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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 323 رقم ورمز المساق: األوراق التجارية والعمليات المصرفية اسم المساق:

 2022-2021األول  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: متطلب تخصص إجباري  المساق: نوع

 د. جبر شطناوي  منسق المساق: Law 121 المتطلب السابق:
 

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

 وصف المساق

التجارية من حيث تعريفها وأنواعها ووظائفها يتضمن هذا المساق دراسة األحكام العامة لألوراق 
)السفتجة(؛ السند  ونشأتها، ثم دراسة األحكام التفصيلية ألنواع تلك األوراق، وهي سند السحب

، تداولهاطرق و  الموضوعية والشكلية، إنشائها وشروط صحة ألمر)الكمبيالة(؛ الشيك، وذلك ببيان كيفية
انقضاء االلتزام الصرفي، كما تركز أخيرا كيفية و  لحاملها الشرعي،والضمانات القانونية واالتفاقية 

الدراسة أيضا على بيان األحكام العامة لعمليات البنوك من حيث دراسة القواعد العامة للحسابات 
وكذلك الودائع  ،لتحويل المصرفيا حيث يتناول المساق: الحساب الجاري ، وعمليةالمصرفية 
 االئتمان المصرفيو واإليداع في الخزائن الحديدية؛  ،ووديعة األوراق المالية ،يةالودائع النقد :المصرفية

 . خصم األوراق التجارية ، وعمليةواالعتماد المستندي وخطاب الضمان ،االعتماد الماليو 
 

 أهداف المساق

 :إلىيهدف هذا المساق 
بتعريفها وأنواعها ووظائفها وكيفية تعريف الطالب باألحكام العامة لألوراق التجارية، ليكون ملما  -1

 إنشائها.
البحث في القواعد واألحكام القانونية لكل ورقة تجارية بشكل مستقل ومتعمق وصواًل لمرحلة اإلدراك  -2

 والفهم بكل هذه األحكام.
البحث بإيجاز في القواعد واألحكام القانونية للعمليات المصرفية )البنوك(، بحيث يستطيع الطالب  -3
 عدها اإللمام بماهيتها. ب
تنمية القدرات الذهنية للطالب من خالل تحليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية حول األفكار  -4

 المطروحة أثناء الدرس.
استثارة القدرات العقلية لدى الطالب من خالل إعطائه الفرص إلبداء رأيه وانتهاج مبدأ المشاركة  -5

 يهدف إليها المساق. المثمرة وصوال للنتائج التي
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 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: ملمًا بمعظم فقرات المساق من الناحية النظرية، بحيث يستطيع التمييز بين  أن يكون الطالب
 .قادرا على التعريف بالعمليات المصرفيةو  االوراق التجارية من خالل معرفة أحكام كل منها

CLO2: تطبيق األحكام القانونية لألوراق التجارية والعمليات المصرفية قادرا على  أن يكون الطالب
 على الواقع العملي.

CLO3: ذات الصلة بموضوعات المساقالقضائية و  القانونية األحكام تحليلقادرا  أن يكون 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 

  



 

 جامعة اليرموك
Yarmouk University 

 كلية القانون
Faculty of Law 

 
 تاريخ اعتماد الوثيقة

 خطة المساق
 رمز الوثيقة

 AP01-PR05 

 

Page 3 of 5  
 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

  30 كتابي  امتحان نصفي

 األنشطة*

  5 بيتي واجب  (1نشاط )

  10 اختبار كتابي قصير  (2نشاط )

  (3نشاط )
استخراج قرارات قضائية 

ترتبط بموضوعات المساق 
 في المحاضرة ومناقشتها

5 
 

     (4نشاط )

     (5نشاط )

  50 كتابي  امتحان نهائي

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

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

 1االسبوع 
   .مقدمة عامة في االلتزام الصرفي والورقة التجارية وخصائصها ووظائفها

  مبادئ  قانون الصرفو 

 2االسبوع 
  .تعريفه؛ الصفة التجارية؛ األركان الموضوعيةسند السحب: 

  الشروط الشكلية في سند السحب؛ البيانات اإللزامية.

 3االسبوع 
  تتمة البيانات االلزامية 

  جزاء اإلخالل بالشروط الشكلية

 4االسبوع 
   .البيانات االختيارية في سند السحب الصورية والتحريف في بيانات السند

  الصور والنسخ للسندتعدد 

 5االسبوع 
  .تداول سند السحب:  المناولة والتسليم؛ التظهير التام، شروطه الموضوعية والشكلية

  .آثار التظهير التام: نقل الملكية وااللتزام بالضمان؛ قاعدة تطهير الدفوع

 6االسبوع 
 .التظهير التوكيلي: شروطه وآثاره

 وآثاره.التظهير التأميني: شروطه 
 

  ضمانات الوفاء بسند السحب، التضامن الصرفي

 7االسبوع 
  : تعريفه وأهميته وشروط وجوده وإثباتهمقابل الوفاء في سند السحب

  سندات المجاملةو مقابل الوفاء ملكية
  القبول في سند السحب: شروطه، آثاره، االمتناع عن القبول، القبول بطريق التدخل. 8االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  

 9االسبوع 
  الضمان االحتياطي: تعريفه، شروطه، آثاره.
 .الوفاء بالسند: ميعاد االستحقاق وكيفية حسابه

  أحكام الوفاء

 10االسبوع 
  االمتناع عن الوفاء بالسند واحتجاج عدم الوفاء

  الوفاء بطريق التدخل

 11االسبوع 
  الرجوع بسبب االمتناع عن الوفاء

 الحجز التحفظي
  السقوط والتقادم

 12االسبوع 
 السند ألمر

الموضوعية شروطهوالشيك: تعريفه وإنشائه    

  شروطه الشكلية

  الشيك المسطر والشيك المعد للقيد في الحساب أنواع خاصة من الشيكات 13االسبوع 
  الشيك المصدق والشيكات السياحية

 14االسبوع 
   .عمليات البنوك: الحساب الجاري 

  التحويل المصرفي

 15االسبوع 
  الودائع المصرفية 

  عمليات االئتمان المصرفي
  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
 2022عمان، -، األوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافةجبر غازي شطناويد.  المرجع الرئيس

  2015عمان، -، دار الثقافةوعمليات البنوكد. عزيز العكيلي، األوراق التجارية  مراجع أخرى 

 2010المسيرة عمان،  د. بسام الطراونه وباسم ملحم، األوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار 
  

 ***رشاداتالتعليمات واإل 
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 الحضور والمواظبة
% من مجموع الساعات المخصصة 15تشترط المواظبة للطالب وال يسمح له بالتغيب عن أكثر من 

  .بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكليةللمساق إال 
 حل األنشطة وتسليمها بالوقت المحدد لذلك األنشطة

وفي حال التأخر في تسليمها سيحسم نسبة من التقيد بتسليم الواجبات المعطاة في الموعد المحدد لها  التسليم المتأخر للواجبات
 .وبما يتناسب مع مدة التأخير للواجب العالمة المخصصة

االختبار النصفي سيحدد من قبل عمادة الكلية في جدول يعلن عنه أما االختبار النهائي فحسب  االمتحانات
 الجدول الذي سيصدر عن دائرة القبول والتسجيل/قسم االمتحانات.

يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في  االستاللو  الغش
 .االمتحان أو الشروع أو االشتراك فيه

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


