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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 
 
 

 ألولى: مخاطر تكنولوجيا املعلومات  الوحدة ا
 حقوق حمايتها واجبة األول:   الفصل

 

الخصوصية وسرية المعلومات أوال :   

 مفهوم الخصوصية 
هي أن تتاح لكل شخص القدرة على االحتفاظ بالمعلومات الخاصة به والتحكم بها، ومعرفة 

المعلومات التي يمكن الكشف عنها، وتلك التي يمكن منعها، وكذلك القدرة على التحكم  
معها، أو عدم السماح لهم  على هذه المعلومات والتعامل باالطالعوالسماح لبعض األشخاص 

.بذلك  

 

 سرية المعلومات

: من األمثلة على المعلومات التي تجُب حمايتها  

اتالمعلومات السرية للمؤسس  - 

 -المعلومات التقنية 

ها، األفالم ، اإلعالنات وغير ج البرام-  

 انتهاك الخصوصية 
باآلخرين من دون علمهم، أو بغير إذن منهم )وإن لم  طالع على المعلومات الخاصة الهو ا

.تكن أسرارا( سواء أكان هذا االطالع بهدف االضرار بهم أم التطفل عليهم فقط  
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 

:بعض اآلليات والطرق التي تُنتهك بها الخصوصية، منها  : 

 -مزود خدمة اإلنترنت 

استخدام برامج الكوكيز -   

  -برامج تتبع ضغط المفاتيح  

عيمواقع التواصل االجتما-  

 

 قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني

قد تضمن مجموعة من المواد التي تنظم المعلومات ، فمثال المادة الخامسة 
  من القنونا 

 

 : تنص على أن

بالتقاط أو اعتراض أو    كل من قام قصدا، دون الحصول على إذن من المدعي العام،
طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، يعاقب  بالتنصت على ما هو مرسل عن 

،بالحبس زيد  وال ت 200مدة ال تقل عن شهر، وال تزيد على سنة، أو بغرامة ال تقل عن    

ين ، أو بكلتا العقوبت 1000عن   

 

 ثانيا : الملكية الفكرية

:مفهوم الملكية الفكرية وأنواعها  
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 

 الملكية الفكرية: 

تمنح مقابل اإلبداعات واالبتكارات التي ينتجها العقل من اختراعات،  هي الحقوق التي 
 .ومنصات أدبية وفنية ومن رموز، وأسماء وصور وتصاميم

 

ضافية؛ بُغية إنجاز المزيد من إت الجديدة تشجع على إنفاق موارد إن الحماية القانونية لإلبداعا
على تحفيز النمو  يعمالناالبتكارات واالختراعات، كما أن النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها 

.به والتمتعاالقتصادي، وإحداث فرص العمل والصناعات، وتحسين جودة العيش   

 

 تُقسم الملكية الفكرية إلى قسمين، هما:

- :والتجاريةالملكية الفكرية   

-:وتقسم إلى  

الصناعية تاإلبداعا - 

 -العالمات الفارقة
 

- :الملكية األدبية أو الفنية  

-:وتقسم إلى   

 -حق المؤلف

الحقوق المجاورة-  

 

  خطوات الحصول على براءة اختراع:

 .تسليم ملف طلب البراءة إلى الموظف لمختص 

الملف باستالم إدخال البيانات في النظام وإصدار اإلخطار  . 

   إجراء الفحص الشكلي
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 

 

 .جراء الفحص الفني المبدئي ويصدر قرار بالقبول أو الرفض ويبلغ صاحب الشأن في جميع الحاالت 

عدم وجود   حالبعد القبول ينشر الطلب في مجلة التجارة الخاصة بالوزارة وبعد مرور تسعين يوما من تاريخ النشر وفي 
 .اعتراض تصدر براءة االختراع 

   تسليم البراءة + الملحق للمخترع أو المالك

 

  حقوق الملكية الفكرية في القانون األردني:

:حماية حق المؤلف في القانون األردني( من قانون 9فيما يلي نص المادة )  

للمؤلف الحق في استغالل مصنفه بأي طريقة يختارها، وال يجوز للغير القيام بأي تصرف 
المؤلف، أو من يخلفه   مبين أدناه، دون إذن كتابي من مما هو   

 

 -استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل

 -ترجمة المصنف إلى لغة أخرى، او اقتباسه

ف التأجير التجاري للنسخة األصلية من المصن - 

بكميات تجارية نسختوزيع المصنف أو  - 

استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية -  

  -  االلتقاءأو  نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التالوة،
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 

 ألولى: مخاطر تكنولوجيا املعلومات  الوحدة ا
 لتكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتاآلثار السلبية ثاني:ال  الفصل

 

 أوال : إدمان اإلنترنت 
 

  مفهوم إدمان االنترنت:

ة. هو االستخدام المكثف، لوقت غير محدد، لشبكة اإلنترنت وتطبيقاتها المختلف  
 

:مثل   

غرف المحادثة-  

 -شبكات التواصل االجتماعي

األلعاب التفاعلية -  

الشراء من دون هدف معين، أو غرض محدد-  

 

 آثار إدمان الحاسوب واإلنترنت: 

عدم اإلحساس بالوقت -  

 -اإلحساس بالغضب والقلق واالكتئاب

 -السعي المبالغ للحصول على معدات وأجهزة حاسوب أحدث

 -التأثير السلبي على الشخص

 اإلحساس الدائم بالتعب واإلرهاق 
 

  طرق عالج إدمان اإلنترنت:
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 
 -ممارسة نشاط مغاير

الستخدام االنترنتتحديد وقت  - 

 -تحديد الهدف من استخدام االنترنت في كل مرة

 راستخدام بطاقة تذكي
 

مخاطر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ثانيا :  

 

 1.المخاطر الصحية، مثل :

 

 -اإلصابة بالتعب المتكرر

 -تعب العين، والشعور بالصداع

الكهرومغناطيسية مخاطر اإلشعاع والمجاالت  - 

حروق الجلد-  

 -اإلصابة بأورام الدماغ الخبيثة

حدوث نوبات من الغضب الشديد لدى األطفال-  

 اإلضرار بالجنين 
 

 2.مخاطر المعامالت التجارية عبر اإلنترنت

 من أبرز هذه المخاطر : عدم القدرة على حماية المستهلك
. 

 

 3.مخاطر متعلقة بالعالقات اإلنسانية واالجتماعية

حيث أن أنماط التواصل االفتراضي ، حل محل الحوار والمحادثة بين أفراد األسرة الواحدة 
 وقد كان للتواصل االفتراضي الكثير من اآلثار السلبية على الفرد واألسرة 
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 
 

 4.المخاطر البيئة، مثل: 

 -زيادة استهالك الطاقة

 .- زيادة النفايات اإللكترونية

 

الجرائم اإللكترونية ثالثا :   

 

  مفهوم الجريمة اإللكترونية:

هي نشاط غير مشروع، موجه للوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحواسيب، أو األجهزة  
سعيا إلى نسخها أو تغييرها أو حذفها اإللكترونية؛  

 

  أنواع الجرائم اإللكترونية:

سيب وشبكة اإلنترنت للتخطيط لجريةوا استخدام الح -. 

اقتحام المواقع اإللكترونية على الشبكة- . 

 .-جرائم القرصنة

تشويه السمعة والتشهير بها- . 

 .-انتحال شخصية فرد أو شركة بهدف االحتيال

تزوير التوقيع اإللكتروني- . 

جرائم األموال- . 

الجرائم الماسة باألمن- . 

ير واالستدراجررائم التغج-  
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 

 

 

  وسائل الوقاية من الجريمة اإللكترونية:

 -الحذر من مراسلة الغرباء

 -مسح محتويات الهاتف عند بيعه

 -استخدام كلمات سر معقدة

االجتماعيالحذر من مواقع التواصل    - 

عدم ترك األجهزة الخاصة مع شخص غريب-  

 

 

 
 

قق النجاح، و جيب أ ن تمتسك هبا من أ جل أ ن تتفوق”.   عليك أ ن تؤمن مبوهبتك ليك ُتح

 اهلل ملا حيب ويرضىوفقكم 

 اجعل ابنك مبدعًا

 قروب وصفحة املعلمة: نعمة األخرس
share=?ref/4302651726462421/groups/com.facebook.www://https 

nemehmohieb/com.facebook.web://https 
 صفحة تالخيص منهاج أردني ]كامل دروس املنهاج األردني تالخيص وشروحات[ 

 
https://web.facebook.com/talakheesjo 

 ملفاتنا ىلع التيليجرام 
https://t.me/talakheesjo 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/4302651726462421/?ref=share
https://web.facebook.com/nemehmohieb
https://web.facebook.com/talakheesjo
https://t.me/talakheesjo
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 األول الفصل    –العاشر–تلخيص حاسوب 

 

 

 ا

 الحاسوب: نعمة األخرس معلمة   منصة تالخيص منهاج أردني 
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