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اسم المادة  أخالقٍبد انًؼهىيبد .1 

 2. رقم المادة  0807326

 (ح،ػًهًحَظزي)انسبػبد انًؼزًذح  ثالس سبػبد يؼزًذح
.3 

 (ح، ػًهًحَظزي)انسبػبد انفؼهٍخ   سبػخ 48
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب الٌىجذ

اسم البرنامج  ثكبنىرٌىس ػهى انًكزجبد وانًؼهىيبد .5 

 6. رقم البرنامج 07

 7. اسم الجامعة انجبيؼخ االردٍَخ

 8. الكمية انؼهىو انززثىٌخ

 9. القسم ػهى انًكزجبد وانًؼهىيبد

 10. مستوى المادة سُخ ثبنثخ

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015/2016/ انفصم انذراسً انثبًَ 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ثكبنىرٌىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌىجذ

 14. لغة التدريس االَجهٍزٌخ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2013/2014
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًبدح .16

 .رقى انًكزت، انسبػبد انًكزجٍخ، رقى انهبرف، انجزٌذ اإلنكززوًَ: انزجبء إدراج يب ٌهً
 -5355000ext. 24578-06:  ، رقى انهبرف233: رقى انًكزت

 n.taha@ju.edu.jo: انجزٌذ االنكززوًَ
  مدرسو المادة.17

 .رقى انًكزت، انسبػبد انًكزجٍخ، رقى انهبرف، انجزٌذ اإلنكززوًَ: انزجبء إدراج يب ٌهً
NA 

 

  وصف المادة.18

 .كًب هى يذكىر فً انخطخ انذراسٍخ انًؼزًذح
  تعقب )واالنترنت  بالشبكات  المتعمقة تمك فيها بما المعمومات تقنيات في أخالقية قضاياال  المادة  تتضمن 

  حقوق )الفكرية الممكية( الحاسوب وجرائم األخالقية المضامين ، األخالقية والقضايا الحماية الفيروسات،
  والمسؤولية واالعتمادية واألمن الخصوصية واالتفاقيات،  البروتوكوالت ، الممكية ، التأليف وحقوق  المستفيدين
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(.الذكية الهواتف )الحديثة والتقنيات المفتوحة، المصادر بظاهرة  عالقة ذات أخالقية قضايا  
 

  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

 األهذاف- أ

 ...ٌزىقغ يٍ انطبنت ػُذ إَهبء انًبدح أٌ ٌكىٌ قبدراً ػهى: َزبجبد انزؼهّى- ة

 

 انزؼزف ػهى انًفبهٍى االسبسٍخ فً اخالقٍبد انًؼهىيبد
 انزؼزف ػهى انقضبٌب االخالقٍخ انًزؼهقخ ثبسزخذاو شجكبد انحبسىة 

 اثزاء وػً انطبنت ورزوٌذِ ثبنًؼزفخ وانًهبراد انضزورٌخ انًزؼهقخ ثقضبٌب ثأخالقٍبد  انًؼهىيبد فً انجٍئخ انزقًٍخ 
 انزؼزف ػهى اهى انقضبٌب وانًشبكم فً انزؼبيم يغ انًؼهىيبد ػجز شجكخ االَززَذ 

 يثم اخالقٍبد انًؼهىيبد ػجز وسبئم انزىاصم االجزًبػً وانحىسجخ انسحبثٍخ: دراسخ انًىاضٍغ انحذٌثخ فً أخالقٍبد انًؼهىيبد 

 
 

 
 

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
 

 

Week no.  
Date Topic    

1 
 

19/06/2016 

 

 

Course Description & Syllabus   

 Information Ethics: An Introduction 

2 
26/06/2016 

 
 Ethical Issues related to Computer Networks 1:  

o Hacking  

3. 
03/07/2016  Ethical Issues related to Computer Networks 2 

o Viruses 

4. 
10/07/2016  Ethical Issues related to Computer Networks 3 

o Privacy  

5. 
17/07/2016  Midterm Exam (امتحان منتصف الفصل) 

6. 
24/07/2016  Intellectual Properties   

7. 
31/07/2016  Advance Topics  in Information Ethics 

o Ethical Issues in Social Media  

8. 
07/08/2016  Advance Topics  in Information Ethics 

o Ethical Issues in Mobile Technology 

o Ethical Issues in the Cloud 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :ٌزى رطىٌز َزبجبد انزؼهى انًسزهذفخ يٍ خالل انُشبطبد واالسززارٍجٍبد انزذرٌسٍخ انزبنٍخ

 انىاججبد انٍىيٍخ انزً رسزذػً انطبنت انزطجٍق ػهى كم يىضىع يٍ يىاضٍغ انًبدح

 انىاججبد االسجىػٍخ يٍ خالل رطجٍق و ػزض حبنخ الي يىضىع  يٍ يىاضٍغ انًبدح

 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌزى إثجبد رحقق َزبجبد انزؼهى انًسزهذفخ يٍ خالل أسبنٍت انزقٍٍى وانًزطهجبد انزبنٍخ

 
1. Exams 
2. Quizes 
3.  Homeworks and Assignments 
4. Group Project   

5. Individual  project 

 
 
 
  السياسات المتبعة بالمادة.23

 يتم حرمان الطالب اذا تجاوز غيابه عن الحد المسموح به في تعميمات الجامعة:  والغيابسياسة الحضور- أ

 : الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 يعامل الطالب حسب تعميمات المنصوص عميها بكتاب التعميمات بالجامعة

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 حسب اجراءات السالمة المتبعة بالجامعة

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 حسب تعميمات المنصوص عميها بكتاب التعميمات بالجامعة

 إعطاء الدرجات- ه

 حسب تعميمات بالجامعة

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

 حسب تعميمات بالجامعة
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  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 

 

 المراجع .25

 

 (Text Book) .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب  - أ
Baase, S., 2009. A gift of fire: Social, legal, and ethical issues for computing and the Internet. 
Pearson Prentice Hall. 

.   التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب
1. Freeman, L. and Peace, A.G. eds., 2005. Information ethics: privacy and intellectual property. IGI 
Global. 
2. Richard J. Severson. 1997. The principles of information ethics. Armonk, NY: M. E. Sharpe 
 
3. Marsha Cook Woodbury. 2003. Computer and information ethics .Champaign, IL: Stipes Publishing. 
 
4. Rafael Capurro, “Intercultural information ethics”. In: International ICIE Symposium 2004, Localizing the 
Internet: ethical issues in intercultural perspective. Karlsruhe, Germany: Center for Art and Media, October 
4-6, 2004. 

 

  معمومات إضافية26.

 
 
 
 

 
 

 26/04/2016: التاريخ    N. Taha     :  التوقيع                    Dr. Nashrawan Taha :اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ قرر لجنة الخطة

            :N.Taha  التوقيعنشروان طه                       . د :رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         


