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 اإلهداء
 إلى والدي العزيز

من علمني األخالق واإلحسان وعلمني أن أصعد سلم الحياة بكل شجاعة وثقة 

 وإيمان....

 إلى والدتي الغالية

 حنانها كثيراً ورمز الحب والحنان....من ربتني صغيراً وأفاضت علي من 

 إلى عائلتي

 الذين قاسموا متاعب الحياة وأفراحها

 إلى األحبة واألصدقاء  

 وإلى من 

 رافقوني طيلة سنوات الدراسة



  



 و
 

 العرفانشكر و 

الحمدهللوحدهوالصالةوالسالمعلىمنالنبيبعده.

أمابعد:

أباوعنا هعلاىلبولا بارا""محماد"للادكتورفإنيأتقدمبخالصشكريوإمتنااني

األشرافعلىهذاالبحث،وعلىكا ماالدما لايماننصااجيوتوطيلاا  يلا 

مدةإعدادهذاالبحث،كماأتقدمبالشكرإلىك أساتذةكلي الحقوق،والسيدعمياد

كلي الحقاوقواالساتاذلاادرعبااذالاذيسااندني اوا فتارةالدراسا ،وكا مان

نيولدمليمعلوم أومنفع .ساند

 أسأ هللاالعظيمأنيطا يلمعنهذاالعم .
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 محمد براء" باسل محمد أبو عنزة           "

 الملخص

اإلشتراكعلىهدف هذهالدراس إلىبيانمدىان باقلواعدالمسؤولي الطناجي التقليدي 

حياث،منخاال دراسا مقارنا للتشاريعينالعرالايواألردناي،وذلكالطرمياإللكتروني

وبياانن ااقالمساؤولي الط اجيا عان،تناول الدراس بيانماهي االشتراكالطرماي

،وذلكمنخال المنلجالوصفيوالتحليلي.االشتراكالطرميفيالطراجماإللكتروني 

هذهالطريم تقعلاوحااو أيشاخصبمسااعدةأنوفينلاي الدراس توصل إلى

آخرينونطيفيالدخو لنظامأوشبك منخال تطاو تلاكالواواب وتطااو التصاريي

أوانتحا صف أوكاندخول لتلكالمؤسسا علاىسابي ال ياارةدونالساماحلا باساتخدام

ا فيلااا،كماااطمااعنظاااممعلومااا فيلاااأوالوصااو إلااىشاابك معلوماتياا أونظاااممعلوماا

المحار فايناصواحادوطعا عقوبتلمااألا مانالمشاتركوالمشرعاألردنيطماعباين

كماأنالمشرعالعراليلميشيرإلىطريم اإلشتراك،عقوب الفاع األصليعلىالطريم 

الطرميعبرالوساج االلكتروني ،حيثنعودإلىالقواعدالعام لتكييفهذهالطريم .


