
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة                     
 

 م اسراء خضير مظلوم .م, محمد كاظم محمد . م.م االسم

 www. White prof@ yahoo. com البريد االلكتروني

 والشركات القانون التجاري  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 قانونية لتنظيم العالقات التعاملية في الحياة التجارية بأوجهها المختلفة دراسة االحكام ال 

 التفاصيل االساسية للمادة
  

 
 الكتب المنهجية

 

 .  1991باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، . د -1

 .  1991صالح الدين الناهي ، القانون التجاري ، . د -2

 
 المصادر الخارجية

 

 .  1991اري ، محسن شفيق ، القانون التج -1

 .  1992نورس طالباني ، القانون التجاري ،  -2

 .  2009هاني محمد دويدار ، القانون التجاري ،  -1

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

04% / 04% / 04% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 
 

 

 جمهورية العراق

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

  

 القادسية:الجامعة 
 القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 الثالثة :المرحلة 

 محمد كاظم محمد: اسم المحاضر الثالثي 
   اسراء خضير مظلوم 

 مدرس مساعد  :اللقب العلمي 
 ماجستير قانون :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:عمل  مكان ال

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 دريسية للمادةاستمارة الخطة الت
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 التوقيع  النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 مقدمة في قانون التجارة 21/9/2019 1

  %6 مصادر قانون التجارة  9/2019/ 22 2

  %9 نطاق واطار قانون التجارة 5/10/2019 3

  %12 النظام القانوني لالعمال التجارية 12/10/2019 4

  %15 ييزها عن العمل المدنيوتم  19/10/2019 5

  %11 االعمال التجارية المنفردة  29/10/2019 6

  %21 شراء المنقول او العقار بقصد البيع  2/11/2019 7

  %24 االوراق التجارية والتعامل بالسندات 9/11/2019 1

  %27 االعمال التجارية بصيغة المشروع  19/11/2019 9

  %31 جارية بصيغة المشروعاالعمال الت 21/11/2019 11

  %33 االهلية/ شروطه / التاجر  10/11/2019 11

  %36 األصالة/ االحتراف / التاجر شروطه   9/12/2019 12

  %39 السجل التجاري/واجبات التاجر  19/12/2019 13

  %43 االسم التجاري/ واجبات التاجر   21/12/2019 14

المنافسة غير + الدفاتر التجارية   22/12/2019 15

 المشروعة

47%  

  %51 العقود التجارية 4/1/2115 16

 العطلة الربيعية
  %53 عقد النقل 15/2/2015 17

  %56 عقد التأمين 22/2/2015 11

  %59 الشركات التجارية  1/1/2015 19

  %63 اركان عقد الشركة 2/1/2015 21

  %66 اءاتمستلزمات واجر  15/1/2015 21

  %69 التأمين 22/1/2015 22

  %73 التضامن/ شركات االشخاص  29/1/2015 23

  %76 الرقابة عليها+ ادارة الشركة   5/9/2015 24

  %79 التصفية+ انتهاء الشركة   12/9/2015 25

شركات االشخاص البسيطة  19/9/2015 26

 المشروع الفردي

12%  

  %15 شركات االموال 29/9/2015 27

  %11 رأسمال شركة المساهمة 1/5/2015 21

  %91 االدارة في شركة المساهمة 10/5/2015 29

  %94 الشركة المحدودة 19/5/2015 31

  %97 انواع خاصة من الشركة 24/5/2115 31

  %111 الشركة القابضة 4/6/2115 32

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 الثالثة :المرحلة 

محمد كاظم محمد  :اسم المحاضر الثالثي 

 اسراء خضير مظلوم و

 مدرس مساعد  :اللقب العلمي 
طالب –ماجستير قانون :المؤهل العلمي 

 دكتوره
 كلية القانون:مكان العمل  

 


