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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 law 318 رقم ورمز المساق: تشريعات حماية المستهلك و المنافسة اسم المساق:

   3 عدد الساعات المعتمدة:
 اللغة العربية لغة التدريس: اختياري تخصص المساق: نوع

   law 213 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج           المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ــــلة,  لصــــايهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بقانون حماية المســــــــتهلك واألحكام القانونية ذات 
ـــة ع دراسمودراســــــــة حقوق المســـتهلك والتزامات المحترف/ المهني تجاهه وطبيعة تلك اإللتزامات 

فهوم شأنها, ومثارة بانونية وتســـوية المنازعات المتفصـــيلية للعقود االستهالكية وخصـــائصـــها واثارها الق
تعسفية روط الااللتزام باالعالم وحماية المســـتهلك في مواجهة الدعاية الكاذبة والمضللة وفي مواجهة الش

 وكذلك دورالدولة و المجتمع المدني في الحماية.

 أهداف المساق

 لة.حكام القانونية ذات الصــــــــاالتعريف الطالب بقانون حماية المســــــــتهلك و  -1
 .مستهلك الصلة بحماية ال تمختلفة ذاعليم الطالب القدرة على تحليل النصوص القانونية الت -2
لصلة بحماية اعات ذات للمناز  تعليم الطالب مهارة ابتكار الحلول القانونية المناسبة والصحيحة  -3

 المستهلك.
 

 نتاجات التعلم للمساق
(CLOs) 

CLO1:  ااحكامها وخصائصهو الطالب معرفة دقيقة وقانونية بماهية حماية المستهلك ان يكتسب. 
CLO2 :المسائل القانونية ذات الصلة بحماية المستهلك النصوص و الطالب مكنة تحليل ان يكتسب.  
CLO3 :هلك الحلول القانونية الصحيحة في منازعات حماية المست بتكاران يصبح الطالب قادرًا على ا

 .وفي دعاوى المسؤولية ذات الصلة
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  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  

      * CLO1 
     *  CLO2 
    *   CLO3 
       CLO4 
       CLO5 
       CLO6 
       CLO7 

 طرق تقويم المساق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1  10 اختبار قصير 
 2  5 واجب 
 2  5 نقاشات 
     
     
 3+2 50 اختبار كتابي  وفق ما تحدده الجامعة امتحان نهائي

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة, واجبات, مشاريع, فيديوهات, نقاشات, ...الخ.*

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:
 :لقاء وجاهي. المساق الوجاهي    
 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :كامللكتروني ال مساق ال. 
 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو  أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .  
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 محتويات المساق والجدول الزمني وطبيعة التدريس

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق السبوع

 1السبوع 
 مدخل الى حماية المستهلك
 ضرورات حماية المستهلك

   عقود االستهالك من حيث تعريفها، وخصائصها
 طبيعة قواعد قانون حماية المستهلك.

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 2السبوع 
 تعريف المستهلك

 تعريف المحترف )المهني(
 حقوق المستهلك والتزاماته 
 حقوق المحترف و التزاماته

محاضرتين وجاهيتين 
غير  متزامنتين  ولقاء

 متزامن

 3السبوع 
 االلتزام باإلعالم من حيث المقصود به، وشروط نشوئه

 نطاق االلتزام باإلعالم ومضمونه

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 4السبوع 

  تيجةتحقيق نما بالطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم  ومدى اعتبار هذا االلتزام التزا
 االلتزام باإلعالمصور و 

 لتزاماوجه االتفاق واالختالف بين االلتزام باإلعالم  من جهة وكل االلتزام بالتعاون, اال
 بالتحذير, االلتزام بتقديم النصيحة او المشورة

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 5السبوع 
وجاهيتين محاضرتين  حماية المستهلك من العيب في المنتجات

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن

 6السبوع 
محاضرتين وجاهيتين  تكملة حماية المستهلك من العيب في المنتجات

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن

  7السبوع 
على  الكاذبة والمضللة، وخصائصه واثره حماية المستهلك في مواجهة الدعاية

محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 
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 محتويات المساق والجدول الزمني وطبيعة التدريس

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق السبوع

 متزامن المستهلك

 8السبوع 
في  حماية المستهلك ازاء الشروط التعسفية من حيث تعريفها، واثرها اذا وردت

اء مدى احقية المستهلك في العدول او الرجوع عن خياره بشر .عقود االستهالك

 سلعة او االستفادة من خدمة

محاضرتين وجاهيتين 
اء غير متزامنتين  ولق

 متزامن

 9السبوع 
محاضرتين وجاهيتين  الحماية االجرائية للمستهلك

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن

 10السبوع 
محاضرتين وجاهيتين  مهني ك والتنشأ بين المستهلالوسائل القانونية لحسم المنازعات التي من الممكن ان 

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن

 11السبوع 
محاضرتين وجاهيتين  االردناالدارات الحكومية المهنية بحماية المستهلك في  تلعبهالدور الذي 

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن

 12السبوع 
  

 دور المجتمع المدني في حماية المستهلك
محاضرتين وجاهيتين 
متزامنتين  ولقاء غير 

 متزامن

 13السبوع 
محاضرتين وجاهيتين  المستهلك االلكتروني"المستهلك المتعاقد عن بعد "حماية 

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن
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 محتويات المساق والجدول الزمني وطبيعة التدريس

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق السبوع

 14السبوع 
محاضرتين وجاهيتين  تطبيقات عملية في مجال حماية المستهلك )امثله تطبيقية(

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن

 15السبوع 
وجاهيتين محاضرتين  تطبيقات عملية في مجال حماية المستهلك )امثله تطبيقية(

متزامنتين  ولقاء غير 
 متزامن

  اسبوع اإلمتحانات النهائية 16السبوع 

 

   

 الكتاب المعتمد والمراجع
ة مية الدوليورات الدار العلشراسة في القانون المدني والمقارن مند –الحماية القانونية للمستهلك .عامر القيسي  المرجع الرئيس

 .2112االردن -عمان عر والتوزيشدار الثقافة للن

 المراجع الخرى 
 ف محمدحماية المستهلك: دراسة في قوانين حماية المستهلك االردني و القواعد العامة في القانون المدني. اشر 

 2015فايد. الدراسات العربية للنشر و التوزيع. 
2113السيد محمد عمران حماية المستهلك اثناء تكوين العقد الدار الجامعية بيروت    

 
 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها, وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من  الحضور والمواظبة
 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد15

 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة
 . قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير التسليم المتأخر للواجبات

 .بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية  يتم تبليغ الطالب المتحانات
لجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في يعاقب بالفصل المؤقت من ا الغش والستالل
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 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


