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 القانون التجاري اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

ثم  يرها ومنغة من احاطة المعرفة بماهية القانون التجاري من خالل تعريفه وبيان االعمال التي تعد تجاري
ا رتبها هذتي سي، وكذلك معرفة من هو التاجر وما هي الواجبات والحقوق التطبيق القانون التجاري عليها

رية المتمثلة يوع البحقود البعن التطرق إلى العقود التجارية المتمثلة بعقد النقل والتأمين وعفضال  القانون عليه،
  بعقد البيع فوب وسيف

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

جر اتعريف الت ني يتضمن، والثايتمثل ببيان االعمال التجارية األولثالثة اقسام تنقسم المادة العلمية المطلوبة الى 
 والثالث يتضمن العقود التجارية وبيان واجباته وحقوقه شخص طبيعي أو معنويسواء كان 

 
 الكتب المنهجية

 

 القانون التجاري
 الدكتور باسم محمد صالح

 
 المصادر الخارجية

 

 في الجامعات االخرى القانون التجاريالكتب المنهجية لمادة 
 القانون التجاريالكتب والمؤلفات الخاصة ب

 الموثقة والرصينة لمواقع الشبكة المعلوماتيةالمعلومات 

 
 تقديرات الفصل

 

 المجموع االمتحان النهائي السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول

20 20 40 60 100 

      



 

 

 إضافيةمعلومات 
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 المالحظات المادة العلمية النظريةالمادة  التاريخ 
  مصادر القانون التجاري االسبوع االول 1

- 

 

  - االعمال التجارية االسبوع الثاني 2
  - مقصود بالعمل التجاري والنظريات التي تحددهال  االسبوع الثالث 3
  - نظام القانوني للعمل التجاريال االسبوع الرابع 4
  - االعمال التجاريةأنواع  االسبوع الخامس 5
  - االعمال التجارية المنفردة االسبوع السادس 6
  - عمال التجارية الواردة بصيغة المشروعاال االسبوع السابع 7
  - تاجر الشخص الطبيعيال االسبوع الثامن 8
  - تاجر الشخص المعنويال االسبوع التاسع 9
  - واجبات التاجر االسبوع العاشر 10
االسبوع الحادي  11

 عشر
  - لتسجيل في السجل التجاريا



 

 

  - ثار القانونية للتسجيلاال االسبوع الثاني عشر 12
االسبوع الثالث  13

 عشر
  - اتخاذ االسم التجاري

االسبوع الرابع  14
 عشر

  - مسك الدفاتر التجارية

االسبوع الخامس  15
 عشر

  - االحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية

االسبوع السادس  16
 عشر

  - االمتناع عن المنافسة غير المشروعة

 عطلة نصف السنة
  - العقود التجارية االسبوع االول 17

  - عقد النقل االسبوع الثاني 18

  - عقد النقل أطراف االسبوع الثالث 19

  - عقد النقل إلبرامالشروط الالزمة  االسبوع الرابع 20

  - االشياء الثار القانونية لعقد النقلا االسبوع الخامس 21

  - التزامات المرسل وحقوقه االسبوع السادس 22

  - تزامات الناقل وحقوقهال االسبوع السابع 23

  - تزامات المرسل اليه وحقوقهال االسبوع الثامن 24

  - اثار عقد نقل االشخاص االسبوع التاسع 25

  - وحقوقهالتزامات الناقل  االسبوع العاشر 26

االسبوع الحادي  27
 عشر

  - لتزامات الراكب وحقوقها

االسبوع الثاني  28
 عشر

  - عقد التأمين

االسبوع الثالث  29
 عشر

  - الشروط القانونية البرام عقد التأمين



 

 

االسبوع الرابع  30
 عشر

  - اثار عقد التأمين

االسبوع الخامس  31
 عشر

  - عقود البوع البحرية

االسبوع السادس  32
 عشر

  - عقد البيع سيف عقد البيع فوب

 


