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 الخاص القسم:
  التوقيع والختم الرسمي

 

 تعريف المساق
 Law 425 رقم ورمز المساق: قانون التجارة االلكترونية اسم المساق:

 21/22األول  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: متطلب اجباري  المساق: نوع

 د. ابراهيم عبيدات منسق المساق: LAW 121 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☒       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

 في تطور قواعدها تركز هذه المادة على دراسة نشأة وتطور التجارة االلكترونية من خالل البحث
ارة التشريعية وصوال الى مرحلة استقرار التشريعات االلكترونية، وهذا يتطلب البحث في نطاق التج

 االلكترونية لبيان مفهومها وخصائصها وأنواعها، ثم البحث في كيفية ابرام التصرفات التجارية
عد ذه، وبفهومه واركانه وآلية تنفيااللكترونية من خالل البحث في العقد التجاري االلكتروني بتوضيح م

بات ذلك الحديث عن اثبات التعامالت التجارية االلكترونية لبيان حجية رسالة المعلومات وألية اث
ق ا تتطر التصرفات عند الحديث عن السجل االلكتروني والتوثيق االلكتروني والتوقيع االلكتروني، وأخير 

ويل ت االلكترونية وذلك بالحديث عن وسائل الدفع والتحهذه الدراسة الى آليات الوفاء بااللتزاما
 االلكتروني والشيك االلكتروني والعملة االلكترونية.

 أهداف المساق

عريف الطالب بمراحل نشوء وتطور قواعد التجارة االلكترونية وصوال إلى تبلور قواعد قانونية ت -1
 خاصة بها.

م اعد قانون المعامالت االلكترونية األردني وقواعد قانون اليونسيترال لبيان االحكاالبحث في قو  -2
 القانونية لمفاصل الدراسة.

فهوم التجارة االلكترونية والعقد التجاري االلكتروني وعلى آلية اثبات التصرفات مالتعرف على  -3
 التجارية االلكترونية ووسائل الوفاء بها.

 وني.يل االحكام العامة والقواعد التفصيلية للسجل والتوثيق والتوقيع االلكتر تفص -4
من  ب إلدراك مفهوم قواعد التجارة االلكترونية كمنطلق لدراسة مفرداتها مستقبال، وذلكتأهيل الطال -5

قًا مع ترافا خالل تنمية الملكة القانونية لديه وكيفية الرجوع للنصوص التشريعية وإمكانية فهمها وتطبيقه
 التطورات المتالحقة في مجال التجارة االلكترونية. 
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 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: ة االلكترونية عن على تمييز قواعد التجار والقدرة  بقواعد قانون التجارة  أن يلم الطالب

 .قواعد التجارة التقليدية

CLO2: توقيعلق باليرتبط به من احكام تتع من معرفة السجل االلكتروني وما أن يتمكن الطالب 

أهمها  ؛ كترونيء االلالقواعد الناظمة لوسائل الوفاوالتعّرف على  االلكتروني والتوثيق االلكتروني
 .لهاتحلي والقدرة على وسائل الدفع االلكتروني، الشيك االلكتروني، العملة االلكترونية

CLO3 : اقع العملي.المفاهيم المكتسبة على الو أن يطبق الطالب 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      X CLO1 

     X  CLO2 

    X   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم والتاريخالموعد  نوع التقويم

 1 30 امتحان تحريري   امتحان نصفي

 األنشطة*

نقاش حول موضوع متعلق   (1نشاط )
 بالمادة

4 
1 

  (2نشاط )
نقاش حول قرار قضائي 

متعلق بموضوع 
 محاضرات سابقة

4 
2 

 2 4 امتحان قصير  (3نشاط )

  4 مسجل فيديو  (4نشاط )

  4 واجب بيتي  (5نشاط )

 3+2 50 امتحان تحريري   امتحان نهائي

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

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  مقدمة الى التجارة االلكترونية  -:  مفاهيم عامة

 محاضرة غير متزامنة تعريف التجارة االلكترونية

 2االسبوع 
 محاضرتين وجاهي ؛ من حيث طبيعة التصرف، من حيث االشخاصأنواع التجارة االلكترونية

 محاضرة غير متزامنة : الشمولية، االقتصاد في الوقت والجهد والمال، تجارة االلكترونيةخصائص ال

 3االسبوع 
 محاضرتين وجاهي يةكترونتنمية األعمال وتطويرها، تطوير وتنمية قواعد الملكية الفكرية. مكونات التجارة االل

 محاضرة غير متزامنة 

 4االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  تعريفه، -العقد التجاري االلكتروني: 

 محاضرة غير متزامنة أركان العقد التجاري االلكتروني

 5االسبوع 
 محاضرتين وجاهي مكان ابرام العقد التجاري االلكتروني
 محاضرة غير متزامنة زمان ابرام العقد التجاري االلكتروني

 6االسبوع 
 محاضرتين وجاهي العدول عن العقد التجاري االلكتروني

 غير متزامنة محاضرة 

 7االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  -رسالة المعلومات االلكترونية  اثبات التعامالت التجارية االلكترونية: 

 محاضرة غير متزامنة نهج النظير الوظيفي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 8االسبوع 
 محاضرتين وجاهي السجل االلكتروني: المفهوم ، الخصائص

 محاضرة غير متزامنة حجية السجل االلكتروني

 9االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  التوقيع االلكتروني: المفهوم

 محاضرة غير متزامنة االنواع والصور 

 10االسبوع 
 محاضرتين وجاهي المفهوم  التوثيق االلكتروني:

 محاضرة غير متزامنة جهات التوثيق االلكتروني

 11االسبوع 
 محاضرتين وجاهي وظائف التوثيق االلكتروني

 غير متزامنة محاضرة 

 12االسبوع 
 محاضرتين وجاهي فهومه، منينظام الدفع والتحويل االلكترو  اللتزامات التجارية االلكترونية:آلية الوفاء با

 محاضرة غير متزامنة خصائصه، متطلبات الحصول على ترخيص مقدم خدمات الدفع االلكتروني

 13االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الكتروني آلية الحصول على ترخيص شركة دفع
 محاضرة غير متزامنة بطاقات الدفع االلكتروني

 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الشيك االلكتروني: المفهوم

 محاضرة غير متزامنة بيانات الشيك االلكتروني وآلية اصداره

 15االسبوع 
 محاضرتين وجاهي العملة االلكترونية: مفهومها، خصائصها، أنواعها

 محاضرة غير متزامنة طبيعة العملة االلكترونية
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
2021د. ابراهيم عبيدات، تشريعات التجارة االلكترونية، دار الثقافة، عمان،  المرجع الرئيس  
  المراجع االخرى 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
ن على الدراسة وفق تعليمات الجامعة، فال يتقدم الطالب لالمتحامتابعة حضور الطالب ومواظبته 

 % من مجموع المحاضرات 15النهائي اذا غاب أكثر من 
، ويجب على الطالب تأدية متابعة االنشطة عبر منصات التعلم االلكتروني الرسمية في الجامعة األنشطة
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 النشاط بوقته المحدد.
 بما يتناسب مع زمن التأخير. عالمة الواجبيخصم من  التسليم المتأخر للواجبات

أدية ت؛ على الطالب تأدية االمتحان اال في ظروف استثنائية مثبتة يستطيع الطالب وفق خطة الجامعة االمتحانات
  امتحان غير مكتمل

إلجراءات ، حيث توضع للطالب عالمة صفر في المادة كما يمكن أن يخضع تطبيق تعليمات الجامعة االستاللو  الغش
 تأديبية.

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


