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 من الرحيمحبسم هللا الر
قالتعالى:

اِط)) اَُ نِّبِ ٍ َومُِ وَّ نقُُ ااْستََطْعتُممبِ َوأَِعدُّوالَُهممَّ

ِ َّللاَّ ناْلَخْيِلتُِِّْهاُوَناِِهَعُدوَّ ُكْمَوآَخِِّيَنمُِ َوَعُدوَّ

ن وامُُِ ُُُ ِِ اتُن ْماَومَُُ ُيَْعمَُمهُُُ ونَُهُمَّللاَّ ْمَ تَْعمَمُُُ ُدونِهُُِ

ُُتُْمَ  ْيُكْمَوأَنُ َُُ َِلُ َّْ َو ُُُ ِيُ اِيِلَّللاَّ َُُ ٍسُ ُُِ ُ  ف  ٍْ َُُ شُ

((تُْظمَُمونَ

(60)سوٍِّاألنِال،أيه
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 اإلهداء

اب وطنه وأمنه...   إىل كل مخلص لتر

ح ة ل نننننن  والو  نننننن  
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ً
 سهوة.... إىل كل الذين أايسه  ط لب 
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ح ورا نننلر ، ا نننل  ح
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إىل منننن كننن رأوبر
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 واألدب و ان الخلق. 

 الب  ث                                                                        

 نبيل الشورة
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 شكر وتقدير

ي وقد انتهيت بفضلل   ورايتتلم  لع االداه  ل   
الدراسل  التتواعلع   أ  جو لم يسعدن 

ي بللليلع   والت للتي   جتلللي   للل ا 
ي و نلللير المدنلللب   لليوي و  لللدن 

إىل   بيلحتللد والشللللذي الللل    للدان 

ي و يللللللج ىلي  للللللع افسلللللليج ة اف لللللل ا والعهتلللللليا اف يعللللللل  للللللع  نلللللليروا ىلي سللللللبيل العهلللللل   العتللللللل العهللللللمي

ي إىل قدنلللب ال للللواذ و الللا بيلللل رذ افسللللتي  اللللدرتور ا لللذ  
الفلللليت ي الللل   جفضلللل الللل ي و رشلللدون 

 لتقللللد    للللد العللللوأ وال  لللل  ىلي الللل ش  لللل   
خ
ي واللللل   للللل  تتللللواأ  بللللدا ي

ا  الللل  رسلللليلم  بقبللللوش ا  ع

ونلد  بيلتعهو ليز ال ث ل   ذلذاا  ل    ي  جو م بيلشلذ إىل كلل شل ا سلي   لو  
التذحه ي كتي  نم 

 الذسيل . 

لتفضللللهه  بللللي ق   كتللللي  جو للللم بيلشلللللذ إىل افسلللليج ة اف يعللللل  اضلللليا ل  لللل  الت يقشلللل  

ي  ذذز  ي  يا بتضتوأ 
  هوه   التعور ا هي بيلت ونبيز السد دة الم 

خ
و  يقش  الذسيل ي  قدرا

ي ب ي عللللل  ا  اا الللللل تع بفضلللللهه  و لللللهت إىل  للللل   التذحهللللل ي إىل كلللللل 
الذسللللليل ي و ىل كلللللل  سللللليج ن 

  ؤ ا الشلذ والتقدتذي و سيش    أ  حقب له  رض  ال يلب وجقدتذ ال هب. 
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ملخص الدراسة 
المسؤولیة الجزائی ة لجرائم اإلرھاب عبر الوسائل اإللكترونیة في التشریع األردني ( دراسة 

مقارنة )
أعدت من قبل 

نبیل عبید سالم الشورة 

اشرف علیھا
الدكتور أكرم الفایز  

تناولت الدراسة موضوع في غایة األھمیة وھـو المسـؤولیة الجزائیـة لجـرائم اإلرھـاب 

المرتكبة عبر الوسائل اإللكترونیة فـي التشـریع األردنـي، فھـذا الموضـوع فـي غایـة الخطـورة 

اإلرھاب  اإللكتروني( نظراً لما یفرضھ من تھدیدات على األمن الوطني للعدید مـن دول العـالم 
.ومناينهااألِّدن

ىتح يُُاالعديُُدمُُناألهُُداْأهمهُُاتوضُُياماهيُُةالاُُِّاةموقُُدهُُد تالدِّاسُُةَُلُ

ابِّهاايةالتٍتِّتكبعاِّالوساةلابلكتِّونيةوعالقتهاماابِّهابالت ميدي،َضا ةَلىايان

أواهالمسلوليةعنهلهالاِّاةمكماوِّدت ٍالتشِّيعاتالع اايةاألِّدنيُة،وانُافعمُىللُ 

تاةجوالتوصياتوالتٍيتمثلأهمهاامايمٍ:توصلالااحثَلىالعديدمنالن

أنأِّكاناِّيمةابِّهابابلكتِّونٍهٍنِسأِّكاناِّيمةابِّهابالعاديةماتميزهُا -1

منحيثاألداٍالاِّيمة.

أناِّيمةابِّهابابلكتِّونٍمنالاِّاةمالعمدية اليمكنتصوِّوقُوعالاِّيمُةاخطُ  -2

خاص.َ أنهاقدتكونقصدعامأوقصد

يوصٍالااحثااتخالَاِّافاتتشِّيعيةتتماشىماالاِّاةمابلكتِّونيةت خلاعينا عتااِّ -3

الطايعةالخاصةلهلهالاِّاةم سيما ٍُماُالالُدليلوابثاُاتوا ختصُاصوَاُِّافات

 التعاونوقواعداباِّافاتالاناةية.

مابلكتِّونية،المسلوليةالازاةية.ابِّهاب،ابِّهابابلكتِّونٍ،الاِّاةالكلمات المفتاحية:


