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جمهورية العراق
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اسم المادة

قانون تجاري

مقرر الفصل

سنة دراسية – ثالثة ساعات في األسبوع

اهداف المادة

دراسة كافة القوانين التي تخص التجارة والمعامالت التجارية إضافة إلى
األوراق التجارية وأنواعها وما يترتب عليها من حقوق والتزامات

التفاصيل االساسية للمادة

مفهوم القانون التجاري  ،نظريات ومفهوم األعمال التجارية  ،األوراق
المالية وأحكامها

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

د .باسم محمد صالح – القانون التجاري واألوراق التجارية

محاضرات قسم القانون  /كلية القانون – جامعة األ نبار

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية
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-
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مفاهيم أساسية –القانون التجاري
األعمال التجارية والتجارة
النظريات المرتبطة بالعمل التجاري
األحكام القانونية للعمل التجاري
أقسام األعمال التجارية في القانون العراقي للتجارة
التاجر -شروط اكتساب صفة التاجر
واجبات التاجر
األوراق المالية
أنواع األوراق التجارية
وظائف األوراق التجارية
مقارنة األوراق التجارية باألوراق النقدية
مقارنة األوراق التجارية باألوراق المالية
الحوالة التجارية
التظهير
أنواع التظهير
امتحان الفصل الدراسي األول
عطلة نصف السنة
أنواع التظهير –الشروط
أنواع التظهير -الشروط
أنواع التظهير -الشروط
القبول
شروط القبول
أثار القبول
الضمان االجتماعي
شروط الضمان
الوفاء
شروط الوفاء
أثار الوفاء
الشيك
تظهير الشيك
الرجوع
التقادم
امتحان الفصل الدراسي الثاني

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

توقيع األستاذ :

المادة العلمية

توقيع العميد :

المالحظات

