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 القانون التجاري :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الشريعة والقانون قسم:  القانون التجاري : مقرر  توصيف االدآبكلية:  

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 القانون التجاري :اسم المقرر  .1

 3502368 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

 الثاني/ الفصل الدراسي ا الثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 التوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الحرم الجامعي :مكان تدريس المقرر  .11

 عبدالله سعيدالكانده د.      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
  مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات التجارية المتعلقة باالعمال التجارية والنشااط التجاار للتجاار والعالقاات المرتبطاة يعرف الطالب

 بهم سواء اكانوا افرادا  ام شركات تجارية.

  الطالب ويفهم القانون الخاص باالعمال التجارية وبنشاط االفرا الذين يقومون بممارسة التجارة.يعرف 

   يعرف الطالاب نشا ة القاانون التجاار  فاي المجتمعاات القاديماة االساا التاي قامات عليهاا نظاريتين الموياوعية والشخلاية واخلاا ص ذلا
 القانون.

  وتطوره.يفهم الطالب القانون التجار اليمني وملادره 

 .يتعرف الطالب على مفهوم االعمال التجارية وانواعها والتزامات التاجر 

  يعاارف الطالااب العنالاار المعنويااة للمتجاار كاالتلااال بااالعمالء والساامعة التجاريااة واالساام التجااار  والعنااوان التجااار  و اا  تاااجير المتجاار
والنماااذا اللااناعية والتااراخيص والختااوم الشخلااية والااديون المتلاالة  والعالقااات التجاااريو والبيانااات التجاريااة وبااراءة االختاارا  والرسااوم

 بالمتجر.

 ملياة يفهم الشركات التجارية والشركات المدنية ذات الشكل التجار  ويستطيع ان يبلور راياً قانونيا بش ن الشاركات التاي تواجهاي فاي  ياتاي الع
 ويلنفها باسلوب قانوني ناجح.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
 المعرفة والفهم

A1 ) افرادا ام)تجار رية المتعلقة باالعمال التجارية سواء منها المتعلقة بالمجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات التجاان يعرف الطالب 
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 القانون التجاري :مقرر توصيف

 واعمالهم ونشاطهم التجار . (شركات تجارية
A2 ) ويفهم نش ة القانون التجار  واالسا التي قامت عليي نظريتي المويوعية والشخلية وخلا ص ذل  القانون.يعرف 

 المهارات الذهنية
B1 ) النلوص القانونية للقانون التجار  اليمني وملادرا وان يكون قادرا على بلورة القواعد القانونية التي تثر  يكون الطالب قادرا على فهم

 القانون التجار  اليمني.
B2 ) التي يتكون منها المتجر.العنالر المعنوية يكون الطالب قادرا على بلورة 

 المهارات العملية المهنية
C1) .يكون الطالب قادرا على فهم وبلورة عنالر تكوين الشركات التجارية والتمييز بين انواعها والنا ج المترتبة على التميز بينها   
C2 ) الشركات العامة في بلده.يقدم الطالب  لوال للمشكالت التي تواجي 

  المهارات العامة
D1 ) قانونية في مجال القانون التجار  وقانون الشركاتيقدم استشارات. 
D2 ) تقدم في مجال القانون التجار  وقوانين الشركات. التي الفقهية يطور قدراتي الذاتية في التعامل مع النظريات 
 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

جموعة القواعد القانونية التي يعرف الطالب م
تنظم العالقات التجارية المتعلقة بالتجار او 

 اعمالهم.

, ةالم ايرات, ال وار, المناقش
 التكليفات الجماعية والفردية

االختبارات الت ريرية, االس لة القليرة, تقييم 
 اعية والفردية والتكليفات الجم التقارير والواجبات 

لقانون التجار  نش ة ا يعرف الطالب ويفهم ا
ها االسا التي قامت عليالمجتمعات وفي 

 يخلا لنظريتين المويوعية والشخلية و

و ل التعليم والتعليم الذاتي والتعاوني 
  المشكالت وتمثيل االدوار

االختبارات الت ريرية, االس لة القليرة, تقييم 
 والتكليفات الجماعية والفردية التقارير والواجبات 

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

العنالر يكون الطالب قادرا على فهم وبلورة 
 المكونة للمتجرو ل مشكالتها.المعنوية 

التكليفات الجماعية والفردية, ال وار, 
 و ل المشكالت  المناقشة

االختبارات الت ريرية, تقييم التقارير والقراءة 
الت ليلية, التكليفات الجماعية والفردية, االختبارات 

 الشفهية, مال ظة االداء

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

عنالر وتكوين يكون الطالب قادرا على فهم 
الشركات والتمييز بين انواعها والنتا ج 

   المترتبة على التمييز.
 

التكليفات الجماعية والفردية, ال وار, 
والعلف  المناقشة و ل المشكالت 

 الذهني

االختبارات الت ريرية, تقييم التقارير والقراءة 
الت ليلية, التكليفات الجماعية والفردية, االختبارات 

 ومال ظة االداء الشفهية

تواجي  يقدم الطالب  لوال للمشكالت التي
من الشركاتبانواعها الموجودة في البلد 

 منظور اسالمي.

التكليفات الجماعية والفردية, ال وار, 
والعلف المناقشة و ل المشكالت 

 الذهني

االختبارات الت ريرية, تقييم التقارير والقراءة 
الت ليلية, التكليفات الجماعية والفردية, االختبارات 

 ومال ظة االداء الشفهية

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: عاساب 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

قانونية في مجال القانون يقدم استشارات 
  التجار  وقانون الشركات

الم ايرات, ال وار, المناقشة, 
 ودراسة ال الة الندوات, تمثيل االدوار

تقييم المال ظة,  ت ريرية,الشفهية وال االختبارات
 والواجبات, االس لة القليرة التكليفاتو التقارير 

يطور قدراتي الذاتية في التعامل مع 
في مجال القانون  النظريات الفقهية التي تقدم
 التجار  وقوانين الشركات.

الم ايرات, ال وار, المناقشة, 
 الندوات, تمثيل االدوار ودراسة ال الة

تقييم المال ظة,  ت ريرية,الشفهية وال االختبارات
 والواجبات, االس لة القليرة التكليفاتو التقارير 
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 القانون التجاري :مقرر توصيف

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

 مفهوم القانون التجار  وملادره 1
 A1, B1, C1 3 1 مفهوم القانون التجار  

 A1, B1, C1 3 2 ملادر القانون التجار 

 االعمال التجارية 2
 A1, B1, C1 3 3 مفهوم العمل التجار 

 A1, B1, C1 3 4 انوا  العمل التجار 

 التاجر  3
 A1, B1, C1 3 5 تعريف التاجر 

 A1, B1, C1 3 6 شروط اكتساب اللفة التجارية

 التزامات التاجر  4
 A1, B1, C1 3 7 االلتزا م بمس  الدفاتر 
 A1, B1, C1 3 8 االلتزام بالقيد في السجل 

 الم ل التجار  5
وعنالره و التلرفات تعريفي وخلا لي 

 الورادة عليي
9 3 A1, B1, C1 

 الشركات التجارية  6

 A1, B1, C1 3 11 اال كام العامة للشركات 
انشاء الشركات التجارية والشخليات 

 المعنوية لها وانقيا ها
11 3 

A1, A2, C2, 
D1, D2 

 شكرات االشخاص واالموال  7

 3 12 شركات التيامن
A1, A2, C2, 

D1, D2 

 3 13 شركة التولية البسيطة والم اللة
A1, A2, C2, 

D1, D2 
شركات المساهمة وشركات التوليف 

 باالسهم وذات المس ولية الم دودة
14 3 

A1, A2, C2, 
D1, D2 

  42 14 إجمالي األسابيع والساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 √   .محاضرات

 √ التمثيلية( )المحكمة تطبيق عملي في المعمل.

 √.     واجبات منزلية

 √.     مناقشة جماعية

 √.     تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

عن القواعد القانونية التي تقديم دراسة  1
 تنظم العالقات التجارية في اليمن

A1, B2, C2, D1 1 11 

ن الشركات التجارية في دراسة ع تقديم 2
  اليمن وموقف الشريعة منها.

A2, B2, C1, D2 2 11 

اجهها المشاكل التي توتقديم دراسة عن  3
 الشركات التجارية وطرق  لها.

A2,B2, D1, D2 3 11 

الفقهية في النظريات تقديم دراسة عن  4
 .التجارة وموقف المشر  اليمني منها

A1, C1, D2 4 11 
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 القانون التجاري :مقرر توصيف

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

 اختبار منتصف الفصل 1
بداية االسبوع 

 السابع 
21 21 

A1,A2,B1,C1, 

C2 

 الواجبات والتكاليف  2
مضي  بعد

 منتصف الفصل
11 11 D1, D2 

  11 11 الفصل  طوال الحضور  3

 االختبار النهائي 4
اخر الفصل 

 الدراسي
61 61 

A1,A2, B1, C1, 

C2 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
, جرافكس للطباعة والتصميم, 2113, دز عبدالرحمن عبدالله شمسان,طواحكام الشركات التجاريةالموجز في القانون التجاري 

 صنعاء.

 المساعدةالمراجع 

 , دار الشوكاني للطباعة والنشر.2113شرح القانون التجاري اليمني, د.محمج عبدالقادر الحاج, ط  -

 الشوكاني للطباعة والنشر، صنعاء.م، دار 2111، 1مبادئ القانون التجاري، حمود محمد شمسان، ط -

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
NA  

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب: يور ال   .1

الم ايرات بدون عذر يرفع اسمي لشؤن الطالب وي رم من دخول امت ان المادة من  %52اذا تغيب الطالب 

 النها ي.

 ال يور المت خر:    .2

 يمنع الطالب من دخول الم ايرة اذا تكرر  يوره المت خر اكثر من مرة.

 يوابط االختبارات واالمت انات:   .3

 كما في الال  ة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 الطالب التكاليف في الم دد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت الم دد.يسلم 

 :الغش   .5

 ي رم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
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 القانون التجاري :مقرر توصيف

  :نت الاال  .6

 يفلل سني من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانون التجاريمقرر: خطة 
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 القانون التجاري :مقرر توصيف

 

 

 
 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالله سعيدالكانده / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف   /     704 467 777صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني  3     3
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 التجاري القانون :اسم المقرر  .1

 3502368 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثاني/ الفصل الدراسي  لثالمستوى الثا المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 التوجد (:لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

  العالقات التجارية المتعلقة باالعمال التجارية والنشااط التجاار للتجاار والعالقاات المرتبطاة يعرف الطالب مجموعة القواعد القانونية التي تنظم
 بهم سواء اكانوا افرادا  ام شركات تجارية.

 .يعرف الطالب ويفهم القانون الخاص باالعمال التجارية وبنشاط االفرا الذين يقومون بممارسة التجارة 

 المجتمعاات القاديماة االساا التاي قامات عليهاا نظاريتين الموياوعية والشخلاية واخلاا ص ذلا   يعرف الطالاب نشا ة القاانون التجاار  فاي
 القانون.

 .يفهم الطالب القانون التجار اليمني وملادره وتطوره 

 .يتعرف الطالب على مفهوم االعمال التجارية وانواعها والتزامات التاجر 

 مالء والساامعة التجاريااة واالساام التجااار  والعنااوان التجااار  و اا  تاااجير المتجاار يعاارف الطالااب العنالاار المعنويااة للمتجاار كاالتلااال بااالع
والعالقااات التجاااريو والبيانااات التجاريااة وبااراءة االختاارا  والرسااوم والنماااذا اللااناعية والتااراخيص والختااوم الشخلااية والااديون المتلاالة 

 بالمتجر.
ر  ويسااتطيع ان يبلااور راياااً قانونيااا بشاا ن الشااركات التااي تواجهااي فااي  ياتااي العمليااة يفهاام الشااركات التجاريااة والشااركات المدنيااة ذات الشااكل التجااا

 ويلنفها باسلوب قانوني ناجح.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
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 القانون التجاري :مقرر توصيف

 المعرفة والفهم
A1 افرادا ام رية المتعلقة باالعمال التجارية سواء منها المتعلقة بالتجار )القانونية التي تنظم العالقات التجامجموعة القواعد ( ان يعرف الطالب

 ( واعمالهم ونشاطهم التجار .شركات تجارية
A2.يعرف ويفهم نش ة القانون التجار  واالسا التي قامت عليي نظريتي المويوعية والشخلية وخلا ص ذل  القانون ) 

 الذهنيةالمهارات 
B1ثر  ( يكون الطالب قادرا على فهم النلوص القانونية للقانون التجار  اليمني وملادرا وان يكون قادرا على بلورة القواعد القانونية التي ت

 القانون التجار  اليمني.
B2.يكون الطالب قادرا على بلورة العنالر المعنوية التي يتكون منها المتجر ) 

 هنيةالمهارات العملية الم
C1  .يكون الطالب قادرا على فهم وبلورة عنالر تكوين الشركات التجارية والتمييز بين انواعها والنا ج المترتبة على التميز بينها ) 
C2.يقدم الطالب  لوال للمشكالت التي تواجي الشركات العامة في بلده ) 

  المهارات العامة
D1 التجار  وقانون الشركاتقانونية في مجال القانون ( يقدم استشارات. 
D2 ) النشاط والعمل التجار  معتمدا على خبرتي العمليةوثقافتي القانونية ومواكبتي للنظريات ال ديثة في مجال التجارة التي ال يطور قدراتي الذاتية

 .تتعارض مف الفكر االسالمي.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع التفليلية المواييع و دات المقرر الرقم

 مفهوم القانون التجار  وملادره 1
 3 1 مفهوم القانون التجار  

 3 2 ملادر القانون التجار 

 االعمال التجارية 2
 3 3 مفهوم العمل التجار 
 3 4 انوا  العمل التجار 

 التاجر  3
 3 5 تعريف التاجر 

 3 6 شروط اكتساب اللفة التجارية

 3 7 االلتزا م بمس  الدفاتر  التزامات التاجر  4

 3 8 االلتزام بالقيد في السجل   5

6 

 الم ل التجار 

 الشركات التجارية 

تعريفي وخلا لي وعنالره و 
 التلرفات الورادة عليي

9 3 

 3 11 اال كام العامة للشركات 

7 

 

 شكرات االشخاص واالموال 

والشخليات انشاء الشركات التجارية 
 المعنوية لها وانقيا ها

11 3 

 3 12 شركات التيامن

 3 13 شركة التولية البسيطة والم اللة

 42 14 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع العمليةالمهام / التجارب  الرقم

عن القواعد القانونية التي تنظم العالقات التجارية في تقديم دراسة   .1
 اليمن

A1, B2, C2, D1 1 

 A2, B2, C1, D2 2 ن الشركات التجارية في اليمن وموقف الشريعة منها. تقديم دراسة ع  .2

رق المشاكل التي تواجهها الشركات التجارية وطتقديم دراسة عن   .3
  لها.

A2,B2, D1, D2 3 

النظريات الفقهية في التجارة وموقف المشر  تقديم دراسة عن   .4
 اليمني منها.

A1, C1, D2 4 
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   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة. (0

 المناقشة. (6

 المجموعات. (3

 المحكمة التمثيلية. (4

 حضور جلسات المحاكم. (5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

ندوات عن التجارة والنشاط المشاركة في  1
 التجار  في اليمن

1 11 

 11 2 مراكز ال دارة االعمالزيارة  2

 11 1 زيارة المراكز التجارية االكاديمية 3

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 21 21 بداية االسبوع السابع  اختبار منتصف الفصل  .1

مضي منتصف  بعد الواجبات والتكاليف   .2
 الفصل

11 11 

 11 11 طوال الفصل  الحضور  

 61 61 الفصل الدراسياخر  االختبار النهائي 

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الر يسة: .1

, 2113الموجز في القانون التجار  وا كام الشركات التجارية, دز عبدالر من عبداللي شمسان,ط

 جرافكا للطباعة والتلميم, لنعاء.

 المراجع المساعدة: .2

  م، دار الشوكاني للطباعة والنشر، صنعاء.2111، 1مبادئ القانون التجاري، حمود محمد شمسان، ط -

, دار الشوكاني للطباعة 2113شرح القانون التجار  اليمني, د.م مج عبدالقادر ال اا, ط  -
 والنشر.

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

NA 
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X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب: يور ال   .1

الم ايرات بدون عذر يرفع اسمي لشؤن الطالب وي رم من دخول امت ان المادة  من %52اذا تغيب الطالب 

 النها ي.

 ال يور المت خر:    .5

 يمنع الطالب من دخول الم ايرة اذا تكرر  يوره المت خر اكثر من مرة.

 يوابط االختبارات واالمت انات:   .3

 كما في الال  ة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 الطالب التكاليف في الم دد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت الم دد.يسلم 

 :الغش   .2

 ي رم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نت الاال  .6

 يفلل سني من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 


