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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2320060 رقم المادة مبادئ القانون التجاري  اسم المادة الدراسية
 ال يوجد للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 6 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

ه واالتجاهات الحديثة لقانون التجارة ومصادره، تتضمن هذه المادة تعريف القانون التجاري ونشأته وتطوره التاريخي وخصائص       
واألعمال التجارية البرية وتقسيمها إلى أعمال تجارية قصددية وشديةية وأعمدال بدنق القدانون واألعمدال التجداري بالتبعيدة والمختةطدة، 

جباريدة واالختياريدة وحجيدة هدذه وتتضمن أيضا، تعريف التاجر والشروط الواجب توافرها فيه والتزاماته من مسةك الدفاتر التجاري اإل
 الدفاتر في اإلثبات والقيد في السجل التجاري والمنافسة غير المشروعة.

يما تتضمن هذه المادة تعريف المحدل التجداري لالمتجدرب ونيدان عناصدره الماديدة والمعنويدة ودراسدة القيدود بصدورة عامدة ويدذلك     
 الة التجارية والسمسرة.النقل والرهن التجاري والويالة بالعمولة والوي

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 تعريف الطالب بالقانون التجاري والتاجر والمتجر الهدف االول 
مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 مقدرة المتعةم عةى معرفة طبيعة العمل التجاري وتفريعاته.  1.1
 ة العةمية المرتبطة بالحياة.مقدرة المتعةم عةى المناقشة والتفسير لةمعرف 1.1

 يناقش الطالب الفروقات الرئيسة بين االعمال المترتبة واالعمال التجارية والنتائج العملية المترتبة على ذلك الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 توظيف مهارات التفيير بين ما هو تاجر وغير تاجر. .1.1
 اجر وغير تاجر.ةول واقعية بين ما هو تح إليجادالمشارية الفاعةة  1.1

 ان يتبع الطالب العمل والتطورات البشرية في مجال المبادئ التجارية والعقود االلكترونية الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 القدرة عةى معالجة العمةيات التجارية المستحدثة وتوظيف النصوق االيجاد حةول عمةية. 1.1 للهدف الثالث 

تنمية قدرة الطالب على التحليل والمقارنة واالنتقاد للنصوص القانونية والقرارات القضائية المتعلقة باألعمال  الرابع الهدف 
 التجارية واستثمار

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 التخطيط ألعضاء دروس عن التاجر والمتجر وتسهيل، نشطه الصبغية. 1.1
 األفيار وتفسيرها وتوظيفها وتنويعها.مقدرة الطالب عةى المشارية في  0.2

 الكتاب المعتمد:
 

 ب.0222د. فوزي محمد سامي ل  –شرح القانون التجاري/الجزء األول  -1

 المراجع العلمية:
 

 0200 -ب0طل-عمان  -.دار الثقافةعزيز العييةيد. –الوسيط في شرح القانون التجاري األردني -1
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 التوزيع الزمني      

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات لساعاتا

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 مقدمة في القانون التجاري, نشوء القانون التجاري وتطوره.
 التشريعات التجارية في األردن.

 مصادر القانون التجاري األردني.
 11 – 7ص 

 

11 
1 
1 
1 

 األعمال التجارية.
 ائجه.التمييز بين األعمال التجارية والمدنية ونت

 األعمال التجارية بطبيعتها.
 31 – 17ص 

 

11 
1 
1 
1 

 األعمال التجارية البحرية.
 العمليات الخاصة باألوراق التجارية.
 األعمال التجارية التبعية والمختلطة.

 31 – 36ص 
 

11 
1 
1 
1 

 التاجر والتزاماته.
 اكتساب صفة التاجر )التاجر الفرد(.

 التاجر.إثبات صفة  –األشخاص اإلعتبارية 
 113 – 37ص 

 

16 
1 
1 
1 

 واجبات التاجر.
 مسك الدفاتر التجارية.

 حجيتها في اإلثبات وتقديمها لإلطالع عليها.
 113 – 111ص 

 

13 
1 
1 
1 

 القيد في السجل التجاري.
 إجراءات التسجيل وآثاره بالنسبة للتاجر الفرد.

 إجراءات التسجيل وآثاره بالنسبة للشركات.
 163 – 117ص 

 

17 
1 
1 
1 

 اتخاذ عنوان تجاري.
 بالنسبة للتاجر الفرد.

 بالنسبة للشركات.

 171 – 167ص 
 173-136ص

 

13 
1 
1 
1 

 المتجر المحل التجاري.
 العناصر المادية. –العناصر المكونة للمتجر 

 ماال يعتبر من مكونات المتجر. –العناصر غير المادية )المعنوية( 
 137 – 171ص 

 

11 
1 
1 
1 

 لقانونية للمتجر وخصائصه.الطبيعة ا
 نظرية المجموع القانونية, نظرية الملكية المعنوية.

 خصائص المتجر.

 111 – 131ص 
 133-171ص

 

11 
1 
1 
1 

 مفهوم المنافسة الممنوعة. –حماية المتجر من المنافسة غير المشروعة 
 التمييز بين النوعين.

  1111( لسنة 16ة رقم)مناقشة قانون المنافسة غير المشروعة األسرار التجاري
 117 – 116ص 

 

11 
1 
1 
1 

 األحكام العامة. –العقود التجارية 
 الرهن التجاري.

 تعريف انعقاده, أحكامه, انقضاؤه.

 111 – 111ص 
 111-131ص
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11 
1 
1 
1 

 أنواع نقل األشخاص. –عقد النقل )خصائصه( 
 نقل البضائع.

 مسؤولية الناقل.

 171 – 116ص 
 116-116ص

 

11 

1 
1 
1 

 

 الوكالة بالعمولة.
 وخصائصها. –تعريفها 
 وانقضاؤه. –آثارها 

 

 111 – 171ص 
 

11 

1 
1 
1 

 

 السمسرة.
 وخصائصها. –تعريفها 
 وانقضاؤه. –آثارها 

 

 111 – 116ص 
 111-116ص

 

16 
1 
1 
1 

 ماهيتها. –التجارة االلكترونية 
 عقد التجارة, االلكترونية 

 لناحية العمليةالعقود االلكترونية المتداولة من ا
– 

 

13 
1 
1 
1 

   

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشارية    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني

 %61= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %61=   الفصل اعمال 
 لتقارير، أبحاث، امتحانات يوميةب 

 %61=  االمتحان النهائي
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