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 جامعة الزرقاء
 كلية الدراسات العليا: الكلية

 : الفصل الدراسي

  ساعات معتمدة3: عدد الساعات المعتمدة
 تخصص اجباري

تشريعات التجارة االلكترونية : عنوان المقرر
 وحقوق الملكية الفكرية

 ال يوجد: المتطلب السابق

 : اسم المدرس 

:  الرتبة العلمية
  :تلفون المكتب

 :خلوي
Email: 

  :الساعات المكتبية

  : موعد المحاضرة
  

  
  
  

  :وصف المساق 
يتناول هذا المساق دراسة أهم ا لجوانب القانونية التي يثيرها استخدام أنظمة المعمومات اإللكترونية انطالقا من 

 وأثارها بشكل بيان ماهية أنظمة المعمومات ووسائل االتصال ومكوناتها ومدى تأثيرها عمى فروع القانون المختمفة
خاص عمى حقوق الممكية الفكرية كحق المؤلف والحقوق المجاورة والعالمات التجارية وحماية اسماء المواقع 

 التعريف بالتجارة عمى االنترنت باالضافة الى طرق ووسائل الحماية المعروفة بهذا المجال ويسبق ذلك
اإللكترونية وبيان أحكامها واستعراض مفهوم المراسالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني وحجيتها في اإلثبات، 

كما تتضمن دراسة هذه المادة أحكام بعض العمميات المصرفية اإللكترونية والجرائم المرتكبة عبر وسائل 
عمقة لقانون المعامالت االلكترونية األردني والقانون النموذجي تاالتصال اإللكترونية فضال عن دراسة تحميمية م

 .اليونسترال، فضال عن االتفاقيات الدولية ذات الصمة بالتجارة اإللكترونية
 

 :أهداف المساق 
:  يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطمبة عمىيهدف

 وأثره عمى حقوق الممكية الفكريةالتعرف عمى مفهوم التجاره االلكترونية  .1
التعرف عمى مواد قانون النسترال   .2
   االتفاقيات الخاصة بحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقميةالتعرف عمى  .3

 

 
: مخرجات التعمم

 :المعرفة والفهم . أ
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 معرفة مفهوم التجاره االلكترونية  . ب
معرفة مواد قانون النسترال   . ت

 االتفاقيات الخاصة بحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقميةمعرفة  .3
 

 
 :المهارات.  ب
القدرة عمى ربط الجانب النظري بالجانب العممي . 1
االلمام بالوسائل الحيثة لمتجارة االلكترونية . 2
القدرة عمى التعامل مع المواد القانونية الخاصة بالموضوع . 3
 

 : هيكل المقرر 

 

نتاجات  المواضيع طرق التعميم
 التعمم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -1
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -2

 .التعليم التعاوني -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعليم عن طريق األنشطة -5

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

تقنية المعمومات 
 وخصائصها 

منافع استخدام 
المعمومات 
 االلكترونية 

 

  (1)أ 
  (2+1)ب 

 االول 3

 .التعليم التعاوني -6

 .الحوار والمناقشة -7

 .التعليم عن طريق األنشطة -8

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
9-  

أسباب استخدام 
المعالجة االلكترونية 

لممعمومات 

) 
 + 3 +2+1)ب 
4)  

 الثاني 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -10
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -11

 .التعليم التعاوني -12

 .الحوار والمناقشة -13

 .التعليم عن طريق األنشطة -14

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

نشأة التجارة 
االلكترونية 

 ومفهومها
أهمية التجارة 

 االلكترونية 
مزايا التجارة 

  (2 + 1)أ 
  (2+1)ب 

  الثالث 3
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 االلكترونية 
فوائد التجارة  -15

 االلكترونية
 .التعليم التعاوني -16

 .الحوار والمناقشة -17

 .التعليم عن طريق األنشطة -18

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
19-  

اثر تقنية المعمومات 
عمى النظام 
 االلكتروني

 

  (1)أ 
  (2+1)ب 

 الرابع 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -20
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -21

 .التعليم التعاوني -22

 .الحوار والمناقشة -23

 .التعليم عن طريق األنشطة -24

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

أشكال التجارة 
 االلكترونية 

 عناصر التجارة
 االلكترونية 

 

  (3 +1)أ 
  (2+1)ب 

الخام 3
 س

 .التعليم التعاوني -25

 .الحوار والمناقشة -26

 .التعليم عن طريق األنشطة -27

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
28-  

إشكاليات 
التجارة 

 االلكترونية

) 
 + 3 +2+1)ب 
4)  

الساد 3
 س

 .التعليم التعاوني -29

 .الحوار والمناقشة -30

 .التعليم عن طريق األنشطة -31

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
32-  

الفرق بين 
التجارة 

االلكترونية 
واألعمال 

االلكترونية 

  (1)أ 
  (2+1)ب 

 السابع 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -33
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -34

 .التعليم التعاوني -35

 .الحوار والمناقشة -36

 .التعليم عن طريق األنشطة -37

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

الجهود التشريعية 
واالتجاهات الدولية 
واإلقميمية في سبيل 

تنظيم التجارة 
 االلكترونية 

  (2 + 1)أ 
  (4 + 2+1)ب 

 الثامن 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -38
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -39

 .التعليم التعاوني -40

 .الحوار والمناقشة -41

 .التعليم عن طريق األنشطة -42

جهود منظمة 
التجارة االلكترونية 

  (3 + 1)أ 
  (2+1)ب 

 التاسع 3
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ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

(wto )
  

 .التعليم التعاوني -43

 .الحوار والمناقشة -44

 .التعليم عن طريق األنشطة -45

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
46-  

منظمة جهود 
التعاون االقتصادي 

 والتنمية 
 اليونسترال 

مشروع بوليرو 

) 
 + 3 +2+1)ب 
4)  

العاش 3
 ر

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -47
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -48

 .التعليم التعاوني -49

 .الحوار والمناقشة -50

 .التعليم عن طريق األنشطة -51

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

أثر التجارة االلكترونية 
عممى حقوق الممكية 

 الفكرية

  (4+ 1)أ 
  (3+1)ب 

الحاد 3
ي 

 عشر

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -52
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -53

 .التعليم التعاوني -54

 .الحوار والمناقشة -55

 .التعليم عن طريق األنشطة -56

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

اثر التجارة االلكترونية 
في مجال حق المؤلف 

والحقوق المجاورة 
والعالمات التجارية 

وحماية اسماء المواقع 
 عمى االنترنت

  (4+ 3)أ 
  (3 + 2+1)ب 

الثاني  3
 عشر

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -57
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -58

 .التعليم التعاوني -59

 .الحوار والمناقشة -60

 .التعليم عن طريق األنشطة -61

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

طرق ووسائل الحماية 
في مجال حقوق 

 الممكية الفكرية

 4 + 2 + 1)أ 
) 

  (3+1)ب 

الثالث  3
 عشر

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -62
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -63

 .التعليم التعاوني -64

 .الحوار والمناقشة -65

 .التعليم عن طريق األنشطة -66

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

دراسة متعمقة في 
االتفاقيات الخاصة 

بحماية حق المؤلف في 
 مجال البيئة الرقمية

  (3)أ 
  (2+1)ب 

الرابع  3
 عشر

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -67 دراسة متعمقة في  الخام 3 4 +3 +2+1)أ 
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 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -68

 .التعليم التعاوني -69

 .الحوار والمناقشة -70

 .التعليم عن طريق األنشطة -71

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

االتفاقيات الخاصة 
بحماية حق المؤلف في 

 مجال البيئة الرقمية

) 
 + 3 +2+1)ب 
4)  

س 
 رعشر

 .التعليم التعاوني -72

 .الحوار والمناقشة -73

 .التعليم عن طريق األنشطة -74

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
75-  

دراسة متعمقة في 
االتفاقيات الخاصة 

بحماية حق المؤلف في 
 مجال البيئة الرقمية

  (1)أ 
  (2+1)ب 

الساد 3
س 

 عشر

 
 المراجع 

 2012الدكتور نصار الحاللمة، شرح التشريعات التجارية في القانون  ، دار الثقافة ، : الكتاب المقرر الرئيس 

 
 

 قانون المعامالت االلكترونية  ، قانون االنسترال  :المقررات المساندة 
 

: طرق التعميم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 امتحان المنتصف 30 حسب التقويم الجامعي
 المشاركة واعمال الفصل 30 حسب التقويم الجامعي
 االمتحان النهائي 40 حسب التقويم الجامعي

 


