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التعوٌض كأثر للمسؤولٌة المدنٌة عن جرٌمة التشهٌر اإللكترونً فً المانون 

 العرالً واألردنً

 

 عدت من لبل أ

 دافاضً حذٌفة محسن سعٌد

 

 علٌها  فشرأ

 دمحم أشرف" المهٌويالدكتور "

 

 لدمت هذه الرسالة 

 الى كلٌة الحموق كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً 

 المانون
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 اإلهــــــــــــداء

 

ي بال حدود اىل من 
ي ولم يزل يعطين 

 
ي اىل من اعطات اس الذي ينبر درتر ي االوىل والنبر

 
اىل قدوت

ي العزيز ادامه هللا ذخر ىلي   رفعت راسي فخرا به اىل اتر

 

ي ال تذبل اىل ال
ي الن 

 
ي احشائها قبل بطنها اىل شجرت

 
ي ف

ي قلبها قبل عينها وحظنتن 
 
ي ف

ي رائتن 
ن 

 امي الحبيبه حفضها هللا

 

ي العزيزه كنونةاىل الجوهره المضيئه والدره المصونه واللؤلؤة الم
ي زوجن   رفيقت درتر

 

ي الغالية جود
ي اىل اثمن ما املك ابنن 

 اىل من والدتها كانت رس سعادت 

 

ي االعزاءاىل ال
ي اخوت 

ي حيات 
 
ي ف

ي وعزوت 
ي تنبر طريق 

 شموع الن 

 

ي ابو 
ي عمي وعمن 

ي الذين لم يولدوت  ي وواصلو العطاء دون مقابل امي واتر
اىل من شجعوت 

 جعفر وام جعفر

 

ي وجدي رحمهم هللا
 اىل روح جدت 

 

ي 
ي واصدقات   اىل كل اقارتر

 

 الباحث                                                                       
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 شكر وتقدير

"دمحمأيدددددأ "أتقددددددل ادددددوالقايددددد أوقاتقدددددد أداددددد أ دددددتو  قا و ددددد قادددددد توأ

قاددد  ت  ددد بودددإل ق دددو قايدددأق بوددد أ دددواتإلًوقاددد  ادددل تدددوق أ ددددق  تقدددد ل ددددقاقه دددو 

 هقامأحودددكً مدددوأ  دددإلأتو ددد  وايددد أداددد  ددد يدددال دددو لقاعدددو وقا لدددالادددإلاددد   ددد

 تزو د  وامعوومولقا زمكاثأقء  هقاأ واك.

 مدددددوأتو ددددد  وايددددد أداددددد قل دددددوت ققللو ددددد أب دددددوءا  دددددكقام و يدددددكات  دددددوهل

وم و يدددددكقاأ دددددواكًمقددددددأق  هدددددود لقامع دددددأب هدددددو واتلدددددو  ولقا دددددد دققاتدددددإل دددددو    

أثددددألمددددو ددددوء م ددددمو قاأ ددددواكًودادددد  دددد أ ددددوت تإل  ومعددددكقا ددددأقءقادددد      ددددوهل

ولددددولدادددد  دددد هقامأحوددددكًدادددد  دددد  ددددأ ءقايدددد أوقاتقددددد أًوأ ددددو  أ  حقدددد اهددددل

أ  قااوا وتقد أقااو .
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73...........................................................................................................قااوتمكوقا توبجوقاتول ول
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الملخص

اإللكترونً فً المانون التعوٌض كأثر للمسؤولٌة المدنٌة عن جرٌمة التشهٌر 

 العرالً واألردنً

 إعداد الطالب

 حذٌفة محسن سعٌد

 إشراف الدكتور

 المهٌوي"دمحم أشرف" 

 دلل  هقادأق كدا   و قاتعو ض أثأاوم أوا كقامد  كبد  أ مدكقاتيده أق ا تأو دإل

وقاقددحوقاتحق دأ(مد وتعدد دأقبلقاتيده أ)قاقد  وقا دبلإلقاقو و قاعأق إلوق أد إلًد 

كقا تأ دل د   دوءق دتادقمهواو  د مد يدأ قا  دأأو أ ثأقا دأقبليد وبو لدإل  دو يد 

أ ح ددثتولددولقادأق ددكدادد  أقمتد أوقبت ددوأهًأوتعأ دد دادد  عددضقا ددوسوقحتقددوأ ل 

قاتعددو ضقاتعددو ض يددم قاا ددوأققا حقددكوقا  ددبقا وبددلمددعمأقبددوققام بمددك دد  مقدددقأ

وقا ددأأقاوق ددعلعدد  ًو دد قمددوقت قددلبو دد أغوددبقاتق  ددولقامد  ددكًوم هددوقاقددو و قامددد إل

قاعأق إلًأمو وا   كدا قاقو و قامد إلقلأد إللإ مو  د ح دو  د هقام دأاك دوءمت و  دو وادل

  ددومد   تقأبود قت دوهمعد  ًلتدوأق  دتث  قا  دبقا وبدلًو دومدو م د م ح تد  مدو

(م دد .266(وتددوأقأاددأم يددمو  مددو ددو ددو أق مدد  ددلقامددودق)363 ددو أ ددلقامددودق)

 مد  و د وك  وبت وأ دو ق  تأ دل  إ دولك أق دإلعقا قاميأ  تدا   أوأق و دأوللقادأق ك

 قا يدأ  دوبأو دوب  مد  ق تيدوأق  و دعأ ق  تأ دل أ  ق بت دوأ  عد   ق اد  مدع و وب قاع  إلً

 واعددل ً قاعقدوب مد    ودلقام أمدو    ا دإل ً  د ا  اولدك  لدول   د  قاق دول و ق ادأم

   د  قاتددا   دأوأق قاميدأ  بود   حدتل ق مدأقاد   ً قا  وب دك قا لول ت   أ لإل قاتو ع

 بود    دب  مدو ومت دو ً وم دتمأ وق دع  يد   ت تيدأ ق  تأ لوقاتدإل أقبل  اموق هك تيأ ع

وق اتأقبدول قات  واو  دو وحمو دك ق يداول ملدواال حمو دك  قلدد قاتيدد دبو هدو قاميدأ 

.ق تادقم  ق وءق م  قاحد ثك

 


