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 وصف البرنامج األكاديمي

 

ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من وفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ي
ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن  قد حقق االستفادة القصوى من المتاحةذا كان الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إ

 .البرنامج

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة  المؤسسة التعليمية

 ادارة االعمال / المركز القسم العلمي

 اكاديمي او المهني اسم البرنامج األكاديمي 

 البكالوريوس ادارة االعم اسم الشهادة النهائية 

  :النظام الدراسي

 سنوي /مقررات /أخرى 

 الفصلي )كورسات(

 71/9/0207 تاريخ إعداد الوصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي
تنمية التفكير العلمي والقدرات التحليلية والمعرفة لدى الطالب واكسابه مهارات التحليل واالستنتاج  .7

 المنطقي .

 تخطيطية لدى الطالب تساعده في الرؤيا واتخاذ القرار.توفير خلفية ادارية  و  .0  

 اعداد الطالب أعدادا أساسيا بما يمكنه من ادارة عمله بعد التخرج بنجاح .. 3  



    
 

 
 

  

 اقامة الندوات الدراسية والمشاركة في المؤتمرات في مجال االختصاص .4  

 خدمة المجتمع اعداد البحوث والدراسات المالية واالدارية التي تساهم في. 5  

 اكتساب الطالب المهارات االساسية المناسبة في مجال التخصص )المهنة ( التي يلتحق بها بعد التخرج ..6  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1  

 

 

 االهداف المعرفية

 

  العمل على -7

 والعمل بما يتضمنه من دقة المالحظة واالستقصاء.علمي  التفكير بأسلوب اآلخر علىقدرة  تنمية -0

 .مشجرات التي تبين الموضوع بسهولة للمتعلماستخدام اللوحة وال -3

 اعداد الوسائل التوضيحية. -4

 لبعض الموضوعات. تقارير مختصرةاعداد  -5

 توظيف المحاضرات الفديوية. -6
 لخاصة بالبرنامجا المهاراتية األهداف ب

 العامة والخاصة. وسائل االيضاح .7
 توظيف االمثلة المالئمة. .0
 طرح االسئلة االستكشافية على الطلبة. .3



    
 

 
 

  

 طرائق التعليم والتعلم

 االستاذ والتعلم ىيركز عليمكن تصنيف طرائق التعليم والتعلم وفق نظام شمولي يجمع بين نظام التعليم الذي   

 وفق طرق االتصال  على الطرق النموذجية المالئمة والسيما االعتماد ،ويركز على المتعلم والتفاعل بينهما  

 المعلوماتية الحديثة عن طريق االنترنيت ووسائل االتصال الحديثة التي تخدم انظمة التدريس.  

 

 طرائق التقييم

 الصفية. التحضيرات اليومية والمشاركات 3. االختبارات الشهرية 0االختبارات اليومية  .7
 االخالقي للطالب وااللتزام. االنضباط السلوكي 4        والحضور اليومي          

 

 الوجدانية والقيمية. األهداف -ج      

 حول الموضوعات القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. طرح االسئلة .7

 طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية.   .0

 اسئلة فكرية. متضمنةاجراء امتحانات يومية سريعة  .3

 عداد تقارير في بعض الموضوعات الغير المألوفة.إيف الطلبة بتكل .4

 طرائق التعليم والتعلم

 االختبارات الشفوية .7
 االختبارات الكتابية .0
 الحضور اليومي .3



    
 

 
 

  

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة لقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  والتأهيليةد. المهارات العامة  
 

 .....أداء.ان يتقن الطالب  .7
 .......القدرة على توضيحالطالب  يمتلكان  .0
 .......ان يحافظ الطالب على .3
 ........معلوماته عن ان يطور الطالب .4

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 الطريقة االستقرائية .7
 الطريقة القياسية .0
 طريقة المناقشة .3
 طريقة الحوار .4

 طرائق التقييم

 االختبارات المهارية .7
 االختبارات الشفوية .0
 ختبارات اليوميةاال .3

 . بنية البرنامج11

المرحلة 
 الدراسية 

 الساعات المعتمدة     ادةاسم الم

 عملي نظري      

  3 القانون التجاري   الثانية



    
 

 
 

  

 

 التخطيط للتطور الشخصي

  أكاديميإعداد منهج  .7

 بدقة. البرنامجمتابعة  .0

 بدورها شات الصفية وتقيم الطلبة اعداد االسئلة والمناق .3
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول 

 معيار القبول المركزي 

 تعديل المصادر أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 .، القانون التجاري د. لطيف جبر كوماني .1
 ، القانون التجاري.د. علي كاظم الرفعي .2

 ، القانون التجاري.د. فوزي محمد سامي  .3

 .، القانون التجاري د. فائق محمود الشماع  .4

 والكتب االلكترونية .مواقع ال  .5

 

 

 



    
 

 
 

  

 

 مخطط مهارات المنهج        

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة                      

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  السنة / المستوى 

 ادةاسم الم

 

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 
 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 
 ة )المهاراتالمنقول

األخرى المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * 

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * 



    
 

 
 

  

 ادةوذج وصف الممن

 ادةوصف الم

 

 لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا المؤسسة التعليمية

 ادارة االعمال / المركزالقسم العلمي

 ون التجاري القان المادةاسم / 

 إلكترونيأو  دوام رسمي )نظامي( أشكال الحضور المتاحة

 الثانية المرحلة  الثانيالفصل / 

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 11/9/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف

 :أهداف المقرر

والتي تتجسد  القانون التجاري اساسيات مبادئ فهم االساسية التي تمكنه من تزويد الطلبة بالمعلومات  .1
 في تحديد احتياجات االفراد وتنظيم العمليات التجارية واالنتاجية والتوزيع والتسويق 

التي تمكنه من فهم الركائز االساسية التي ينطلق منها تزويد الطلبة بخصائص والوسائل الخاصة  .2
 .ألبرز المشاكل ووضع الحلول لها القوانينوالية عمله وسبل تطويره ودراسة اهم القانون التجاري 

التي من خالل دراسة المشكلة  القانون التجاري التي تتعلق بدراسة  ف العامةاالهدا بأهمتزويد الطلبة  .3
عن طريق التعرف على السلع والخدمات المنتجة وما هي كمياتها وطرق االنتاج التي العاملون  يوجهها

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
 البرنامج.



    
 

 
 

  

بواسطتها يتم االنتاج واساليب التوزيع لهذا االنتاج ومدى كفاءة التي بها تستخدم هذه الموارد وهل انها 
وعالقته بالعلوم  القانون التجاري ، كما يتم توضيح مدى اهمية ة كاملة ام انها معطلة موظفة بصور 

 االخرى حيث ان بعضها سيكون مكمل للبعض االخر

 وكذلك االستجابة لمتطلبات العمالء والفرص التي تتيحها التكنولوجيا مفرداتعلى توظيف  ان يكون الطالب قادر. 4

 بيان مايلي:

 .بيان العناصر التي تقوم عليها مادة القانون التجاري  .1

 للقانون التجاري.تعريف الطالب بيان الخصائص والمصادر والتطور التاريخي  .2

 بيان التميز بين االعمال التجارية واالعمال المدنية. .3
 

 للمادة العلمية معرفة المناهج والمصادر القديمة والحديثة. 5

 المادة المعرفية . ان يكون لدى الطالب القدرة على التعامل مع  .4

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 األهداف المعرفية  

 استيعاب وفهم المادة -7

 استخدام اللوحة والقلم -0

 ضيحيةاعداد الوسائل التو  -3

 اعداد تقارير مختصرة لبعض الموضوعات  -4

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب

 وسائل التوضيح – 7
 صياغة االسئلة الفكرية –. 0
     ممارسة مهارات االتصال االلكترون  –. 3

 



    
 

 
 

  

 

 طرائق التعليم والتعلم

 . طريقة العصف 4والجواب ل ا. طريقة السؤ 3. طريقة المحاضرة 0.طريقة المناقشة 7 

 . طريقة االستقراء والقياس 5 -الذهني      

 طرائق التقييم

 

 االختبارات الشهرية –االختبارات الشفوية  –المناقشات الصفية  –االختبارات اليومية 
 
 

 الشخصي(المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  والتأهيليةد. المهارات العامة  
 قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقويمية. تنمية .7
 قدرة الطالب على التعامل مع الشبكة العنكبوتية )االنترنيت( تنمية .0
 . تنمية قدرة الطالب على كيفية التعامل مع المصادر والمراجع الخارجية.3

   

 



    
 

 
 

  

 بنية المقرر

اسم الوحدة / أو  وبةمخرجات التعلم المطل الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 القانون التجاري   3  األول  
مقدمة للقانون 

والقانون 
التجاري، القاعدة 
القانونية، مصادر 

 القانون

 pdfمحاضرة   

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 

PowerPoint 

اختبارات 
ر / اختبايومية
 شهري 

العقد والعقد التجاري،  العقد التجاري      3 الثاني
أنواع العقود، التراضي، 

 االهلية

 pdfمحاضرة   

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 

PowerPoint 

اختبارات 
/ اختبار يومية
 شهري 

  

 الثالث

3 
عيوب التراضي، الغبن  عيوب التراضي

 -مع التغرير
 االستقالل

 pdfمحاضرة    

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 

PowerPoint 

اختبارات 
/ اختبار يومية
 شهري 

 الرابع
 
 

3 
 

 
 العقد ومحل العقد

 
محل العقد  

والمحل 
سبب  المستقبلي،

 العقد

 pdfمحاضرة   

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 

PowerPoint 

 
 

اختبارات 
 يومية

 
 

 

 الخامس

 
 

3 
        
     

 
  اإلداريةالعقود 

العقود اإلدارية، 
مفهوم العقد، 
عناصر العقد، أنواع 

 العقد

 pdfمحاضرة 

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 

PowerPoint 

 
اختبارات 

/ اختبار يومية
  شهري 

   



    
 

 
 

  

 

 السادس
       
            

3 

 
 ال التجاريةاالعم

 

االعمال التجارية، 

التميز بين االعمال 

التجارية والمدينة، 

 أنواع االعمال

 
 المناقشة 

 pdfمحاضرة مع 

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 
اختبارات 

 يومية
 

 السابع
 

3 
 
 التاجر وشروطه 

 
التاجر وشروطه، 

 واجبات التاجر

 
 المناقشة 

 pdfمع  محاضرة 

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 
/ اختبارات يومية

 اختبار شهري 
 

 الثامن
3  

 التجارية األوراقمفهوم 

 

األوراق التجارية، 
الفرق بين األوراق 
التجارية واألوراق 
األخرى، وظائف 
 األوراق التجارية

 

 pdfاضرة مح

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 اختبار يومي

 التاسع
3  

 الشروط الموضوعية

 
الشروط الموضوعية 

، الشروط الشكلية، 

 البيانات االختيارية

 pdfاضرة مح

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 اختبار يومي

 العاشر
3  

 السند ألمرمفهوم 
 

السند ألمر، الشروط 
 الموضوعية، الكمبيالة

 pdfمحاضرة 

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 اختبار يومي

 الحادي عشر
3   

 مفهوم الصك    

الصك، الشروط 
الموضوعية، البيانات 

 االختيارية، التظهير

 pdfمحاضرة 
 عرض باستخدام برنامج 

Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 اختبار يومي



    
 

 
 

  

 استخدام الحاسوب واألفالم والمحاضرات الفديوية المباشرة: البنية التحتية 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 7
 .، القانون التجاري د. لطيف جبر كوماني .1
 ، القانون التجاري.د. علي كاظم الرفعي .2

 

 ، القانون التجاري.د. فوزي محمد سامي .3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0

 .، القانون التجاري د. فائق محمود الشماع  .4

 

  يوصى بها اـ الكتب والمراجع التي 

 الثاني عشر
الشركة واركانها،  مفهوم الشركة  3

 شركات األشخاص
 pdfمحاضرة 

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 اختبار يومي

 الثالث عشر
3  

 الشركة البسيطةمفهوم 
الشركة البسيطة، 

وال، شركات األم
 الشركة المساهمة

 pdfمحاضرة 

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 اختبار يومي

 الرابع عشر
3  

 
 الشركة المحدودةمفهوم 

الشركة 
المحدودة 

الشركة 
محدودة 

 المسؤولية

 pdfمحاضرة 

 عرض باستخدام برنامج 
Google meet 

 بواسطة برنامج 
PowerPoint 

 اختبار يومي

   الخامس عشر
 امتحان فصلي

   



    
 

 
 

  

 مواقع الكتب االلكترونية الخاصة بالمادة العلمية.  مواقع االنترنيت  االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

المادة العلمية كذلك تقديم  والعمل على تطبيقها في مد على جملة من المفردات تضاف الى المنهجتان يع  
ن المفردات مع تقديم تقرير علمي لموضوع معاصر خارج مفردات ( م%72-5مقترحات للقسم من اجل تحديث )

المادة العلمية تضاف من أجل تحفيز الطلبة على اصدار النشرات الجدارية التوضيحية المتعلقة بمفردات المادة 
 والتأكيد على الحاالت الدراسية المحلية والعربية والعالمية

 

 


