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 جاسم محمد حمزة  االسم 
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 العقود التجارية باللغة االنكليزية  اسم المادة 
 

 فصلي  مقرر الفصل 
 

يهدف لرسم الجوانب االساسية للعقود التجارية في القانون العراقي بشكل خاص والقانون التجاري  المادة  أهداف
 بشكل عام 

 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

 الحواالت والكمبياالت –شحن البضائع عبر البحر التامين  –عقود البيع الدولية  –العقود التجارية 

 مجيد العنبكي . العقود التجارية د  الكتب المنهجية 
 

 القانون االداري  المصادر الخارجية 
 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

االمتحان  الكورس الدراسي األول
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االختبار 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %0 مقدمة في العقود التجارية  12/9/1122 0

  %0 تعريف العقود   9/1122/ 12 2

  %9 صياغة العقود 5/21/1122 0

  %02 العروض 21/21/1122 4

  %05 ابطال العروض  29/21/1122 5

  %01 القبول   12/21/1122 0

  %20 المسؤولية التعاقدية   1/22/1122 7

  %24 العقود في القانون االداري  9/22/1122 1

  %27 صالحيات المحاكم   22/22/1122 9

  %06 عقد البيع الدولي  12/22/1122 06

  %00 االلزام في بيع العقد الدولي  21/22/1122 00

  %00 الوفاء بالعقود  7/21/1122 02

  %09 التجارة العراقيقانون  22/21/1122 00

  %40 الواجبات الملقاة على البائع والمشتري  12/21/1122 04

  %47 التزامات البائع   12/21/1122 05

  %56 التزامات المشتري 4/0/2605 00

 عطلة نصف السنة  
  %50 نقل البضائع عبر البحر  25/1/1125 07
  %50 التجارة البحرية  11/1/1125 01
  %59 التامين   2/2/1125 09
  %00 طبيعة التامين  2/2/1125 26
  %00 التامين ليس الرهان  25/2/1125 20
  %09 التامين على الحياة  11/2/1125 22
  %70 الفائدة التامينية  19/2/1125 20
  %70 التامين ضد الحريق 5/2/1125 24
  %79 التامين البحري  21/2/1125 25
  %12 التامين والكشف 29/2/1125 20
  %15 سندات التامين 12/2/1125 27
  %11 مقياس التعويض 2/5/1125 21
  %90 تحرير دين صاحب التامين  21/5/1125 29
  %94 حواالت الصرف  27/5/1125 06
  %97 الكمبياالت  12/5/1125 00
  %066 تحرير الكمبياالت  2/2/1125 02
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