
 نسؾذج وصف السقخر

 وصف السقخر

 

 وزارة التعليؼ العالي والبحث العلسي  السؤسدة التعليسية

 القانؾن  القدؼ العلسي/ السخكد

 االوراق التجارية اسؼ / رمد السقخر

 الكتخوني أشكال الحزؾر الستاحة

 الخابعة  السخحلة الفرل / الدشة

 60 عجد الداعات الجراسية )الكلي(

 2012\10\3 تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 أىجاف السقخر        

 مؾضؾع االوراق التجارية بذكل عام .تدويج الظلبة بالسعلؾمات االساسية التي تسكشو مؽ فيؼ 1

 للتسييد بيؽ االوراق التجارية وما يذتبو معيا مؽ وثائق .تدويج الظلبة بخرائص والؾسائل الخاصة 2

 لسعخفة الؾاقع السختبط باالوراق التجارية  االىجاف العامة بأىؼ.تدويج الظلبة 3 

يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعلؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا 
مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص التعلؼ الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف 

 البخنامج.؛



 السشيج في العسل الؾعيفي . ان يكؾن الظالب قادر على تؾعيف مفخدات4 

 والتي تديؼ في زيادة السعخفة لجى الظالب  . معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة5  

 متغيخات الؾسط التجاري  ان يكؾن لجى الظالب القجرة على التعامل مع  6

 والتعلؼ والتقييؼمخخجات السقخر وطخائق التعليؼ 

 األىجاف السعخفية  

 استيعاب وفيؼ السادة -1أ

 استخجام اللؾحة والقلؼ -2أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

استخجام الؾسائل الحجيثة في تبيان وشخح السادة كحلػ االستعانة بالؾثائق الحية مؽ \ وسائل التؾضيح – 1ب
 السؤسدات الخسسية 

 صياغة اسئلة تبيؽ مجى الفؾراق الجقيقة بيؽ االوراق التجارية \صياغة االسئلة الفكخية –. 2ب
     طخيق البخامج الحية السباشخةاالجتساع واعظاء السحاضخات عؽ \ي مسارسة ميارات االترال االلكتخون –. 3ب

 طخائق التعليؼ والتعلؼ 

 . طخيقة العرف 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي      



 
 
 
 

  

                         

 طخائق التقييؼ 

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعلقة بقابلية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأىيليةد. السيارات العامة  
 قجرة الظالب على التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د
 الظالب على التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت(قجرة  تشسية .2د
 . تشسية قجرة الظالب على كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

   

 



 االوراق التجارية/ الفرل الجراسي االول

مخخجات التعلؼ  الداعات األسبؾع
 السظلؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

طخيقة 
 التعليؼ

 طخيقة
 التقييؼ

 األسبؾع األول

 الفرل الجراسي  االول
2 

نتشاول في ىحا 
األسبؾع مقجمة 

عامة في االوراق 
 التجارية 

.التعريف باالوراق 1
 التجارية 

.وظائف االوراق 2
 التجارية 

.اهم المبادئ التي 3
يقهم عليها قانهن 

الصرف ونبذة تاريخية  
 عن االوراق التجارية 

 

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

 األسبؾع الثاني

 الفرل الجراسي  االول
2 

نتشاول في ىحا 
األسبؾع الحؾالة 
 التجارية )الدفتجة(

انذاء الحؾالة 1
 التجارية 

. الذخوط 2
السؾضؾعية للحؾالة 

 التجارية 

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

 األسبؾع الثالث

 الفرل الجراسي  االول

2 
 

نتشاول في ىحا 
األسبؾع الذخوط 

لالوراق الذكلية 
 التجارية  

 

 مذتخكة البيانات االلدامية 
اختبارات 

 يؾمية

  جداء االخالل نتشاول في ىحا   األسبؾع الخابع 



 2 الفرل الجراسي االول
 
 

االسبؾع االخالل 
 بالبيانات االلدامية

 
 
 

 بالبيانات االلدامية 
 

 مذتخكة

 
اختبارات 

 يؾمية
 

 األسبؾع الخامذ
 االولالفرل الجراسي  

 

 
2 
 
 

 
 

نتشاول في ىحا 
 األسبؾع التغييخ

 

التغييخ الشاقل 
 للسلكية 

 

 
 
 

اختبارات 
 يؾمية
 

 مذتخكة

 األسبؾع الدادس

 الفرل الجراسي  االول

 
2 
 

 
نتشاول الذخوط 
الذكلية للتغييخ 
 الشاقل للسلكية 

 

 
اثار التغييخ 
 الشاقل للسلكية 

 

 مذتخكة

 
اختبارات 

 يؾمية
 

 الدابعاألسبؾع 

 الفرل الجراسي  االول

 
2 

 
نتشاول في ىحا 

األسبؾع التغييخ 
 التؾكيلي  

انذاء التغييخ 
 التؾكيلي واثاره 

 مذتخكة

 
اختبار 
 شيخي 

 

 األسبؾع الثامؽ

 الفرل الجراسي  االول
2 

نتشاول في ىحا 
األسبؾع التغييخ 

 التؾثيقي

انذاء التغييخ 
التؾثيقي واثار 

 التغييخ التؾثيقي
 مذتخكة

اختبارات 
 يؾمية



األسبؾع التاسع الفرل 
 الجراسي االول

2 
نتشاول في ىحا 
األسبؾع مقابل 

 الؾفاء 
 مذتخكة وجؾد مقابل الؾفاء 

 
 
 

اختبارات 
 يؾمية 
 

 األسبؾع العاشخ

 الفرل الجراسي االول
2 

نتشاول في ىحا 
األسبؾع حقؾق 
حامل الدفتجة 

 على مقابل الؾفاء 

بيان حقؾق الحامل 
 على مقابل الؾفاء 

اختبارات  مذتخكة
 يؾمية

 األسبؾع الحادي عذخ

 الفرل الجراسي االول
2 

نتشاول قبؾل 
 الدفتجة

تقجيؼ الدفتجة 
 للقبؾل

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

 األسبؾع الثاني عذخ

 الفرل الجراسي  االول
2 

نتشاول ىشا اثار 
 قبؾل الدفتجة

بيان تلػ االثار 
 ومجى اىسيتيا 

 مذتخكة

 
 
 

اختبارات 
 يؾمية

 األسبؾع الثالث عذخ

 الفرل الجراسي  االول
2 

مخاجعة شاملة 
 للسادة الدابقة 

 مذتخكة مخاجعة
اختبارات 
 يؾمية 



 األسبؾع الخابع عذخ

 الفرل الجراسي  االول
2 

نتشاول في ىحا 
 مذتخكة شخوط الزسان   األسبؾع الزسان

اختبارات 
 يؾمية

 األسبؾع الخامذ عذخ

 الفرل الجراسي االول
2 

نتشاول ىشا اثار 
 مذتخكة بيان اثار الزسان  الزسان

 
 

اختبار 
 شيخي 

 االوراق التجارية / الفرل الجراسي الثاني

االسبؾع األول الفرل 
 الجراسي الثاني 

 تقجيؼ الحؾالة للؾفاء  الؾفاء 2
 وشخوط الؾفاء 

اختبارات  مذتخكة
 يؾمية

األسبؾع الثاني الفرل 
 الجراسي الثاني

 اثار الؾفاء  2
التعخف على اثار 

الؾفاء بذكل 
 مفرل 

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

األسبؾع الثالث الفرل 
 الجراسي الثاني

 الخجؾع 2
 حاالت الخجؾع
االحتجاج 
 واالخظار 

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية



االسبؾع الخابع الفرل 
 الجراسي الثاني 

2 
الحجد االحتياطي 

على مشقؾالت 
 السجيؽ 

اثار الحجد 
 االحتياطي 

ما يحق السظالبة 
بو على وجو 

 الخجؾع

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

االسبؾع الخامذ الفرل 
 الجراسي الثاني

2 
حؾالة او سفتجة 

 الخجؾع
حق السؾفي في 
 اثبات الؾفاء 

 مذتخكة
 اختبارات
 شيخية

االسبؾع الدادس الفرل  
 الجراسي الثاني 

2 
سقؾط حق الحامل 

 السيسل 

الحاالت التي 
يدقط فييا حق 
 الحامل السيسل 

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

 االسبؾع الدابع الفرل

 الجراسي الثاني  
 الشدخ والرؾر  2

 الشدخ 
 مذتخكة الرؾر 

اختبارات 
 شيخية

االسبؾع الثامؽ  الفرل 
 الثانيالجراسي 

  

 التقادم  2
بيان مجى تأثيخ 
التقادم في سقؾط 

 حق الحامل 
اختبارات  مذتخكة

 يؾمية

االسبؾع التاسع الفرل 
 الفرل الجراسي

2 
الدشج لالمخ 
 )الكسبيالة (

تعخيف الدشج 
 لالمخ 

 انذاء الدشج لالمخ 
 مذتخكة

اختبارات 
 يؾمية

االسبؾع العاشخ الفرل 
 الجراسي الثاني

احكام الحؾالة السظبقة  2
 على الدشج لالمخ

التدام محخر الدشج 
اختبارات  مذتخكة لالمخ 

 يؾمية



 

االسبؾع الحادي عذخ 
 الفرل الجراسي الثاني

 الذيػ  2
 تعخيف الذيػ 
 خرائص الذيػ
 انذاء الذيػ 

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

االسبؾع الثاني عذخ 
 الفرل الجراسي الثاني 

 رصيج الذيػ  2

 وجؾد الخصيج 
جخيسة اصجار 
الرػ بجون 

 الخصيج

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

االسبؾع الثالث عذخ 
 الفرل الجراسي الثشي 

 تجاول الذيػ  2
 وفاء قيسة الذيػ 
 التقادم في الذيػ 

 مذتخكة
اختبارات 

 يؾمية

االسبؾع الخابع عذخ 
 الفرل الجراسي الثاني 

2 
انؾاع خاصة مؽ 
 الذيػ ) الرػ (

 الرػ السدظخ 
الذيػ السدظخ في 

 الحاسؾب 
 مذتخكة

اختبارات 
 شيخية

االسبؾع الخامذ عذخ 
 الفرل الجراسي الثاني 

2 
مخاجعة شاملة 
لسادة الفرل 
 الجراسي الثاني 

 مذتخكة مخاجعة شاملة
مخاجعة 
 شاملة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


