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 1111101 رقم المساق: مبادىء القانون التجاري اسم المساق:

  1111111 المتطلب السابق للمساق:

 متطلب كلٌة اجباري نوع المساق: ساعات معتمدة 3الساعات المعتمدة: 

 0112/0111العام الجامعً:  األول الفصل الدراسً:

 
 

 البرٌد اإللكترونً مكتبٌةالساعات ال هاتؾ المكتب الرتبة األكادٌمٌة   م المحاضرأس
 أستاذ مساعد د. سهٌل حدادٌن  

  
 حسب الجدول المعلن 

 
suhailhaddadin@yahoo.com 

 
 

 البرٌد االكترونً الساعات المكتبٌة هاتؾ المكتب الرتبة األكادٌمٌة اسم منسق المساق
      

 
 
  : قوصؾ المسا -أ
 

تتناول هذه المادة دراسة  نأة ة النةانول التيةارص وصهاوهةق و بغتةق من ةره مةل النةوان ل االنةانول المةدنو ودراسة  ت ةوره 
  األ مال التيار   والتاير والمتير والعنود التيار   واذلك  رق تسو   المناز ات التيار  .  ودراس 

أهداف المساق:  -ب  
 .غانول التيارة نظر ات الفنه   التو  نوم  ل هامعرف  الممادئ االساس   وال -1
 هم العناهر التو  نوم  ل ها غانول التيارة.  أم ال  -2
 م ال مفهوم غانول التيارة, وت وره التار صو, وصهاوهق, ومهادره.  -2
  مال التيار   وأال مال المدن  .أهم   التم  ز م ل أألتحد د  -4
 للعنود التيار  .االساس   تعر ف ال الب ماهم الممادىء  -5
  .ذهن   لل الب مل صبل دراس  وتحل ل النهوص النانون   المتعلن  منانول التيارةلتنم   الندرات ا -6
  توظ ف النواحو النظر   وت م ناتها العمل   ورم ها مموضو ات غانول التيارة. -7
 
 
أل هذا المسةاق  فو فترض مال الب معد نياحق :ٌة والعملٌة(التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهن مخرجات -ج

  اول غد ااتسب مصريات التعل م التال  :
 
  :  المعرفة والفهم حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على -1
 معرف  الممادىء االساس   والمفاه م الصاه  لنانول التيارة االردنو مأال  ام. -.أ1    
 م   وغ ر الرسم   لنانول التيارة. لمهادر الرسالتم  ز م ل ا-.ب1     
 تحد د اال مال التيار   وتم  زها  ل اال مال المدن  .  -.ج1    

  األلمام مالممادىء العام  للعنود التيار   واهم تها مل الناح   العمل  .   -.د 1    

mailto:suhailhaddadin@yahoo.com
mailto:suhailhaddadin@yahoo.com
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تن  تهةا فةو نهةوص غةانول التيةةارة  ةةل المأةر   األلمةام ماجيتهةادات النضةاو   فةو المسةةاول الصبف ة  التةو غفةل -.ذ1    
 األردنو.

 
  

  المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على: -2
 النقد والتحلٌل القانونً للنصوص القانونٌة واألحكام القضائٌة  المتعلقة بقانون التجارة.   -.أ0

 انون التجارة. استنباط الحلول المناسبة للقضاٌا المطروحة والمتعلقة بق  -.ب0    
 تحلٌل مواطن الضعؾ  والقوة للنصوص القانونٌة فً قانون التجارة وطرح الحلول المالئمة.    -.ج0     
 

 : المهارات الخاصة بالموضوع, حٌث ٌكون الطالب قادرا على -3

 قانون التجارة.  م المبادىء التً ٌقوم علٌها بأهأإللمام  -.أ3
 وانواعهم والواجبات المترتبة علٌهم الكتسابه صفة التاجر.والتاجر ٌة باألعمال التجار أإللمام -.ب3
 بالمتجر وعناصره المادٌة والمعنوٌة وطرق انتقال ملكٌتها الى الؽٌر.  أإللمام   -.ج3
 معرفة العقود التجارٌة وانواعها, واطراؾ كل عقد من العقود التجارٌة وواجباتهم وحقوقهم.  -.د4
 

 :والتحوٌلٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على ةالمهارات العملٌ -4
 والعملٌة المتعلقة بقانون التجارة فً المجاالت المهنٌة ذات العالقة. توظٌؾ المعرفة النظرٌة  -.أ4

  .استخدام المصادر التعلٌمٌة المختلفة للحصول على المعلومات الالزمة الجراء االبحاث العتمٌة المتعلقة بقانون التجارة-.ب4

 . تواصل مع األخرٌن بروح الفرٌق الواحد على قدر من المسؤولٌة فً اداء المهام الموكلة  الٌهلالقدرة على العمل وا -.ج4
  
 التطبيق العملي:  -د

والتيةارة.,   ت م نات  مل   مةل صةبل ا ةب  ال لمة   لةذ نمةاذج التسةي ل فةو السةيل التيةارص, وغةرف الهةنا  -1 
 بمات التيار  . وسيل مراءاءت األصترا , والع

 ز ارة م دان   الذ السيل التيارص فو  وزارة الهنا   والتيارة  تم تحد د مو دها الحنا.  -2
 

 ه اساليب التذريس: 
 المحاضرات التً ستلقى على الطلبة بمعدل ثالث ساعات اسبوعٌا طوال الفصل الدراسً . .1
 لمراجع العلمٌة او إجتهادات المحاكم المتعلقة بمواضٌع الدراسة.قراءة المادة العلمٌة المحددة بموجب الخطة سواء من حٌث ا .0
 خالل الفصل الدراسً وحل الواجبات العلمٌة المعطاة للطلبة أثناء الفصل الدراسً.التحضٌر والمشاركة  .3
  مناقشة الطالب للنقاط المثارة أثناء التدرٌس. .4
 ومنها أوراق العمل وتقدٌمها ومناقشتها.للمادة الواجبات التً ستطلب من الطالب وبخاصة فً الجانب التطبٌقً  .5

 
 
 

 أسالٌب التدرٌس

المناقشاااااااااااااااات  القراءات  المحاضرات أسالٌب التدرٌس
 الجماعٌة

واألعماااااال  التماااااارٌن
 الصفٌة

 البحوث

 .ج1.ث,1.ت, 1.ب,1.أ, 1 مخرجات التعلٌم 
 .ت0
 .ب3

.أ, 1
 .ج1.ث,1.ت,1,ب,1
 .ث0.ت,0
 .أ3

 .ح0.ب.0.أ, 0
 .ت3

 .ج1
 .ح0.ب, 0
 .ح3.ث,3.ت.3.ب. 3.أ,3

 .ج1
 .ح0.ب, 0
.ب. 3.أ,3
 .ح3.ث,3.ت.3

طاااااارح ومناقشااااااة  + البحوثتاالمتحانا + البحوثتاالمتحانا التقٌٌم 
 للمسائل العملٌة

عااااارض و مناقشااااااة  ورقة عمل
 البحث 
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   سٌقٌم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما ٌلً: :االمتحانات ومعاٌٌر التقٌٌم -و

 التارٌخ العالمة ممعاٌٌر التقٌٌ
 حسب التقوٌم الجامعً %31 االمتحان األول 

 ٌحدد من قبل ادارة الكلٌة %01 ة خالل الفصل الدراسًبالمطلو والبحوث التحضٌر والواجبات

 حسب التقوٌم الجامعً %51 االمتحان النهائً)كتابً(

 %111 المجموع

 
 

 

 :على حضور المحاضرات المواظبة ط. 
بة التقٌد بالمواظبة على حضور المحاضرات حسب الموعد المعلن عنه وفً المكان المحدد اثناء تساجٌل الطالاب للمسااق الطل على جمٌع ٌجب 

  والتً تنص على:  من تعلٌمات منح درجة البكالورٌس (13وذلك وفقا لنص المادة )

 عملٌاة حساب السااعات    المقاررة لكال ماادة تشترط المواظبة لجمٌع طلبة الجامعة فً كل المحاضرات والمناقشاات والسااعات ال
 فً الخطة الدراسٌة.

 ( من الساعات المقررة للمادة.15ال ٌسمح للطالب بالتؽٌب عن اكثر من )% 

 ( ماان الساااعات المقااررة للمااادة دون عااذر مرضااً او قهااري ٌقبلهااا عمٌااد الكلٌااة التااً تاادرس 15اذا ؼاااب الطالااب اكثاار ماان )%
تحان النهائً وتعتبر نتٌجة فً تلاك الماادة )صافرا(, وعلٌاه اعاادة دراساتها اذا كانات اجبارٌاة, وفاً المادة, ٌحرم من التقدم لالم

جمٌاع االحاوال تادخل نتٌجاة ذلاك الرساوب فاً حسااب معادل عالماات الطالاب الفصالً والتراكماً ألؼاراض االناذار والفصال مان 
 الكلٌة.

 ( من الساعات المقاررة لماادة 15اذا ؼاب الطالب اكثر من )% ماا وكاان هاذا الؽٌااب بسابب المارض او لعاذر قهاري ٌقبلاه عمٌاد
الكلٌاة ٌعتبار منساحبا مان تلاك الماادة,وتطبق علٌاه احكاام االنساحاب, وٌبلاػ العمٌاد مادٌر القباول والتساجٌل قاراره باذلك, وتثباات 

الجامعااة فااً النشاااطات  مالحظااة منسااحب ازاء تلااك المااادة فااً السااجل االكااادٌمً للطالااب. امااا الطلبااة الااذي ٌمثلااون المملكااة او
 %.01الرسمٌة فٌسمح لهم بالتؽٌب بنسبة ال تتجاوز 

  ٌشترط فً العذر المرضً ان ٌكون بشهادة صادرة من طبٌب عٌادة الطلبة فاً الجامعاة االردنٌاة او معتمادة مناه او صاادرة عان
ن من تارٌخ انقطاع الطالب عن المواظباة مستشفى الجامعة, وان تقدم هذه الشهادة الى عمٌد الكلٌة خالل مدة ال تتجاوز اسبوعٌ

وفااً الحاااالت القاااهرة االخاارى بقاادم الطالااب مااا ٌثباات عااذره القهااري خااالل اساابوع ماان تااارٌخ زوال اسااباب الؽٌاااب.ٌقوم عمااداء 
 الكلٌات واعضاء هٌئة التدرٌس والمحاضرون ومدٌر القبول والتسجٌل بتنفٌذ احكام المواظبة االنفة الذكر.

 
 

 األمتحانات:  التؽٌب عن -ز
ٌجب على الطالب ان ٌحرص على القٌام بتأدٌة جمٌع األمتحانات حسب المواعٌد المعلن عنها, وفً حالة تؽٌب الطالاب عان احادى أألمتحاناات  

  والتً تنص على:  تعلٌمات منح درجة البكالورٌس من( 17المقررة, سوؾ ٌطبق علٌه نص المادة )
   

زوال العذر, وفً  متحان معلن عنه, علٌه ان ٌقدم ما ٌثبت عذره لمدرس المادة خالل ثالثة اٌام  من    تارٌخ أ( كل من ٌتؽٌب بعذر ا        
 حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة اجراء امتحان معوض للطالب.

تلاك  الماادة تعتبار عالمتاه كل من ٌتؽٌب عن االمتحان النهائً المعلن عنه فً مادة ما دون عذر ٌقبله عمٌد الكلٌاة التاً تادرس  ب(
 فً ذلك االمتحان )صفرا(.

ج(  واما من ٌتؽٌب عن امتحان نهائً معلن عنه فً مادة ما بعذر ٌقبله عمٌد الكلٌة التاً تادرس تلاك الماادة, فاان عمٌاد الكلٌاة ٌبلاػ 
فاً مادة اقصااها نهاٌاة  قراره بقبول العذر الى مدرس المادة الجراء امتحان معوض للطالب على ان ٌجري االمتحان المعوض
 الفصل الذي ٌلً الفصل الذي لم ٌتقدم لالمتحان فٌه, وٌبلػ عمٌد الكلٌة مدٌر القبول والتسجٌل بذلك.

 



يةكلية الحقــــوق                                                                                                الجامعة األردن

           
        

 الخطة الدراسية  لمادة مبادىء القانون التجاري / درجة البكالوريوس
 

 

 Assistant Dean for Development Affairs                                                                                                     مساعذ العميذ لشؤون التطوير

 
4 

 

 :الؽش .ع 

أديبووة تعور    خمالػوا  ت أواإلخالل بنظام االمتحان او اهلدوء الواجب تووافره فووه     لغش او األشرتاك  او الشروع فوه اثناء تأدية االمتحانا عتمر        

نظام تأدٌب الطلباة فاً  1222( لسنة 24نظام رقم )من ( 6( )5( )4املواد ) املنصوص عؾوها يف الطالب الذي يرتؽب ايا منها لؾعؼوبا  التأديبوة

 .0115-0114.  )انظر دلٌل الطالب (42/0113الجامعة االردنٌة والنظام المعدل رقم )
 
 
 أألبحاث والتقارٌر  غ.

لم الطالاب مان خاللهاا منهجٌاة البحاث. ٌجاب علاى الطلباة عمسجل فً هذا المساق ٌجب ان ٌقوم بكتابة بحث او ورقاة عمال, ٌات كل طالب      
ورقة العمل. االعمال المشتركة ؼٌر مسموح بها والموعد النهاائً المساموح  ن البحث اووااالتصال بمدرس المساق من اجل اختٌار عن

  .تحدٌده من قبل مدرس المساقٌتم  به لتقدٌم االعمال المطلوبة

 
 المشاركة والتفاعل الصفً:  ؾ.

المشاركة اثناء المحاضرة لها دور كبٌر فً تقٌٌم الطالب, وعلٌه ٌجب على كل طالب ان ٌأتً الى قاعاة المحاضارة بعاد قٌاماه بالتحضاٌر        
بموضوع قادرا على طرح اسئلة تتعلق ق, وذلك لٌكون المحددة فً نهاٌة خطة هذا المسا الكامل وفقا لموضوع المحاضرة من القراءات

المحاضرة والتعبٌر عن وجهة النظر فً المسائل القانونٌة الشائكة. مدرس المساق سوؾ ٌقوم بتوجٌاه مشااركة الطلباة فاً المحاضارة 
ة الصافٌة, أو ان الطالاب ؼٌار شااركمبطرٌقة تمكن جمٌع الطلبة من المشاركة الفعالة. اذا واجه الطالب اٌة صعوبات فً اخذ دور فاً ال

  معه فً هذا الخصوص.والتحدث  فً مكتبه , ٌمكن للطالب مراجعة مدرس المساقمعتاد على المشاركة
 

 نهجٌة دراسة المساقمارشادات فً  ق.
 

ضارة علاى قائماة هذا المساق سوؾ ٌدرس بشكل كبٌر عن طرٌق محاضرات ٌلقٌها مدرس المساق على الطلباة, اذ ٌرتكاز اعطااء المحا        
 :الٌةرشادات التالالقراءات االمعدة لكل موضوع فً المساق فً نهاٌة خطة المساق. وعلٌه ٌمكن للطالب ان ٌاخذ بعٌن األعتبار ا

 
 كٌفٌة دراسة المساق:   1ق.  

الفصال الدلراساً, والتاً  ( ساعات لكل اسابوع مان اساابٌع3( اسبوعا بواقع )16( ساعة دراسٌة موزعة على )44ٌتكون المساق من )      
والتً ٌكون الطالب مطالب بها كمادة علمٌة فً االمتحاناات المقاررة. ٌتوقاع مان  تؽطً كل موضوعات المساق المذكورة فً هذه الخطة

مان اساابٌع الفصال  سااعات لكال اسابوع 2-6ماا ٌقاارب مان علاى دراساة القاراءات المطلوباة  الطالب المساجل لهاذا المسااق ان ٌقضاً
 وللقٌام بذلك فعلى الطالب ان ٌقوم بأالمور التالٌة:  الدراسً.

 
 الطالب بحاجة الى: فأعمال ما قبل المحاضرة,  111ق. 

  موضوع او موضوعات المحاضرة المحددة فً القراءات المطلمبة قبل القدوم الى المحاضرة,تحضٌر 
 قاتها العملٌة,فً القراءات المحددة للمحاضرة وتطبٌ التفكٌر 
 .تحضٌر عدد من األسئلة حو ما تم تحضٌره من القراءات 

 
 أعمال خالل اعطاء المحاضرة من قبل مدرس المساق, فالطالب بحاجة الى:  0. 1ق. 

 ناٌة كبٌرة,عاإلستماع الى المحاضر ب 

 افكااره بحرٌاة تاماةو ولاه ان ٌبادي  المشاركة فً اي مناقشة مفتوحة فً المحاضرة, بحٌث ٌسمح للطالب فً إبداء وجهة نظره حول
 وجهة نظر مخالفة للقراءات فً المساق, او وجهة نظر مدرس المساق اوالطلبة اآلخرٌن,

 ,اإلستماع الى ما ٌقوله األخرون 

 .طرح اٌة اسئلة تتعلق بموضوعات المحاضرة 
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 اعمال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  3. 1ق.

 ء المحاضرة والمناقشات التً تمت فً قاعة المحاضرات, مراجعة ما تم قراءته فً ضو 
 ,مراجعة بعض الموضوعات التً لم ٌستوعبها الطالب وٌواجه فٌها بعض الصعوبات 

 .مراجعة مدرس المساق خالس الساعات المكتبٌة اذا واجه الطالب اي صعوبات فً فهم موضوع المحاضرة  
 
 

 االمتحان. ال تترك دراسة موضوعات المساق حتى ٌوم     
 
 المصادر التعلٌمٌة المتاحة: . س

  العام  ماتم  اليامع. 

 غا   الم الع  فو ال   الحنوق. 

 والميبت النانون   األلاترون   ال   الحنوق مصتمر حاسوب. 
 
  

 :القراءات األساسٌة المقررة  ش.
دار الجاوهره للنشار والتوزٌاع /    0114بعاة األولاى عاام /الط1د. بسام الطراونة والدكتور باسام ملحم/شارح قاانون التجاارة األردناً/ج -1

 عمان.
 .1266( لسنة 10قانون التجارة األردنً رقم ) -0
 .1276( لسنة 43القانون المدنً األردنً رقم ) -3
 .0110( لسنة 76قانون األوراق المالٌة رقم ) -4
  0111( لسنة 37قانون البٌنات األردنً رقم ) -5

 
 

 :قراءات اضافٌة ص.

 .1222عبد القادر العطٌر. الوسٌط فً شرح قانون التجارة / الجزء األول / دار الثقافة عمان  -1

 . 0111العكٌلً شرح القانون التجاري / الجزء األول / دار الثقافة للنشر والتوزٌع عمان  عزٌز -0
 .1223 مانللنشر والتوزٌع ع فوزي محمد سامً شرح قانون التجارة األردنً / دار الثقافة -3
 .1245محمد حسن اسماعٌل القانون التجاري األردنً / الطبعة األولى عمان  -4
 .1223/ دار الثقافة للنشر والتوزٌع عمان  ً القانون التجاري.ملكأكرم ٌا -5
 .1246مصطفى كمال طه القانون التجاري / الدار الجامعٌة بٌروت  -6
   .1242ار النهضة العربٌة علً جمال الدٌن عوض القانون التجاري / د -7

 
 

ض   والقراءات المطلوبة: الجذول الزمني للخطة الذراسية   -َ 
وهاو الثاانً ( سااعات لكال أسابوع مان أساابٌع الفصال الدراساً 3( ساعة بواقاع )44( أسبوع وٌتكون من )16على )المساق موزع      

 على النحو التالً:  

 

  0115شباط   04-01 األسبوع األول:

 ضوعات:المو
االحكااااام العامااااة )التعرٌااااؾ ونطاااااق ومصااااادر قااااانون التجااااارة 

 القراءات:
 (06-2د. بسام الطراونه و د. باسم ملحم صفحات )
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 (.االردنً

  
 (2( )5-1قانون التجارة االردنً , المواد ) -
-21()21-76()75-65( ,)3قااااانون االوراق المالٌااااة,المواد) -

116) 

 

  0115ذار ا 3-شباط  07 األسبوع الثانً:

 الموضوعات:
  بحكم صفتهاالذاتٌة )االعمال البدٌه( االعمال التجارٌة

    

 القراءات:
 (41-07) د. بسام الطراونه و د. باسم ملحم صفحات

( مقاره )أ( )ب( )ج( 6الماادة )قانون التجارة االردناً , الماواد  -
 )د( )هـ(.

 (54القانون المدنً األردنً )المادة  -
 التمٌٌز   أحكام محكمة -
 . 321/ مجلة النقابة صفحة351/1276تمٌٌز حقوق رقم ) -1
 .1574ضفحات  00/1276تمٌٌز حقوق رقم  -0
 .516صفحة  1272/  351تمٌٌز رقم  -3

 

  0115آذار  11-6  األسبوع الثالث:

  :الموضوعات

 ٌة(رمال التجارٌة بحكم صفتها الذاتٌة )األعمال الباألع 

    

  :القراءات
 (.56-41سام الطراونه و د. باسم ملحم صفحات )د. ب
( )و( )ز(,  1المااادة السادسااة )فقاارة )قااانون التجااارة االردنااً ,  -

 )ح( )ط( )ي( )ك( )ل( )م( )ن( )س( )ع(.
 ( ( 0المادة السادسة )فقرة ) - 
 (.103(, م )22)م (, 47م ) 

 
 

 0115آذار  17-13   األسبوع الرابع:

  الموضوعات:
 التجارٌة بحكم صفتها الذاتٌة )األعمال البحرٌة( مالاألع 

 
  

  :القراءات
 (.65-57)د. بسام الطراونه و د. باسم ملحم صفحات 

 ( فقرات )أ( )ب( )ج( )د(.7م ) -
 (.177( , )173قانون التجارة البحرٌة األردنً م ) -
  

 

  0115آذار   04-01 األسبوع الخامس:

 :الموضوعات
 ةطبالتبعٌة + األعمال المختلاألعمال التجارٌة  

أهمٌااة التمٌٌااز بااٌن األعمااال التجارٌااة واألعمااال المدنٌااة والنتااائ  
 المترتبة علٌه قانون التجارة.

 

  :القراءات
  د. بسام الطراونه و د. باسم ملحم -
 (.306( )35( )316) 52-51 2-4المواد  قانون التجارة  -
( 11( )04م )  0111( لسنة 37) رقم  األردنً البٌنات قانون -
(10.) 
( 046( )472( )406( )544)المواد القانون المدنً األردنً  -
(442( )451( )450( )375-346( )641.)  

 

 أالمتحان أالول
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  0115آذار  31-07  األسبوع السادس:

 :الموضوعات

التجاااار علاااى وجاااه عاااام واألهلٌاااة المطلوباااة لالتجاااار )التعرٌاااؾ  
 ط اكتسابه لصفة التاجر(بالتاجر, أنواعه, شرو

    

   القراءات:

 .47-62د. باسم ملحم  الصفحات  د. بسام الطراونه و -  :

 15-2قانون التجارة المواد   -  
( 112( )103( )43القانون المدنً األردنً المواد ) -  

(611( )612( )601) 
 

    0115نٌسان  -7-3  األسبوع السابع:  

  الموضوعات:
ر )مساااك الااادفاتر التجارٌاااة( )الااادفاتر اإللزامٌااااة واجباااات التااااج

وأنواعهاااا, تنظٌمهاااا, مااادة االحتفااااظ بهاااا. حااااالت االطاااالع علاااى 
ٌاااة الااادفاتر التجارٌاااة فاااً اإلثباااات( ساااجل جالااادفاتر التجارٌاااة, ح

 التجارة.

 :  القراءات

/  114-44د. باساااام ملحاااام الصاااافحات  د. بسااااام الطراونااااه و -

115-100. 
( 023( )021( )01-16) الماااااواد دناااااًقااااانون التجاااااارة األر -

(356( )00-37). 
 (.71( )12-15) المواد قانون الثبات -
 (.526) المادة القانون المدنً -

 

 0115 نٌسان 14-11 األسبوع الثامن:

  الموضوعات:
المتجر )تعرٌفه, مفهومه, خصائصه, الصٌؽة القانونٌة للمتجار(, 

 المتجر. رق مستثمعناصر المتجر )المادٌة والمعنوٌة(, حقو
)العنوان التجاري, تمٌٌز العناوان التجااري عان العناصار األخارى 

 للمتجر(.

    

   :القراءات

 161-104د. باسم ملحم الصفحات  د. بسام الطراونه و -

 (.3( )51-34قانون التجارة ) - 

 المااواد ,(0113( لساانة )00قااانون األسااماء التجارٌااة رقاام ) - 
(0( )3( )15.) 
 –وتعدٌالتاه  1250( لسانة 33ن العالمات التجارٌة رقم )قانو - 

( 3( )0)م ) الماواد (1222( لسانة )34بموجب القانون رقم )
(7( )01( )06 )(34/1.) 
( 0( الماواد )1222( لسانة )30قانون براءات االختراع رقم ) - 

(3( )7( )16( )01( )30.) 
( 15قام )وألسارار التجارٌاة رقانون المنافسة ؼٌر المشاروعة  - 

 (.6( )17/ب( )م )5( )3/ج( )0/أ(  )3) المواد 0111لسنة 

 

 0115  نٌسان 01-17 األسبوع التاسع:

العقود التجارٌة )عقد الرهن التجااري( )تعرٌفاه,  :الموضوعات

 خصائصه, تجارٌة عقد الرهن التجاري, أنواع الرهن التجاري(

    

  :القراءات

 .  041-121الصفحات  مد. باسم ملح د. بسام الطراونه و -
( 103) (142( )67-61قااااانون التجاااااارة األردناااااً الماااااواد ) -

(114.) 
( 56/1( )1410( )1411( )1412القانون المادنً األردناً ) -

(1346/1( )1344-1342( )1417( )24-1322 )
(1416-1417.) 
 

 

 0115 نٌسان 04 -04 األسبوع العاشر:
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 :الموضوعات

 عقد النقل 
مااة, )تعرٌااؾ عقااد النقاال, خصائصااه, تكااوٌن عقااد األحكااام العا -

 النقل.
عقد نقل البضاائع )أطرافاه, التزاماات وحقاوق الناقال, التزاماات  -

 وحقوق الشاحن أو المرسل إلٌه.
مساااؤولٌة الناقااال, حااااالت اإلعفااااء مااان المساااؤولٌة, دعاااوى  -

 المسؤولٌة, تصادم الدعوى المسؤولٌة.

  
  
    

  القراءات:
 .065-045صفحات  ملحم  د. باسم نه ود. بسام الطراو -

 (.70-64)المواد قانون التجارة األردنً  - 
( لسانة 46مؤقات رقام )قانون نقل البضائع على الطرق قانون  - 

 (.15( )01( )15( )م 11( )14( )7) المواد 0110
( 1406( )1404( )347) المااااواد قااااانون الماااادنً األردنااااً - 

(1431( )70-76). 

 

 

 0115آٌار  5-1   ادي عشر:األسبوع الح

  :الموضوعات

عقد نقل األشخاص )أطرافاه, تكوٌناه, التزاماات الناقال, التزاماات 
  . (المسافر, مسؤولٌة الناقل, تقادم دعوى المسؤولٌة

 :القراءات

 (  021-043) الصفحات  د. باسم ملحم د. بسام الطراونه و -

 (72-77) المواد قانون التجارة األردنً - 

 

 

 متحال الاانواال
 

  0115آٌار  10-4 األسبوع الثانً عشر:

  الموضوعات:
الوكالااة التجارٌااة )تعرٌفهااا, خصائصااها, انعقاااد عقااد الوكالااة  - 

 التجارٌة, التزامات الوكٌل والموكل.
الوكالاااة بالعمولاااة )تعرٌفهاااا, خصائصاااها, إثباااات عقاااد الوكالاااة  -

 .بالعمولهبالعمولة, الشروط الواجب توافرها فً الوكٌل 

 

   القراءات:
 (304-021)الصفحات  د. باسم ملحم  د. بسام الطراونه و - 

 .24-41 –قانون التجارة األردنً المواد  -
 (.15(  )0) الموادقانون الوكالء "الوسطاء التجارٌٌن  -
  .(467-433) المواد القانون المدنً األردنً -

 
 

 0115آٌار  12-15 األسبوع الثالث عشر:

  موضوعات:ال

عقاااد الوكالاااة التجارٌاااة, التزاماااات الوكٌااال بالعمولاااه, التزاماااات 
 الموكل, إنهاء عقد الوكالة التجارٌة.

  

  :القراءات

 350-304الصفحات د. باسم ملحم  د. بسام الطراونه و -

 (24-65)  الموادالقانون التجاري  -
( 460( )347( )446( )115( )456) المواد القانون المدنً -
(444.) 

 

 0115أٌار  06-00 األسبوع الرابع عشر

  الموضوعات:
عقاااد الوكالاااة التجارٌاااة, التزاماااات الوكٌااال بالعمولاااه, التزاماااات 

 الموكل, إنهاء عقد الوكالة التجارٌة.

  :القراءات

 350-304الصفحات د. باسم ملحم  د. بسام الطراونه و -

 (24-65) الموادالقانون التجاري   - 
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( 460( )347( )446( )115( )456) المواد لمدنًالقانون ا - 
(444.) 

 

 0115حزٌران  0 -آٌار 02 عشرالخامس األسبوع 

 الموضوعات:
, اطرافهاااو التعرٌاااؾ, األهمٌاااة, الخصاااائص سااامره )عقاااد ال

 (الحقوق والواجبات, تقادم المسؤولٌة

 القراءات:
 .376 – 353صفحات ال د. باسم ملحم د. بسام الطراونه و -

 115-22المواد  نون التجارةقا -

 
 0115حزٌران  2-5  عشرالسادس األسبوع 

 القراءات: مرايع  أامل  -  الموضوعات:
 

 


