
 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل  اسم الجامعة:

 كلية االدارة واالقتصاد  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية  المرحلة: 
 مروان منصور نعيم اسم المحاضر الثالثي 
 مساعدمدرس  اللقب العلمي 
 ماجستير قانون المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 مروان منصور نعيم االسم

  البريد االلكتروني

 القانون التجاري  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

والتطورات التي عرفها أصبح لها قانون  تمع،تنظیم حیاة االشخاص في المجمعرفة مفهوم واهمية القانون التجاري و

 .مستقل عن القانون المدني

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

القانون التجاري لطلبة كليات االدارة واالقتصاد ) التاليف: د . لطيف جبر كوماني  استاد مساعد كلية االدارة 
كاطم الرفيعي استاد مساعد كلية االدارة واالقتصاد الجامعة  واالقتصاد الجامعة المستنصرية .    د. علي

 المستنصرية(
 

 
 المصادر الخارجية

 

طبعة جامعة بغداد سنة م \ جامعة بغداد \كلية القانون والسياسة  \القانون التجاري ) التاليف : د. باسم محمد صالح 
1987) 

 

 
 تقديرات الفصل

 

امتحان الشهر 
 االول 

 الدرجة النهائية نهاية الفصل  مشاركة بحثية  لثاني امتحان الشهر ا

20 20 10 50 100 

 
 معلومات أضافية

 

     

 



 

 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل اسم الجامعة:

 كلية االدارة واالقتصاد  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية المرحلة: 
 مروان منصور نعيم اسم المحاضر الثالثي 
 مساعدمدرس  اللقب العلمي 
 ماجستير قانون المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
   عريف القانون التجاري واهميته ت االسبوع االول 1

   مصادر القانون التجاري  االسبوع الثاني  2

   العناصر االساسية التي تبرر وجود القانون خاص بالنشاط التجاري  االسبوع الثالث  3

   تاريخ القانون التجاري  االسبوع الرابع  4

   التجاري  االعمال التجارية  تحديد نطاق القانون لخامساالسبوع ا 5

   مفهوم العمل التجاري  االسبوع السادس  6

   التاجر شروط اكتساب صفة التاجر  االسبوع السابع  7

   مفهوم الشركة  \الشركات  االسبوع الثامن  8

   اهمية الشركات في الحياة االقتصادية  االسبوع التاسع 9

كات  االسبوع العاشر  10    التقسيمات المختلفة للشر

االسبوع الحادي  11
 عشر 

   العضوية في الشركات وتاسيسها 

   اموال الشركات  االسبوع الثاني عشر  12

االسبوع الثالث  13
 عشر 

   الرقابة على الشركات 

االسبوع الرابع  14
 عشر 

   االوراق التجارية 

االسبوع الخامس  15
 عشر 

   تعريف وظائف وخصائص االووراق التجارية 

   امتحان نهاية الكورس   16

 عطلة نصف السنة
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