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  مواصفات مقرر: القانون التجاري

 General Information About the Course المعلومات العامة عن المقرر:  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 القانون التجاري

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 0  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 الفصل الثانً –الثالث 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 إدارة األعمالقسم المحاسبة وقسم  –البكالورٌوس 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً

11.  
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 كلٌة التجارة واالقتصاد

11.  
 اسم معد)و( مواصفات المقرر

Prepared by 
 د. فارس دمحم القادري

12.  
 تارٌخ اعتماد مجلس الجامعة
Date of Approval 

 

 ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌسوى : الساعة المعتمدة للتمارٌن تسامالحظة
 

 :Course Description وصف المقرر:

ٌة للمانون التجاري والشركات التجارٌة، وتمكٌنه من اإللمام اسااستزوٌد الطالب بالمبادئ األ إلىٌهدف الممرر 
المدنٌة، وتحدٌد المركز المانونً لمن  األعمالالعامة المنظمة لألعمال التجارٌة وتصنٌفاتها وتمٌٌزها عن  اسسباأل

ٌحترف التجارة، وكٌفٌة إنشاء الشركات التجارٌة، واكتاسابها الشخصٌة االعتبارٌة، وانمضائها، حٌث ٌتناول الجزء 
التجارٌة، والتجار والتزاماتهم وشروط  األعمالٌة المتعلمة بالتجارة، واسااسالمانونٌة األ حكاماألول من الممرر األ

المصارفة،  األعمالالصفة التجارٌة، والمتجر وعناصره المادٌة والمعنوٌة، والتصرفات التً ترد علٌه، و اكتاسابهم
الشركات التجارٌة.  أنواعوالعمود التجارٌة. وٌتناول الجزء الثانً من الممرر النظرٌة العامة للشركات التجارٌة و

 بما ٌُمكن الطالب من فهم وااستٌعاب هذه المبادئ.
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 Course Intended Learning تعلم المقرر مخرجات
Outcomes (CILOs) 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 .ٌُعّرف ماهٌة المانون التجاري ومصادره، والشركات التجارٌة، ومراحل نشأتهما 

a2 ٌوٌمٌز أركان الشركات التجارٌة، وٌبٌن ها وتمٌٌزها عن غٌرها، أنواعالتجارٌة و األعمالتماسٌمات  ذكر
 الشركات. أنواعتماسٌمات و

b1 الغٌر. ولادر على الممارنة بٌن  إلىبٌن عناصر المحل المادٌة والمعنوٌة، وآلٌة انتمال المحل التجاري  ٌمٌز
 الشركات التجارٌة. أنواع

b2 ٌالوالع العملً من خالل تحلٌل النصوص المانونٌة وتفاسٌرها، بما ٌُمكن من فً المفاهٌم النظرٌة  طبك
 المواعد المانونٌة واجبة التطبٌك. وٌصوغ التمارٌر الخاصة بذلن مبرزاً راٌاً ماستمالً. إلىالوصول 

c1 ٌالمواعد المنظمة للعمود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة وٌطبمها على الوالع العملً.  شرح 

c2 ٌم شروط اكتاساب الصفة التجارٌة والتزامات التاجر، وٌنتمدها. وٌوظف المعرفة النظرٌة والعملٌة المكتاسبة ٌُم
 على الجوانب المهنٌة.

d1 التجارٌة وعملٌات  األعمالحول  والعمل بروح الفرٌك الواحد للحصول على المعلومات اآلخرٌنمع  ٌتواصل
 البنون والشركات التجارٌة.

d2 ٌاألعمالفً تطوٌر لدراته الذاتٌة فً الموانٌن المتعلمة بالتجارة و اإلنترنتتمنٌات الحااسوب و استخدم 
 المحااسبٌة.

 

 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج:
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 
Intended Learning Outcomes  (  

 المقررمخرجات التعلم المقصودة من 
(Course Intended Learning 

Outcomes) 

 البرنامجمخرجات التعلم المقصودة من 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1  ،ٌُعّرف ماهٌة المانون التجاري ومصادره
 والشركات التجارٌة، ومراحل نشأتهما.

 A1 

a2 ٌها أنواعالتجارٌة و األعمالتماسٌمات  ذكر
وتمٌٌزها عن غٌرها، وٌمٌز أركان الشركات 

 الشركات. أنواعالتجارٌة، وٌبٌن تماسٌمات و

 A2 

    

b1 ٌٌز بٌن عناصر المحل المادٌة والمعنوٌة، م
الغٌر. ولادر  إلىوآلٌة انتمال المحل التجاري 

 الشركات التجارٌة. أنواععلى الممارنة بٌن 

 B1 

b2   الوالع العملً من فً المفاهٌم النظرٌة ٌطبك
خالل تحلٌل النصوص المانونٌة وتفاسٌرها، بما 

المواعد المانونٌة واجبة  إلىٌُمكن من الوصول 
التطبٌك. وٌصوغ التمارٌر الخاصة بذلن مبرزاً 

 راٌاً ماستمالً.

 B2 

c1 ٌالمواعد المنظمة للعمود التجارٌة  شرح
والعملٌات المصرفٌة وٌطبمها على الوالع 

 العملً.

 C1 

c2  ٌُمٌم شروط اكتاساب الصفة التجارٌة والتزامات C2 
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التاجر، وٌنتمدها. وٌوظف المعرفة النظرٌة 
 والعملٌة المكتاسبة على الجوانب المهنٌة.

d1 والعمل بروح الفرٌك  اآلخرٌنمع  ٌتواصل
 األعمالحول  الواحد للحصول على المعلومات

 التجارٌة وعملٌات البنون والشركات التجارٌة.

 D1 

d2 ٌفً تطوٌر  اإلنترنتتمنٌات الحااسوب و استخدم
لدراته الذاتٌة فً الموانٌن المتعلمة بالتجارة 

 المحااسبٌة. األعمالو

 D2 

 

 باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌممواءمة مخرجات التعلم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتقوٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding CILOs 

التعلٌم  استراتٌجٌة 
 والتعلم

Teaching 
Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

A1  ٌُعّرف ماهٌة المانون التجاري ومصادره، والشركات
 التجارٌة، ومراحل نشأتهما.

الحوار  -المحاضرات 
العروض  –والمنالشة 

 –التكالٌف  –التمدمٌة 
 –العصف الذهنً 

التعلٌم  -خرائط المفاهٌم 
 الذاتً.

تموٌم  –االختبارات 
 التكالٌف العملٌة

A2 ٌها وتمٌٌزها عن أنواعالتجارٌة و األعمالتماسٌمات  ذكر
غٌرها، وٌمٌز أركان الشركات التجارٌة، وٌبٌن 

 الشركات. أنواعتماسٌمات و

 

 التدرٌس والتقوٌم:     استراتٌجٌة تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( بثانٌا: مواءمة مخرجات 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

التعلٌم  استراتٌجٌة 
 والتعلم

Teaching 
Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1 بٌن عناصر المحل المادٌة والمعنوٌة، وآلٌة انتمال  ٌمٌز
الغٌر. ولادر على الممارنة بٌن  إلىالمحل التجاري 

 الشركات التجارٌة. أنواع

 –حل المشكالت 
 –العصف الذهنً 

 –العروض التمدمٌة 
العمل ضمن  –الحوار 
 الذاتًالتعلم  –فرٌك 

تموٌم التكالٌف 
العملٌة والمشارٌع 
 البحثٌة التطبٌمٌة

b2 ٌالوالع العملً من خالل فً المفاهٌم النظرٌة  طبك
تحلٌل النصوص المانونٌة وتفاسٌرها، بما ٌُمكن من 

المواعد المانونٌة واجبة التطبٌك. وٌصوغ  إلىالوصول 
 التمارٌر الخاصة بذلن مبرزاً راٌاً ماستمالً.

 

 التدرٌس والتقوٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 التقوٌم استراتٌجٌة التعلٌم  استراتٌجٌة  مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
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Professional and Practical Skills CILOs والتعلم 
Teaching 
Strategies 

Assessment 
Strategies 

c1 ٌالمواعد المنظمة للعمود التجارٌة والعملٌات  شرح
 المصرفٌة وٌطبمها على الوالع العملً.

 -المحاضرات 
 –العروض التمدمٌة 
 -التطبٌك العملً 
 –العصف الذهنً 

 -الحوار والمنالشة 
التعلٌم  –التعلٌم الذاتً 
تحلٌل  -التعاونً 

 المهام.

تمٌٌم  –االختبارات 
التكالٌف العملٌة 

والعروض التطبٌمٌة 
نمد وتمٌٌم درااسات  –

المالحظة  –اسابمة 
تمٌٌم  -المباشرة 
كتابة  –المشاركة 

 تمارٌر.

c2  ،ٌُمٌم شروط اكتاساب الصفة التجارٌة والتزامات التاجر
عملٌة المكتاسبة وٌنتمدها. وٌوظف المعرفة النظرٌة وال

 على الجوانب المهنٌة.

 

     التدرٌس والتقوٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التعلٌم استراتٌجٌة 
 والتعلم

Teaching 
Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1 والعمل بروح الفرٌك الواحد  اآلخرٌنمع  ٌتواصل
التجارٌة  األعمالحول  للحصول على المعلومات

 وعملٌات البنون والشركات التجارٌة.

التعلٌم  –التعلم الذاتً 
العروض  –التعاونً 
الحوار  –التمدمٌة 

 والمنالشة

المنالشة والحوار 
تمٌٌم  –الماستمرة 

العروض التمدٌمٌة 
تمٌٌم  –للطالب 
 -إلنجاز ماستوى ا

االختبارات الشفهٌة 
 والتحرٌرٌة

d2 ٌفً تطوٌر لدراته  اإلنترنتتمنٌات الحااسوب و استخدم
 المحااسبٌة. األعمالالذاتٌة فً الموانٌن المتعلمة بالتجارة و

 

 Course Content  محتوى المقرر

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري   أوال:

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات الفرعٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 

 
ماهٌة القانون 

 التجاري

 مفهوم المانون التجاري -
مراحل تطور المانون التجاري  -

 وااستمالله
مصادر المانون التجاري  -

 ونطاق تطبٌمه

1 (3) 

a1-b1-
c1-d1 

2 
 التجارٌة األعمال

 األعمالمعاٌٌر التفرلة بٌن  -
 المدنٌة األعمالالتجارٌة و

 األعمالأهمٌة التمٌٌز بٌن  -
 المدنٌة األعمالالتجارٌة و

1 (3) 
a1, b1, 
c1, d1 

 ,a2, b1 (3) 1 األصلٌةالتجارٌة  األعمال - 3
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c1, d1 

4 
 التجارٌة التبعٌة األعمال -
 التجارٌة المختلطة األعمال -

1 (3) a2, b1, 
c1, d1 

5 
 التاجر

التاجر وشروط اكتاساب الصفة  -
 التجارٌة 

1 (3) 
a1, b1, 
c2, d1 

 (3) 1 الواجبة على التاجر االلتزامات  - 6

 المتجر 7
 مكونات المتجر -
التصرفات المانونٌة التً ترد  -

 على المتجر

1 (3) 
a1, b1, 
c1, d1 

العقود التجارٌة  8
 والعملٌات المصرفٌة 

-a1-b2 (3) 1 العمود التجارٌة -
c1-d1 9 - (3) 1 العملٌات المصرفٌة 

10 

النظرٌة العامة 
 للشركات  

 ماهٌة بالشركة -
األركان الموضوعٌة العامة  -

 والخاصة للشركة

1 (3) 
a1 -c1-

d1 

11 
 األركان الشكلٌة للشركة -
اآلثار المترتبة على تخلف  -

 أركان الشركة، والشركة الفعلٌة

1 (3) 
a2-b2-
c2-d1 

12 
 ,a1, b2 (3) 1 الشخصٌة االعتبارٌة للشركة -

c1, d1 

13 
 ,a1, b2 (3) 1 انمضاء الشركة التجارٌة -

c1, d1 

 الشركات أنواع 14
 األشخاصشركة  -
 األموالشركة  -

1 (3) a1, b1, 
c1, d1 

 
 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة

Number of Weeks /and Contact Hours 
Per Semester 

14 42  

 

 Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 

 

 اإللماء والمحاضرة          

 المنالشة والحوار 

 العصف الذهنً

 أاسلوب حل المشكالت

 العرض العملً

 كتابة التمارٌر 

 ااستخدام الشبكة العنكبوتٌة فً البحث والتمصً. -التعلم التعاونً 

 مجموعات( –ثنائً  –عمل ماستمل )فردي 
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 Tasks and Assignmentsالواجبات والتكلٌفات 

 م
No 

 الواجبالتكلٌف/ 
Assignments/ Task 

)فردي/ نوع التكلٌف 
 تعاونً(

الدرجة 
 المستحقة

أسبوع 
 التنفٌذ

خرجات 
 التعلم

 a2 b1  10 جماعٌة التكالٌف والواجبات 1

 a1 c1  5 جماعٌة المشاركة 2

 a2 c1  5 فردٌة الحضور 3

   Total Score  20إجمالً الدرجة  

 

 :Learning Assessment التعلم تقٌٌم

 الرقم
No. 

 التقٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 أسبوع
 التقٌٌم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment  

  مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 والتكلٌفات نشطةاأل

 Tasks and Assignments 
 20 

22/122=  
22 %  

a1, b1 
a2 
a1 
a2 2 (1كوز )Quiz 

 
  

 

3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

 
20 

22/122=  
22 %  

a1-b1-c1 

     Quiz( 2كوز) 4

6 
 اختبار نهاٌة الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

W16 
60 

62/122=  
62%  

a1-b1-c1 

 Total   %100 100   اإلجمالً

 

كتابة المراجع للممرر )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 م.2216للنشر والتوزٌع، الطبعة الخاماسة، صنعاء،  األمٌند. حمود شماسان، مبادئ المانون التجاري الٌمنً، 
 م. 2222د. فارس دمحم المادري، شرح المانون التجاري الٌمنً، مكتبة ومركز الصادق، الطبعة األولى، صنعاء، 

 م.2214للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌند. حمود شماسان، الشركات التجارٌة، 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل

 

 
 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.% من 55ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممترر تمرٌترا بحضتور وغٌتاب الطتالب للماستم وٌحترم الطالتب متن دختول االمتحتان فتً حتال  أاستتاذٌمدم  -

 الحرمان من مجلس الماسم. إلرار% وٌتم 25تجاوز الغٌاب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

تتأخر لمدة ربع اساعة لتثالث مترات فتً الفصتل الدرااستً، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌاسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أاستاذزٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ممدار )تأخر ال ٌاسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

الممتترر نتتوع التعٌٌنتتات فتتً بداٌتتة الفصتتل وٌحتتدد مواعٌتتد تاستتلٌمها وضتتوابط تنفٌتتذ التكلٌفتتات  أاستتتاذٌحتتدد  -
 وتاسلٌمها.

 فً تاسلٌمه.تأخر الطالب فً تاسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبك علٌه الئحة ش فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو -
 فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخري اسٌااسات  7

 مثل ااستخدام الموباٌل أو مواعٌد تاسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي اسٌااسات  -

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 القانون التجاري :خطة مقرر
 

 Information about Faculty Member Responsible for the Courseالمقرر أستاذمعلومات عن 

 االسم
Name 

 د. حمود شمسان
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone  
No.  

777790330 
 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

       

 

 :General information about the courseمعلومات عامة عن المقرر 

1.  
 المقرراسم 

Course Title 
 القانون التجاري

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 الدراسًالمستوى والفصل 

Study Level and Semester 
 الفصل الثانً –الثانً المستوى 

5.  
-Preالمتطلبات السابقة للمقرر
requisites  

 ال توجد

6.  
– Co(المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 إدارة األعمالقسم المحاسبة وقسم  –البكالورٌوس 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9.  
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 : الساعة المعتمدة للتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.مالحظة
 

 Course Description  المقرروصف 

 اسسٌة للمانون التجاري والشركات التجارٌة، وتمكٌنه من اإللمام باألاسااستزوٌد الطالب بالمبادئ األ إلىٌهدف الممرر 
المدنٌة، وتحدٌد المركز المانونً لمن ٌحترف التجارة،  األعمالالعامة المنظمة لألعمال التجارٌة وتصنٌفاتها وتمٌٌزها عن 

 حكامإنشاء الشركات التجارٌة، واكتاسابها الشخصٌة االعتبارٌة، وانمضائها، حٌث ٌتناول الجزء األول من الممرر األ وكٌفٌة



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

التجارٌة، والتجار والتزاماتهم وشروط اكتاسابهم الصفة التجارٌة، والمتجر  األعمالٌة المتعلمة بالتجارة، واسااسالمانونٌة األ
المصارفة، والعمود التجارٌة. وٌتناول الجزء الثانً من  األعمالفات التً ترد علٌه، ووعناصره المادٌة والمعنوٌة، والتصر

 الشركات التجارٌة. بما ٌُمكن الطالب من فهم وااستٌعاب هذه المبادئ. أنواعالممرر النظرٌة العامة للشركات التجارٌة و

 

 Course Intended Learning Outcomes (CILOs)  مخرجات تعلم المقرر

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 .ٌُعّرف ماهٌة المانون التجاري ومصادره، والشركات التجارٌة، ومراحل نشأتهما 

a2 ٌها وتمٌٌزها عن غٌرها، وٌمٌز أركان الشركات التجارٌة، وٌبٌن تماسٌمات أنواعالتجارٌة و األعمالتماسٌمات  ذكر
 الشركات. أنواعو

b1 أنواعالغٌر. ولادر على الممارنة بٌن  إلىبٌن عناصر المحل المادٌة والمعنوٌة، وآلٌة انتمال المحل التجاري  ٌمٌز 
 الشركات التجارٌة.

b2 ٌإلىالوالع العملً من خالل تحلٌل النصوص المانونٌة وتفاسٌرها، بما ٌُمكن من الوصول فً المفاهٌم النظرٌة  طبك 
 المواعد المانونٌة واجبة التطبٌك. وٌصوغ التمارٌر الخاصة بذلن مبرزاً راٌاً ماستمالً.

c1 ٌالمواعد المنظمة للعمود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة وٌطبمها على الوالع العملً.  شرح 

c2  النظرٌة والعملٌة المكتاسبة على ٌُمٌم شروط اكتاساب الصفة التجارٌة والتزامات التاجر، وٌنتمدها. وٌوظف المعرفة
 الجوانب المهنٌة.

d1 التجارٌة وعملٌات البنون  األعمالحول  والعمل بروح الفرٌك الواحد للحصول على المعلومات اآلخرٌنمع  ٌتواصل
 والشركات التجارٌة.

d2 ٌالمحااسبٌة. األعمالفً تطوٌر لدراته الذاتٌة فً الموانٌن المتعلمة بالتجارة و اإلنترنتتمنٌات الحااسوب و استخدم 

 
 

 Course Content  محتوى المقرر

 

 : Theoretical Aspectخطة تنفٌذ الموضوعات النظرٌة

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Con. H 

1 
 مفهوم المانون التجاري - ماهٌة القانون التجاري

 مراحل تطور المانون التجاري وااستمالله -
 مصادر المانون التجاري ونطاق تطبٌمه -

1 (3) 

2 

 التجارٌة األعمال

التجارٌة  األعمالمعاٌٌر التفرلة بٌن  -
 المدنٌة األعمالو

التجارٌة  األعمالأهمٌة التمٌٌز بٌن  -
 المدنٌة األعمالو

1 (3) 

 (3) 1 األصلٌةالتجارٌة  األعمال - 3

4 
 التجارٌة التبعٌة األعمال -
 التجارٌة المختلطة األعمال -

1 (3) 

5 
 التاجر

 (3) 1 التاجر وشروط اكتاساب الصفة التجارٌة  -

 (3) 1 الواجبة على التاجر االلتزامات  - 6

 المتجر 7

 مكونات المتجر -
 المانونٌة التً ترد على المتجرالتصرفات  -

1 (3) 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

(3) 1 االختبار النصفً 8  

العقود التجارٌة  9
 والعملٌات المصرفٌة 

 (3) 1 العمود التجارٌة -

(3) 1 العملٌات المصرفٌة - 10  

11 

 النظرٌة العامة للشركات  

 ماهٌة بالشركة -
األركان الموضوعٌة العامة والخاصة  -

 للشركة

1 (3) 

12 

 الشكلٌة للشركةاألركان  -
اآلثار المترتبة على تخلف أركان الشركة،  -

 والشركة الفعلٌة

1 (3)  

 (3) 1 الشخصٌة االعتبارٌة للشركة - 13

 (3) 1 انمضاء الشركة التجارٌة - 14

 الشركات أنواع 15
 األشخاصشركة  -
 األموالشركة  -

1 (3) 

(3) 1 االختبار النهائً 16  

 
 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

16 48 

 

 Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 

 

 اإللماء والمحاضرة          

 المنالشة والحوار 

 العصف الذهنً

 أاسلوب حل المشكالت

 العرض العملً

 كتابة التمارٌر 

 العنكبوتٌة فً البحث والتمصً.ااستخدام الشبكة  -التعلم التعاونً 

 مجموعات( –ثنائً  –عمل ماستمل )فردي 

 

 Tasks and Assignmentsالواجبات والتكلٌفات 

   

 م
N
o 

 الواجبالتكلٌف/ 
Assignments/ Tasks 

)فردي/ نوع التكلٌف 
 تعاونً(

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

  10 جماعٌة التكالٌف والواجبات 1

  5 جماعٌة المشاركة 2

  5 فردٌة الحضور 3

  Total Score  20إجمالً الدرجة  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 :Learning Assessment التعلم تقٌٌم

 م
No 

 التقوٌم أسالٌب
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of Final 

Assessment 

1 
 والتكلٌفات نشطةاأل

 Tasks and Assignments 
 20 

22/122=  
22 %  

 Quiz( 1كوز) 2
 

  

3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

 
20 

22/122=  
22 %  

    Quiz( 2كوز) 4

6 
 اختبار نهاٌة الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

W16 
60 

62/122=  
62%  

 Total  %100 100   اإلجمالً

 

كتابة المراجع للممرر )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 م.2216للنشر والتوزٌع، الطبعة الخاماسة، صنعاء،  األمٌند. حمود شماسان، مبادئ المانون التجاري الٌمنً، 
 م. 2222د. فارس دمحم المادري، شرح المانون التجاري الٌمنً، مكتبة ومركز الصادق، الطبعة األولى، صنعاء، 

 م.2214للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌند. حمود شماسان، الشركات التجارٌة، 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل

 

 

ii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Attendance Classسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.55ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممترر تمرٌترا بحضتور وغٌتاب الطتالب للماستم وٌحترم الطالتب متن دختول االمتحتان فتً حتال  أاستتاذٌمدم  -

 الحرمان من مجلس الماسم. إلرار% وٌتم 25تجاوز الغٌاب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

تتأخر لمدة ربع اساعة لتثالث مترات فتً الفصتل الدرااستً، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌاسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أاستاذزٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ممدار )تأخر ال ٌاسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

الممتترر نتتوع التعٌٌنتتات فتتً بداٌتتة الفصتتل وٌحتتدد مواعٌتتد تاستتلٌمها وضتتوابط تنفٌتتذ التكلٌفتتات  أاستتتاذٌحتتدد  -
 وتاسلٌمها.

 فً تاسلٌمه.تأخر الطالب فً تاسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبك علٌه الئحة ش فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو -
 فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخري اسٌااسات  7

 مثل ااستخدام الموباٌل أو مواعٌد تاسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي اسٌااسات  -

 


