
 

 

 

(21نموذج رقم )    

االسكندريةيمية : جامعة / أكاد  

الحقوقكمية / معيد :   
القانون التجاري والبحري قسم  :   

 توصيف مقرر دراسي
  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي : 
2113  

 الثالثةالفرقة / المستوى :   القانون التجارياسم المقرر : 

 ليسانسالتخصص : 

  حقوق

 

 عممي         √    نظري         6اسية :  عدد الوحدات الدر 

 
 ىدف المقرر : -2
 

 التجاري لمقانون العامة النظرية مفاىيم و ميارات الطالب اكساب

 التجارية الشركات و

          : قادرا عمى ان  الطالب  يكون  المقرر  ىذا نياية في المستيدف من تدريس المقرر : -3



 

 

المعمومات  -أ
      :والمفاىيم 

  دوره  و تطوره مراحل و التجاري القانون الطالب يعرف 2.2
 الدولة  اإلقتصادي في التطور و  النمو في

 الخاصة  النظريات القانونية المبادئ و الطالب يميز 3.2

  بين و الفارق بينيا عمى يقف و يستدل و  التجاري بالقانون

  المدني الخاصة بالقانون  القواعد

 اع الشركات المختمفة يميز بين أنو  -

 يفرق بين أسباب البطالن المختمفة وأثارىا  -

يميز بين دور الشريك المتضامن والشريك الموصي في  -
 شركات األشخاص 

 

الميارات  -ب
 :  الذىنية

  التجار و التجارية االعمال عمى المنطبقة القواعد يشرح 2.4
 القانون عدعمييا قوا  تنطبق الحاالت التي  يعمل يوضح و وان

  التجاري

يشرح الضوابط المختمفة التي تحكم تعيين وعمل مجمس إدارة 
 الشركة. 

يمخص األدوار  المختمفة التي تقوم بيا الجمعية العامة 
 لمشركة. 

يقارن بين السيم والسند من حيث الخصائص وضوابط 
 اإلصدار. 

يكتب موضوعًا عن أنواع وطرق االندماج المختمفة وأثرىا 
 ركة المساىمة. عمى ش

 



 

 

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

     

 ثم من و  التجاري بالقانون المدني القانون يربط قواعد 1.3

 مبسطة.  قادرا عمي كتابة مذكرات دفاع يكون

 القواعد عن القانون التجاري أسباب خروج قواعد يستنتج 7.3

 عدميا.  من  وجاىة القواعد في رايو يبدي بالتالي و  العامة

يختار نوع الشركة المناسب لمناسبة نوع معين من النشاط أو 
 لطبيعة العالقة القائمة بين الشركاء.

  
 

الميارات   -د 
     : العامة

 المصطمحات القانونية الخاصة بالقانون  يشرح و يسمي 8.5

  . سميم  الشركات بشكل و التجاري
 



 

 

 محتوى المقرر: -4

                     

 
 

  التجاري القانون  استقاللية و العرف و التشريع .1

التجارية األعمال التجارية  الحرفة : التجاري نطاق القانون .2
 االحتراف و األعمال التجارية عمى وجو بطبيعتيا و

 بالتبعية.   االعمال التجارية

 و  اكتساب صفة التاجر القانوني لمتجار: شروط التنظيم .3
 اثاره

اختالفيا عن القانون  التجاري و لمقانوناألحكام العامة  .4
 المدني 

 ورىنو بيعو احكام و التجاري المحل .5

 التنظيم  القانوني لمسوق: المنافسةغير المشروعة  و .6

 االحتكار.

 الصناعية والتجارية الممكية .7

 يا تعريف الشركات التجارية وأنواع .8

النظرية العامة لمشركات التجارية: األركان الموضوعية  .9
 والخاصة واألركان الشكمية. العامة 

شركات األشخاص: التضامن، والتوصية البسيطة،  .11
 والمحاصة. 

 شركة المساىمة: خصائصيا، وتكوينيا.  .11

 إدارة شركة المساىمة: مجمس اإلدارة والجمعية العامة.  .12

 رأس مال شركة المساىمة.  .13

 السندات التي تصدرىا شركة المساىمة  .14

 اندماج وانقضاء شركات المساىمة .15

 

 



 

 

أساليب التعميم  -5
                  والتعمم 

     

 دراسة  تعمم ذاتي/ مناقشة/ و المحاضرات/

 
 

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
         

 العممية  الريادة تفعيل
 

 تقويم الطــالب : -7

األساليب  -أ
 المستخدمة                     

  فقط  نظرية امتحانات

  التوقيت                    -ب

  درجة 21 توزيع الدرجات    -جـ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 يوجد ال مذكرات                          -أ

 كتب ممزمة -ب

       
      

 لمحرفة التجارية ) دكتور  : النظرية العامةالتجاري القانون 

 غرياني( ال  باهلل المعتصم

 الفقي(  محمد التجاري ) دكتور مبادئ القانون 

  

 كتب مقترحة  -جـ
        

 



 

 

دوريات عممية  –د 
 أو نشرات ... الخ 

    
 

      

 

رئيس مجمس القسم العممي : ....................     : ............. المقررأستاذ   
 

 

 


