، الثالثاء ، الخميس: ا الساعات المكتبية 
 2:11-2:31 االثنين، االر عاء: 

 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

