
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 هدى سعدون لفته  االسم
 Huda s.Lfta@yhoo.com البريد االلكتروني

 التجارية  األوراق اسم المادة

   كورسات  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

–ة الكمبيالةة –السةةجتجة )التجاريةةة  لةةاألوراقعلمةةاب لالامةةاق النةةالولا للت ا ةة   اإلحاطةةة

 ( .  الصك

 التفاصيل االساسية للمادة
 .الصك  -الكمبياله -الحوالة التجارية 

 
 الكتب المنهجية
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 المصادر الخارجية
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 تقديرات الفصل

االمتحان  الكورس  االول  
النهائي 

 الكورس االول  

 االمتحان النهائي الكورس الثاني  
 راالختبا

 النظري 
 اليومي  النظري  راالختبا اليومي 

03% 03% 03% 03% 03% 03% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
  
 
 

 جمهورية العراق

 عالي والبحث العلميوزارة التعليم ال

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
   الربعة  :المرحلة 

       هدى سعدون لفتة  :سم المحاضر الثالثي ا

 مساعد   مدرس :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 نونكلية القا:مكان العمل  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
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 التوقيع  النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %6 مقدمة في االوراق التجارية 21/9/2112 1

  %12 المراد من قانون الصرف  9/2112/ 22 2

  %11 لحوالة التجاريةا 5/11/2112 3

  %24 تكييفها القانوني وابرامها 12/11/2112 4

  %33 المحل والسبب في الحوالة  19/11/2112 5

  %36 شكل الورقة التجارية  22/11/2112 6

  %42 البيانات االلزامية  2/11/2112 7

  %41 البيانات االلزامية 9/11/2112 1

  %54 يةالبيانات االلزام  12/11/2112 9

  %63 البيانات االلزامية 22/11/2112 13

  %66 البيانات االختيارية 21/11/2112 11

  %72 البيانات االختيارية  7/12/2112 12

  %71 الخلل قي الورقة التجارية 12/12/2112 13

  %16 اصالح الخلل في الورقة التجارية  21/12/2112 14

  %94 التظهير   22/12/2112 15

  %133 انواع التظهير 4/1/2315 16

 العطلة الربيعية 

  %6 التظهير الناقل للملكية 15/2/2115 17

  %12 التظهير الناقل للملكية 22/2/2115 11

  %11 التظهير التوكيلي  1/2/2115 19

  %24 التظهير التوثيقي 2/2/2115 23

  %33 القبول في الورقة التجارية  15/2/2115 21

  %36 الضمان في الورقة التجارية 22/2/2115 22

  %42 الوفاء في الورقة التجارية 29/2/2115 23

  %41 مقابل الوفاء في الورقة التجارية 5/2/2115 24

  %54 مقابل الوفاء  12/2/2115 25

  %63 الكمبيالة 19/2/2115 26

  %66 الكمبيالة 22/2/2115 27

  %72 الصك 2/5/2115 21

  %71 مقابل الوفاء في الصك 11/5/2115 29

  %16 انواع خاصة من الصك 17/5/2115 33

  %94 الصك بدون رصيد  24/5/2315 31

  %133 مراجعة عامة للمادة  4/6/2315 32

  

 

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق                                          

 جمهورية العراق

 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 الربعة    :المرحلة 

هدى سعدون  :سم المحاضر الثالثي ا
  لفتة      

 مدرس  مساعد  :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

جامعة  -كلية القانون:مكان العمل  
 القادسية 

 


