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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 121 رقم ورمز المساق:   القانون التجاري مبادئ  اسم المساق:

  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: اجباري كلية المساق: نوع

  منسق المساق: ال يوجد المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج المساق آلية تدريس

 وصف المساق

قة يتضمن هذا المساق دراسة نشأة القانون التجاري وخصائصه ومصادره، وعال

راسة ودالقانون التجاري بغيره من القوانين كالقانون المدني ودراسة تطوره 

 لمدنيةمال ااألعمال التجارية والنظريات المعمول بها لتميز هذه االعمال عن االع

 كتسابوالتاجر سواء الشخص الطبيعي أم المعنوي وااللتزامات المترتبة على ا

الشخص الصفة التجارية والمتجر من حيث بيان خصائصه وعناصره والعقود 

 النقل. التجارية كالوكالة بالعمولة السمسرة وعقد

 

 أهداف المساق

 ليهاعتعريف الطالب بالمبادئ األساسية والنظريات الفقهية التي يقوم  -1

  .رة قانون التجارة وبيان أهم العناصر التي يقوم عليها قانون التجا

 مفهوم قانون التجارة، وتطوره التاريخي، وخصائصه، ومصادره بيان -2

 . ليتمكن من التمييز بين اإلعمال التجارية واألعمال المدنية

 تعريف الطالب بأهم المبادئ األساسية للعقود التجارية.  -3

 
 التعلم للمساق نتاجات

(CLOs) 
CLO1:  ًبأهم المبادئ التي يقوم عليها قانون التجارة واإللمام  أن يكون الطالب ملما

باألعمال التجارية والتاجر وأنواعهم والواجبات المترتبة عليهم الكتسابه صفة 
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 التاجر

CLO2 :ية بالمتجر وعناصره الماد ان يكون الطالب مدركاً االحكما المتعلقة

ا، نواعهالتجارية وأوالمعنوية وطرق انتقال ملكيتها إلى الغير ومعرفة العقود 

 وأطراف كل عقد من العقود التجارية وواجباتهم وحقوقهم

CLO3 : االعمال التجارية والتجار والعقود موضوع على أن يتعرف الطالب

ت طبيقامن الناحية العملية وقادرا على عرض األحكام القضائية والت التجارية

 .العملية

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجاتتسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

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

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي  وفق ما تحدده الجامعة امتحان نهائي

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

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

 1االسبوع 
 التعريف بالقانون التجاري وبيان خصائصه واسباب استقالله وخصوصيته

وجاهي محاضرتين 
 ولقاء غير متزامن

  

 2االسبوع 
 تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري

 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  األعمال الداخلة في نطاق القانون التجاري واألعمال المستبعدة من نطاقه

 3االسبوع 
 مصادر القانون التجاري

 المصادر الرسمية

 المصادر االستئناسية
وجاهي محاضرتين 

 ولقاء غير متزامن
  

 4االسبوع 
 االعمال التجارية

 األعمال التجارية األصلية

 األعمال التجارية التبعية ؛ المختلطة
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 5االسبوع 
 األعمال التجارية المنفردة

 األعمال التجارية بطريق المقاولة
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 التاجر مفهوم التاجر وشروط اكتساب الصفة التجارية 6االسبوع 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن



 

 جامعة اليرموك
Yarmouk University 

القانون ةكلي  

Faculty of Law 
 

 تاريخ اعتماد الوثيقة
 خطة المساق

 رمز الوثيقة

 AP01-PR05 

 

Page 4 of 5  
 

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

  

 7االسبوع 

مسك الدفاتر التجارية االلتزامات الواقعة على عاتق التاجر  

 شروط تنظيم الدفاتر التجارية

 حجية الدفاتر التجارية

 

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 8االسبوع 
 االلتزام بالتسجيل بالسجل التجاري

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 9االسبوع 
 المحل التجاري المفهوم والطبيعة

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 10االسبوع 
 خصائص المحل التجاري وعناصره

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 11االسبوع 
 القانونية للمحل التجاريالحماية 

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 12االسبوع 
 دراسه في بعض العقود التجارية

 النظام القانوني للعقود التجاري والخصائص
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 عقد السمسرة والرهن التجاري 13االسبوع 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 عقد الوكالة بالعمولة والوكالة التجارية 14االسبوع 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 عقد النقل البري للبضائع واالشخاص 15االسبوع 
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع

–الوجيز في شرح القانون التجاري االردني ؛ د.زهير عباس كريم ود.حلو ابو حلو  المرجع الرئيس

؛ الجزء االول  
.0062؛ دار الثقافة للنشر؛ شرح القانون التجاري الجزء األول؛  د. عزيز العكيلي المراجع االخرى   

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من 

 .الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد% من مجموع 15
 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة

 . قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير التسليم المتأخر للواجبات
 .بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية  تبليغ الطالبيتم  االمتحانات

 الغش واالستالل
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه
 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


