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 1331101رقم المساق:  االوراق التجارٌة والعملٌات المصرفٌة اسم المساق: 

   الشركات التجارٌة المتطلب السابق للمساق:

 نوع المساق:  ساعات  1الساعات المعتمدة: 

 0332/0313العام الجامعً:  ولاألالفصل الدراسً:

 

 البرٌد اإللكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب رقم المكتب الرتبة األكادٌمٌة   م المحاضرأس
 د. احمد زٌادات

 د. فٌاض القضاه 
 استاذ مشارك

  استاذ مشارك
  

 
 حسب البرنامج المعلن

 حسب البرنامج المعلن

ziadatan@ju.edu.jo 
 

f.alqudah@ju.edu.jo 

 

 ًااللكترونالبرٌد  الساعات المكتبٌة هاتف المكتب رقم المكتب الرتبة األكادٌمٌة اسم منسق المساق
 ziadatan@ju.edu.jo حسب البرنامج المعلن   استاذ مشارك  د. احمد زٌادات 

 
 

 :وصف المساق
محؽامماظعاعةمظألوراقماظؿفارؼةموأغقاسفامووزائػفاموتداوهلامووصائفاموحؼققمواظؿزاعاتمحاعؾماظقرضةماظؿفارؼةمودائرمادلؾؿزعنيمبفا.تؿـاولمػذهمادلادةمدرادةماال

 اسدماالئؿؿانموررضفؾاذرةموضقطؿامتؿـاولمػذهمادلادةمدرادةماظعؿؾقاتمادلصرصقةمطاحللاباتمادلصرصقةمواحلقاظةمادلصرصقةمودائرماظؿلفقالتمادلصرصقةمادلؾاذرةموشريمادل

 

 أهداف المساق: 
 عػفقعفام،مأغقاسفام،موزائػفاموادلؾادئماظؼاغقغقةمماظعاعةمظألوراقماظؿفارؼةم.ممم:اظؿفارؼةمظألوراقتعرؼػماظطاظبمباألحؽامماظعاعةم 

 عـماألوراقماظؿفارؼةموأثرمإشػالمأيمعـفام.ماظقاجبمتقاصرػاميفمطؾمورضةماإلظزاعقةتعرؼػماظطاظبمباألحؽامماخلاصةمبإغشاءماألوراقماظؿفارؼةمواظؾقاغاتم 

 اظؿفارؼةمعـمحقثمررقماظؿداولموأغقاعماظؿظفريموأحؽامموأثارمطؾمغقعم.ممماألوراقتعرؼػماظطاظبمباإلحؽامماخلاصةمبؿداولم 

 عمظعدمماظقصاءم.تعرؼػماظطاظبمباألحؽاممادلؿعؼؾةممبلؤوظقةمادلؾؿزعنيمباظقرضةماظؿفارؼةم،موأحؽامموصاءماظقرضةماظؿفارؼةمواظرجق 

 .تعرؼػماظطاظبمباألحؽامماخلاصةمبؾعضماظعؿؾقاتمادلصرصقةموبشؽؾمخاصمتؾؽماظيتمغظؿفامادلشروعماألردغلميفمضاغقنماظؿفارةم 

 اظؼضةائقةمممؼةاتمتزوؼدماظطاظبممبفاراتماظؿعؾؿماظذاتلمظقؿؿؽـمعـمعؿابعةماظؿطقراتماظؿشرؼعقةميفمجمالماألوارقماظؿفارؼةموسؿؾقاتماظؾـقكموعؿابعةةماظؿطؾقم

 ظؾـصقصماظؿشرؼعقةمواألسرافماظؿفارؼةمذاتماظعالضةم.

 .تـؿقةمعفاراتماظطؾؾةمسؾكمصفؿماظـصقصموتػلريػامتػلريًامدؾقؿًامواظؿقصؾمإىلمادلؾدأماظؼاغقغلماظصققحموتطؾقؼفمسؾكماظقضائعم 

 قػًامدؾقؿًامعـمأجؾماظقصؾمإىلمادلؾدأماظؼاغقغلماظلؾقؿماظقاجبماظؿطؾقؼماظؿفارؼةموسؿؾقاتماظؾـقكمتؽقمباألوراقتـؿقةمضدرةماظطاظبمسؾكمتؽققػماظقضائعمادلؿعؾؼةم

مسؾقفام.م

 
 
 

 مخرجات التعلم المستهدفة لمهارات الموضوع الخاصة : -أ     
 ادرًامسؾكم:ماظؿفارؼةموسؿؾقاتماظؾـقكماظيتمتدخؾمضؿـمعقضقساتمادللاقمصفؿًامعؿعؿؼًامحبقثمؼؽقنماظطاظبممضماقورظألصفؿماألحؽامماظؼاغقغقةمممم-

متطؾقؼمػذهماألحؽامممسؾكماظقضائعماظيتمضدمتعرضمسؾقفميفمادللؿؼؾمتطؾقؼًامدؾقؿًام.م .1

 إدراكمعقارـماظـؼصمواظغؿقضمواظؿعارضميفماظـصقصماظؿشرؼعقةماظـازؿةمدلقضقساتمادللاقموإجيادماحلؾقلمهلام. .2
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 يفمتعزؼزماظـشاطماظؿفاريميفماظلققم.ممؿؿانائصفؿمأػؿقةماألوراقماظؿفارؼةمطقدائؾموصاءمتؼقممعؼامماظـؼقدموطأدواتم -

  ظعؿؾقاتماظؾـقكماظيتمؼغطقفامادللاقم.ماالضؿصاديإدراكموصفؿماظدورممممم -

 أساليب التدريس والتعمم : 
مداساتمأدؾقسقًام.مم3احملاضراتماظيتمدؿؾؼكمسؾكماظطؾؾةممبعدلم -

 دقةم.اظؼراءاتماظرئقلقةموادللاغدةماحملددةمظؽؾمعقضقعممبقجبماخلطةماظدرا -

  .  اظؿقضريموادلشارطةماظصػقةموحؾماظقاجؾاتماظعؾؿقةماظيتمؼؽؾػمبفاماظطؾؾة -
     

  أساليب التقييم : 
ماالعؿقاغاتماظشفرؼةمواظـفائقةم. -

 األوراقماظؾقـقةمادلكؿصرةماظيتمؼؽؾػماظطؾؾةمبإسدادػام. -

مادلشارطةماظصػقةموماحلؾقلمادلؼدعةمظؾقاجؾاتماظعؾؿقةم.متؼققؿ -

 : ت التعمم المستهدفة لمهارات التفكيرمخرجا -ب     

مإنموجدتم.تـؿقةمضدرةماظطاظبمسؾكمحتؾقؾماظـصقصماظؼاغقغقةماظـازؿةمظألوراقماظؿفارؼةموسؿؾقاتماظؾـقكموبقانمعقارـماظضعػمواظؼصقرمواظغؿقضمصقفا،م -

قةموتطؾقؼفامتطؾقؼًامدؾقؿًامسؾكماظؼضاؼاماظعؿؾقةمادلؿعؾؼةمباألوراقمتـؿقةمضدرةماظطاظبمسؾكمادؿـؾاطماحلؾقلمادلـادؾةمعـماظـصقصماظؿشرؼعقةمواالجؿفاداتماظؼضائ -

 اظؿفارؼةموسؿؾقاتماظؾـقكم.م

 بماظؿطؾقؼمسؾقفام.متـؿقةمضدرةماظطاظبمسؾكمصفؿماظقضائعماظعؿؾقةموترتقبماظقضائعمترتقؾًامعـطؼقًامودؾقؿًامظقؿؿؽـمعـمحتدؼدمادلؾدأماظؼاغقغلماظلؾقؿماظقاج -

 كمغؼدموحتؾقؾماالجؿفاداتماظؼضائقةمواآلراءماظػؼفقةمادلكؿؾػةمادلؿعؾؼةممباألوراقماظؿفارؼةموسؿؾقاتماظؾـقكم.متـؿقةمضدرةماظطاظبمسؾ -

  دلعـكماظؼاغقغلمأممالم.تـؿقةمضدرةماظطاظبمسؾكمحتؾقؾمادلعؾقعاتماظقاردةميفمأيمورضةمجتارؼةمتؼدممظفموإسطاءمضرارمدؾقؿميفمعامإذامطاغتمورضةمجتارؼةممصعاًلمبا -

 ساليب التدريس والتعمم : أ  
ماظؼراءاتماظرئقلقةموادللاغدةماحملددةممظؽؾمعقضقعممبقجبماخلطةماظدرادقةم.م -

ماظـؼاشمواحلقارماظصػلمواظذيمدقؿؿمصقفمإثارةمبعضمادللائؾمحمؾماالجؿفادمواظيتمتـؿلمعفاراتماظؿػؽريمادللؿفدصةم. -

ممنقذجًامظؿـؿقةمادلفاراتمادلشارمإظقفا.مدرادةمبعضماظؿطؾقؼاتماظؼضائقةمواآلراءماظػؼفقةماظيتمتصؾحم -

 ساليب التقييم : أ         
ماالعؿقاغات. -

 ة.ادلفامماظصػقةمادلؿؿـؾةمبأدؽؾةمحمددةمتطؾبماإلجابةمسؾقفامخطقًاموعـاضشةماإلجابةميفماحملاضر -
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 الشخصي : مخرجات التعمم المستهدفة في مهارات أخرى مناسبة إلمكانية التشغيل والعمل والتطوير -ج      
متقزقػمادلعرصةماظـظرؼةموادلفاراتماظعؿؾقةماظيتمأطؿلؾفاماظطاظبميفماجملاالتمادلفـقةمذاتماظعالضة.م -

مؼةموسؿؾقاتماظؾـقكم.ادؿكداممادلصادرماظؿعؾقؿقةمادلكؿؾػةمظؾقصقلمسؾكمادلعؾقعاتماظالزعةمإلجراءماألحباثمواظدراداتمادللؿؼؾؾقةمميفمجماالتماألوراقماظؿفار -

 . سؾكماظؿقاصؾمععماآلخرؼـمواظعؿؾمضؿـمصرؼؼمواحدمبػاسؾقةموطػاءةاظؼدرةم -

 أساليب التدريس والتعمم :       
ماحملاضراتمواظؿؿارؼـماظصػقةم. -

ماظؿؿارؼـماظيتمؼطؾبمحؾفامعـمضؾؾمأطـرمعـمراظبمبشؽؾممجاسلمم. -

 أساليب التقييم :       
متقٌٌم اإلجابات على التمارٌن الصفٌة . -

 االمتحانات . 
   سٌقٌم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما ٌلً: :االمتحانات ومعاٌٌر التقٌٌم -د

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم

حسب البرنامج المعلن من  0332-10/2-1 %13  امتحان النصف النهائً
 الكلٌة

 دة استاذ الماٌحدد من قبل  %03 ة خالل الفصل الدراسًبالتحضٌر والواجبات والبحوث المطلو

 دائرة القبول والتسجٌل ٌحدد من قبل  %33 االمتحان النهائً)كتابً(

 %133 المجموع

 

 :. المواظبة عمى حضور المحاضراتهـ
ادةمؽموصؼةامظةـصمادلةمممجيبمسؾكممجقعماظطؾؾةماظؿؼقدمبادلقازؾةمسؾكمحضقرماحملاضراتمحلبمادلقسدمادلعؾـمسـفمويفمادلؽانماحملددماثـاءمتلفقؾماظطاظبمظؾؿلاقموذظ 

ممواظيتمتـصمسؾك:ممساظؾؽاظقرؼق(معـمتعؾقؿاتمعـحمدرجةم13)

 مقة.تشرتطمادلقازؾةمجلؿقعمرؾؾةماجلاععةميفمطؾماحملاضراتموادلـاضشاتمواظلاساتماظعؿؾقةمحلبماظلاساتممممادلؼررةمظؽؾمعادةميفماخلطةماظدراد

 (معـماظلاساتمادلؼررةمظؾؿادة.15المؼلؿحمظؾطاظبمباظؿغقبمسـماطـرمعـم)%م

 (معـماظلاساتمادلؼررةمظؾؿادةمدونمسذرمعرضلماومضفريمؼؼؾؾفامسؿقدماظؽؾقةماظيتمتدرسمادلادة،محيرممعـماظؿؼدممظالعؿقانم15ذامشابماظطاظبماطـرمعـم)ا%

يفمحلابمععدلماظـفائلموتعؿربمغؿقفةميفمتؾؽمادلادةم)صػرا(،موسؾقفماسادةمدرادؿفاماذامطاغتماجؾارؼة،مويفممجقعماالحقالمتدخؾمغؿقفةمذظؽماظردقبم

مسالعاتماظطاظبماظػصؾلمواظرتاطؿلمألشراضماالغذارمواظػصؾمعـماظؽؾقة.

 (معـماظلاساتمادلؼررةمدلادةمعاموطانمػذاماظغقابمبلؾبمادلرضماومظعذرمضفريمؼؼؾؾفمسؿقدماظؽؾقةمؼعؿربمعـلةقؾامعةـمتؾةؽمممم15اذامشابماظطاظبماطـرمعـم)%

قدمعدؼرماظؼؾقلمواظؿلفقؾمضرارهمبذظؽ،موتـؾتمعالحظةمعـلقبمازاءمتؾؽمادلادةميفماظلةفؾماالطةاد لمممادلادة،وتطؾؼمسؾقفماحؽامماالغلقاب،موؼؾؾغماظعؿ

م%.20ظؾطاظب.ماعاماظطؾؾةماظذيم ـؾقنمادلؿؾؽةماوماجلاععةميفماظـشاراتماظرمسقةمصقلؿحمهلؿمباظؿغقبمبـلؾةمالمتؿفاوزم

 اظطؾؾةميفماجلاععةماالردغقةماومععؿؿدةمعـفماومصادرةمسـمعلؿشػكماجلاععة،موانمتؼدممػذهمؼشرتطميفماظعذرمادلرضلمانمؼؽقنمبشفادةمصادرةمعـمرؾقبمسقادةم

عةامؼـؾةتمسةذرهمممماظشفادةماىلمسؿقدماظؽؾقةمخاللمعدةمالمتؿفاوزمادؾقسنيمعـمتارؼخماغؼطاعماظطاظبمسـمادلقازؾةمويفماحلاالتماظؼاػرةماالخةرىمبؼةدمماظطاظةبمممم

ػقؽةماظؿةدرؼسمواحملاضةرونموعةدؼرماظؼؾةقلمواظؿلةفقؾمبؿـػقةذماحؽةامممممممممموأسضاءبماظغقاب.ؼؼقممسؿداءماظؽؾقاتماظؼفريمخاللمادؾقعمعـمتارؼخمزوالمادؾا

مادلقازؾةماالغػةماظذطر.

م
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 : االمتحاناتالتغيب عن  -و
ادلؼةررة،مدةقفمؼطؾةؼمممممأالعؿقاغةاتمحلبمادلقاسقدمادلعؾـمسـفا،مويفمحاظةمتغقبماظطاظبمسـماحدمماالعؿقاغاتجيبمسؾكماظطاظبمانمحيرصمسؾكماظؼقاممبؿأدؼةممجقعمم

ممواظيتمتـصمسؾك:ممساظؾؽاظقرؼق(معـمتعؾقؿاتمعـحمدرجةم17سؾقفمغصمادلادةم)

عدرسممتارؼخممزوالماظعذر،مويفمحاظةمضؾقلمػذاماظعذرمسؾكمدرسمادلادةمخاللمثالثةماؼاممعـمطؾمعـمؼؿغقبمبعذرماعؿقانمععؾـمسـف،مسؾقفمانمؼؼدممعامؼـؾتمسذرهمدلمأ(مممم

ماجراءماعؿقانمععقضمظؾطاظب.مادلادة

معؿقانم)صػرا(.طؾمعـمؼؿغقبمسـماالعؿقانماظـفائلمادلعؾـمسـفميفمعادةمعامدونمسذرمؼؼؾؾفمسؿقدماظؽؾقةماظيتمتدرسمتؾؽممادلادةمتعؿربمسالعؿفميفمذظؽماالمب(

تؾؽمادلادة،مصانمسؿقدماظؽؾقةمؼؾؾغمضرارهمبؼؾقلماظعذرماىلمعةدرسمادلةادةمممعـمؼؿغقبمسـماعؿقانمغفائلمععؾـمسـفميفمعادةمعامبعذرمؼؼؾؾفمسؿقدماظؽؾقةماظيتمتدرسمموأعاج(مم

دماظؽؾقةةمماعؿقانمععقضمظؾطاظبمسؾكمانمجيريماالعؿقانمادلعقضميفمعدةماضصاػامغفاؼةماظػصؾماظذيمؼؾلماظػصؾماظذيمملمؼؿؼدممظالعؿقانمصقةف،موؼؾؾةغمسؿقةممممإلجراء

معدؼرماظؼؾقلمواظؿلفقؾمبذظؽ.

م

 . الغش: ز
بـظامماالعؿقانماوماهلدوءماظقاجبمتقاصرهمصقف،مخماظػاتمتأدؼؾقةمتعرضماظطاظبماظذيمؼرتؽبماؼةامممواإلخاللاوماظشروعمصقفماثـاءمتأدؼةماالعؿقانمماالذرتاكؼعؿربماظغشماوممممم

(.مم44/2003ظطؾؾةةميفماجلاععةةماالردغقةةمواظـظةاممادلعةدلمرضةؿم)ممممممغظاممتأدؼبمام1444(مظلـةم44(معـمغظاممرضؿم)6(م)5(م)4عـفامظؾعؼقباتماظؿأدؼؾقةمادلـصقصمسؾقفاميفمادلقادم)

م.2005-2004)اغظرمدظقؾماظطاظبم

 
 أألبحاث والتقارٌر  .ح

درسمادللةاقمعةـماجةؾممممطؾمراظبمعلفؾميفمػذامادللاقمجيبمانمؼؼقممبؽؿابةمحبثماومورضةمسؿؾ،مؼؿعؾؿماظطاظبمعـمخالهلامعـففقةماظؾقث.مجيبمسؾةكماظطؾؾةةماالتصةالممبةمممم 

حبقةثمالمممـمضؾةؾمعةدرسمادللةاقمممقارمسـقانماظؾقثماومورضةماظعؿؾ.ماالسؿالمادلشرتطةمشريمعلؿقحمبفاموادلقسدماظـفائلمادللؿقحمبفمظؿؼدؼؿماالسؿالمادلطؾقبةمؼةؿؿمحتدؼةدهمعةممماخؿ

م.مؼؿفاوزمغفاؼةماالدؾقعماظرابعمسشرمعـماظػصؾماظدرادل

 
 المشاركة والتفاعل الصفً:  .ط

رةمعـماظؼراءاتمرةمهلامدورمطؾريميفمتؼققؿماظطاظب،موسؾقفمجيبمسؾكمطؾمراظبمانمؼأتلماىلمضاسةماحملاضرةمبعدمضقاعفمباظؿقضريماظؽاعؾموصؼامدلقضقعماحملاضادلشارطةماثـاءماحملاض   

ائؾماظؼاغقغقةماظشائؽة.معدرسمادللاقمدقفمؼؼةقممماحملددةميفمغفاؼةمخطةمػذامادللاق،موذظؽمظقؽقنمضادرامسؾكمررحمادؽؾةمتؿعؾؼممبقضقعماحملاضرةمواظؿعؾريمسـموجفةماظـظرميفمادلل

طةماظصػقة،مأومانماظطاظبمشريمععؿةادمسؾةكمممبؿقجقفمعشارطةماظطؾؾةميفماحملاضرةمبطرؼؼةممتؽـممجقعماظطؾؾةمعـمادلشارطةماظػعاظة.ماذامواجفماظطاظبماؼةمصعقباتميفماخذمدورميفمادلشار

مواظؿقدثمععفميفمػذاماخلصقص.ممادلشارطة،م ؽـمظؾطاظبمعراجعةمعدرسمادللاقميفمعؽؿؾف

 
 

 :ارشادات فً منهجٌة دراسة المساق .ي
 
 

 : كٌفٌة دراسة المساق  1. ي
 

 أعمال ما قبل المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  131. ي

 ضؾؾماظؼدومماىلماحملاضرة،مادلطؾقبةحتضريمعقضقعماومعقضقساتماحملاضرةماحملددةميفماظؼراءاتم 

 ددةمظؾؿقاضرةموتطؾقؼاتفاماظعؿؾقة،اظؿػؽريميفماظؼراءاتماحمل 

 عاممتمحتضريهمعـماظؼراءاتملحتضريمسددمعـماألدؽؾةمحق. 
 

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

 ماىلماحملاضرمبعـاؼةمطؾرية،ماالدؿؿاع

 ظفمانمؼؾديموجفةمغظرمخماظػةمظؾؼراءاتميفمادللاق،موإبداءموجفةمغظرهمحقلماصؽارهمحبرؼةمتاعةمادلشارطةميفمايمعـاضشةمعػؿقحةميفماحملاضرة،محبقثمؼلؿحمظؾطاظبميفم

 اوموجفةمغظرمعدرسمادللاقماواظطؾؾةماآلخرؼـ،
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 اآلخروناإلدؿؿاعماىلمعامؼؼقظفم، 

 ررحماؼةمادؽؾةمتؿعؾؼممبقضقساتماحملاضرة. 

 
 

 اعمال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  1. 1.ي

 عاممتمضراءتفميفمضقءماحملاضرةموادلـاضشاتماظيتممتتميفمضاسةماحملاضرات،ممعراجعة 

 ،عراجعةمبعضمادلقضقساتماظيتمملمؼلؿقسؾفاماظطاظبموؼقاجفمصقفامبعضماظصعقبات 

 .عراجعةمعدرسمادللاقمخالسماظلاساتمادلؽؿؾقةماذامواجفماظطاظبمايمصعقباتميفمصفؿمعقضقعماحملاضرة  

 
 

 وعات المساق حتى ٌوم االمتحان.ال تترك دراسة موض     
 

 . المصادر التعلٌمٌة المتاحة: ق

 .معؽؿؾةماجلاععةماظعاعة

 .مضاسةمادلطاظعةميفمطؾقةماحلؼقق

 االظؽرتوغقةخمؿربمحادقبمطؾقةماحلؼققمواجملالتماظؼاغقغقةم. 

 
 :القراءات األساسٌة المقررة  .ل

م.مسؿةان،م(متقزؼعمدارموائؾمظؾـشر2004اظطؾعةماالوىلم)م-األوراقماظؿفارؼةم–ذرحماظؼاغقنماظؿفاريماالردغلم صقاضماظؼضاة،مد. ( 1     

 ( .1995، ) 1اٌٛجٍس فً اٌتشرٌؼبث اٌتجبرٌت األردٍٔت ، ط إبراٍُ٘ اٌؼّٛش ،د. أحّذ زٌبداث ٚد.  (2
 

 قراءات اضافٌة: .م
 ( .2004، )      (  1994( ، ) 2شر ٚاٌتٛزٌغ، ػّبْ ج)، دار اٌثمبفت ٌٍٕ 1د. فٛزي ِحّذ سبًِ ، " شرح اٌمبْٔٛ اٌتجبري األردًٔ " ، ط (1

 ( . 1990د. ِحّٛد اٌىٍالًٔ ،" اٌمبْٔٛ اٌتجبري األردًٔ ، األرٚاق اٌتجبرٌت " ، دار اٌثمبفت ٌٍٕشر ٚاٌتٛزٌغ ، ػّبْ )  (2

 ( . 1911د. ِظطفى وّبي طٗ، " اٌمبْٔٛ اٌتجبري ، األٚراق اٌتجبرٌت " )  (3

 .  2001، دار اٌثمبفت ٌٍٕشر ٚاٌتٛزٌغ ػّبْ  1اٌتجبرٌت ٚاٌؼٍٍّبث اٌّظرفٍت ، ط د. أورَ ٌبٍِىً ، األٚراق (4

 ( ػّبْ.2002، دار اٌثمبفت ٌٍٕشر ٚاٌتٛزٌغ، )1د. ػسٌس اٌؼىًٍٍ، االٚراق اٌتجبرٌت ٚػٍٍّبث اٌبٕٛن، ط (5

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة والقراءات المطلوبة:   - 
 

  لعامة لألوراق التجارٌة االحكام ا األسبوع األول:

  الموضوعات:
 اٌتؼرٌف ببألٚراق اٌتجبرٌت -

 خظبئض االٚراق اٌتجبرٌت-

 .ٙبأٔٛاػ ٚظبئف االٚراق اٌتجبرٌت ٚ -

 

 اٌمراءاث:

 30-9اٌمضبة صد. اٌّرجغ االسبسً 

 11  - 9      1 – 3ص ً اٌّرجغ اٌّسبٔذ: د. فٛزي سبِ

 

  اق التجارٌةاالحكام العامة لألور األسبوع الثانً:

 الموضوعات:
 لبْٔٛ اٌظرف فٛاػذ   -

 تفسٍر اٌؼاللبث اٌمبٍٔٛٔت إٌبشئت ػٓ اٌٛرلت اٌتجبرٌت -

 اٌؼاللت بٍٓ االٌتساَ اٌظرفً ٚاالٌتساَ االطًٍ ٚأثر وً ِّٕٙب ػٍى اَخر-

 اٌمراءاث:

 46 – 31ص  اٌمضبةد. اٌّرجغ االسبسً 

 23 – 11،  9 – 1ص  د. فٛزي سبًِاٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

 

 

  إنشاء سند السحب األسبوع الثالث:
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 الموضوعات:
 اٌشرٚط اٌّٛضٛػٍت -

 . اٌبٍبٔبث االٌساٍِت() اٌشرٚط اٌشىٍٍت -

 القراءات:
  15-49اٌمضبة د.  اٌّرجغ االسبسً :

 69 – 24ص  د. فٛزي سبًِاٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

 

  إنشاء سند السحب األسبوع الرابع:

 الموضوعات:
 .الختٍبرٌتاٌبٍبٔبث ا -

 .اٌبٍبٔبث اإلٌساٍِتتخٍف  إغفبي أٚ -

 اٌظٛرٌت فً اٌبٍبٔبث االٌساٍِت. -

 اٌتحرٌف فً اٌبٍبٔبث االٌساٍِت -

 اٌظٛر .ٚتؼذد إٌسخ  -

 القراءات:
 103-15. اٌمضبة داٌّرجغ االسبسً:  

   91 – 61ص    اٌّرجغ اٌّسبٔذ: د. فٛزي سبًِ 

 

  تداول سند السحب األسبوع الخامس:

 الموضوعات:
 تؼرٌف اٌتظٍٙر ِٚفِٙٛٗ. -

 ٚشرٚطٗ اٌّٛضٛػٍت ٚاٌشىٍٍت. اٌتظٍٙر إٌبلً ٌٍٍّىٍت -

 ٌٍٍّىٍت ٕبلًأثبر اٌتظٍٙر اٌ -

 اٌمراءاث:

 135-104اٌّرجغ االسبسً: د. اٌمضبة ص  

     151 – 121ص  اٌّرجغ اٌّسبٔذ: د. فٛزي سبًِ 

 

  تداول سند السحب األسبوع السادس:

 ات:الموضوع
 .) ِضّٛٔٗ ٚشرٚطٗ ٚاثبرٖ (اٌتظٍٙر اٌتٛوًٍٍ  -

 اٌتظٍٙر اٌتإًٍِٔ ) ِضّٛٔٗ ٚشرٚطٗ ٚأثبرٖ ( -

 القراءات:
 124-113د. القضاة ص : اٌّرجغ االسبسً
  159 -151ص  د. فٛزي سبًِاٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

 

  ضمانات الوفاء بسند السحباألسبوع السابع: 

  -:الموضوعات 
 . ٍٔتاٌضّبٔبث اٌمبٔٛ -

 ِمببً اٌٛفبء -

 اٌمبٛي -

 

 -القراء ات :
 119-141 د. القضاة ص اٌّرجغ االسبسً:

 203 – 201ص  د. فٛزي سبًِاٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

91 – 126 

 

  ضمانات الوفاء بسند السحب األسبوع الثامن:

  :الموضوعات
 اٌضّبٔبث اٌمبٍٔٛٔت. -

 اٌتضبِٓ اٌظرفً-     

 الحتٍبطً، اٌضّبٔبث اٌؼٍٍٕت(اٌضّبٔبث االتفبلٍت )اٌضّبْ ا -

 

 القراءات:
 033-182 د. القضاة صاٌّرجغ االسبسً : 

 200 – 162د. فٛزي سبًِ ص اٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

 

  الوفاء بسند السحب األسبوع التاسع:

 الموضوعات:
 ٍِؼبد استحمبق اٌسٕذ . -

 . أحىبَ اٌٛفبء -

 القراءات:
 240-202 د. القضاة ص اٌّرجغ االسبسً: 
        230 - 204ص  د. فٛزي سبًِّرجغ اٌّسبٔذ: اٌ

 

  الرجوع الصرفً()االمتناع عن الوفاء األسبوع العاشر:

  -الموضوعات :

 . اٌظرفً ٚحبالتٗ اٌرجٛعأحىبَ  --

 ِّبرست حك اٌرجٛع اٌظرفً -

 اٌسمٛط -

 -القراء ات :
 022-021 د. القضاة ص اٌّرجغ االسبسً: 

           2 -230ص  سبًِ اٌّرجغ اٌّسبٔذ: د. فٛزي 

 

  التقادماألسبوع الحادي عشر:

 -القراء ات:  -الموضوعات :
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  083-023 د. القضاة ص اٌّرجغ االسبسً: . اٌتمبدَ اٌظرفً -

 265 – 250ص  د. فٛزي سبًِ اٌّرجغ اٌّسبٔذ:
 

   ) الكمبٌالة ( سند األمر األسبوع الثانً عشر:
 اٌىّبٍبٌت .إٔشبء  -

 اٌىّبٍبٌت .تذاٚي  -

 ببٌىّبٍبٌت . ضّبٔبث اٌٛفبء -

 اٌىّبٍبٌت .اٌٛفبء  -

 االِتٕبع ػٓ اٌذفغ . -

 .سمٛط ٚاٌتمبدَ اٌ -

-  

 لقراءات: ا
 211-211د. اٌمضبة ص  ٌّرجغ االسبسً:ا

 292– 266ص   د. فٛزي سبًِاٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

  

 

   الشٌك األسبوع الثالث عشر:

 الموضوعات:
 ٚأٍّ٘تٗ.اٌتؼرٌف ببٌشٍه  -

 اٌشرٚط اٌّٛضٛػٍت إلٔشبء اٌشٍه  -

  اٌشرٚط اٌشىٍٍت إلٔشبء اٌشٍه -

 اغفبي اٚ تحرٌف اٌبٍبٔبث االٌساٍِت. -

 أٔٛاع خبطت ِٓ اٌشٍىبث )اٌّسطر، اٌّمٍذ فً اٌحسبة( -

 القراءات:
   241-291اٌمضبة ص  د.اٌّرجغ االسبسً:   

 321 – 311ص  د. فٛزي سبًِاٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

 

  ٚضّبٔبث اٌٛفبء تداول الشٌك: سبوع الرابع عشراأل

 الموضوعات:
 اٌتظٍٙر إٌبلً ٌٍٍّىٍت -

 اٌتظٍٙر اٌتٛوًٍٍ -
اٌضّبٔبث اٌمبٍٔٛٔت )ٚجٛد اٌرطٍذ ٚأحىبِٗ، اٌتضبِٓ اٌظرفً،  -

 اٌّسؤٌٍٚت اٌجسائٍت(

 اٌضّبٔبث االتفبلٍت -

 القراءات:
 304-349 اٌّرجغ االسبسً:

        321 -322ص  بًِد. فٛزي س   اٌّرجغ اٌّسبٔذ: 

 

   الوفاء بالشٌك: عشرالخامس األسبوع 

 الموضوعات:
 أحىبَ اٌٛفبء -

 .ِتٕبع ػٓ اٌٛفبءاال -

 اٌّؼبرضت فً اٌٛفبء، -

 اٌسمٛط ٚاٌتمبدَ . -

 

 القراءات:
 450-404اٌمضبة ص .د اٌّرجغ االسبسً: 

      311 - 321ص  د. فٛزي سبًِ   اٌّرجغ اٌّسبٔذ:

 

   عملٌات البنوك: عشرالسادس األسبوع 

 الموضوعات:
 اٌٛدائغ اٌّظرفٍت . -

 االػتّبد اٌّبًٌ -

 اٌٛدٌؼت إٌمذٌت . -

 اٌّبٌٍت . األٚراقٚدٌؼت  -

 . اإلٌذاع فً اٌخسائٓ اٌحذٌذٌت -

 القراءات:
 د.أبراٍُ٘ اٌؼّٛش  ٚ اٌّرجغ االسبسً: د. أحّذ زٌبداث

 352 -333ص 

       410 -361ص   ؼىًٍٍد. ػسٌس اٌ  اٌّرجغ اٌّسبٔذ:

 


