جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 2106 :

اسم المقرر  :القانون التجاري

التخصص  :نظم معلومات إدارية

عدد الوحدات الدراسية 12 :

الفرقة  /المستوي  :الثانية
نظري √ :

عملي :

 .1اكتساب وتطبيق منهجية البحث العلمي فى التفكير بهدف حل المشكالت القانونية
 – 2أهداف المقرر :
مستخدما األساليب القانونية بما يؤهله للعمل فى كافة الشركات والقطاعات وتلبية
المتطلبات الخاصة بسوق العمل.
 .2اإللتزام وتحمل المسئولية فى اداء األعمال المكلف بها بما يتفق مع القواعد القانونية
والمعايير األخالقية والمهنية عند ممارسة المهنة.
 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة و الفهم :

أ – 1-يتعرف على المبادىء القانونية األساسية والنظريات واالتجاهات والمدارس الفكرية فى
مجال التخصص.
أ 2-يربط جوانب المعرفة المحاسبية بعلم(القانون التجارى ).
أ 3-يتعرف على أخالقيات األعمال والممارسة المهنية فى مجال التخصص والتى حددتها
التشريعات).
أ 4-يشرح التشريعات التجارية ذات الصلة وتطبيقاتها.

ب – المهارات الذهنية :

ب -1-يحلل ويستنتج وويطبق المنهج العلمى فى التفكير.من خالل دراسة التشريع التجارى
وتطبيقاته .
ب 2-ينقد ويحدد ويكتشف العناصر اإليجابية والسلبية فى المسائل والقضايا المطروحة من
خالل دراسة التشريع التجارى ومقارنة بقواعد القانون المدنى .
ب 3-يبرهن الرأى بأسلوب علمى مدعم باألدلة والموضوعية .من خالل دراسة التشريع
التجارى المرتبط باالنشطة التجارية والقواعد الموضوعية العامة والخاصة للشركات .

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

ج 1-يوظيف الموارد المادية والبشرية والموارد األخرى بفعاليه من خالل تطبيق قواعد
القانون التجارى على االنشطة التجارية والقواعد الموضوعية العامة والخاصة للشركات
التجارية .
ج 2-ينمى الموارد المادية والبشرية ويحافظ عليها من خالل اعمال القواعد القانونية
والتشريعات التجارية على المنازعات التجارية .
ج 3-يستخدم ادوات البحث عن مصادر المعلومات المختلفة سواء كانت وثائقية (أولية او
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ثانوية) أو غير وثائقية (رسمية أو غير رسمية من خالل البحث فى مصادر التشريع
التجاري الرسمية كالت شريع التجارى وغير الرسمية كالعرف التجارى والتفسيرية كاحكام
القضاء واراء الفقهاء.
د – المهارات العامة :

د 1-يلتزم بإستخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردى او المؤسسى بكفاءة
عالية وذلك يبدو من التعامل مع المشكالت والقضايا باعمال التشريعات التجارية المختلفة
والمطبقة على الشركات التجارية بانواعها.
د 2-يقدر على التطوير والتحسين المستمر فى مجال التخصص  ,من خالل دراسة التطور
القانونى للتشريعات التجارية .
د 3-يلتزم باستخدام المصطلحات القانونية ذات الصلة بمجال التخصص.

 - 4محتوي المقرر :

المحتوى

محاضرة

إجمالى عدد الساعات

نظرية القانون :تعريف القاعدة القانونية خصائها,
تميزها عن غيرها من القواعد .

4

4

أنواع القواعد القانونية مصادر القانونية:الرسمية,
االحتياطية...

4

4

سن التشريع نطاق تطبيق القانون :الزمان
والمكان .

4

4

إلغاء القانون ,تفسيره نظرية الحق تعريف
وتقسيمات .

4

4

أشخاص الحق محل الحق وتقسيمات األشياء .

4

4

مصادر الحق إثبات الحق ,استعماله ,وانقضاؤه .

4

4

مبادئ القانون التجاري نطاقه  ,ظهوره ,مصادره
.

4

4

التفرقة بين العمل التجاري والمدني األعمال
التجارية األصلية .

4

4

األعمال التجارية اال صلية  ,وبالتبعية  ,التاجر
شروط اكتساب الصفة .

4

4

التزامات التاجر  ,مسك الدفاتر السجل التجاري,
الشركات التجارية.

4

4

النظرية العامة للشركة شركات األشخاص.

4

4

شركات األموال الشركات المختلطة .

4

4

مراجعة عامة .

4

4
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 -5أساليب التعليم والتعلم:
 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوي القدرات
المحدودة :

 -1محاضرات.
 -2المناقشات.
ساعات مكتبية – إرشاد أكاديمي – ملف المتعثرين وذوي اإلحتياجات الخاصة.

 – 7تقويم الطالب :
أ – األساليب المستخدمة :

ب – التوقيت :

جـ  -توزيع الدرجات :

 -1امتحان أعمال السنة.
 -2امتحان نهاية الفصل الدراسى.
 -3مناقشات.
 -1التقييم 1
 -2التقييم 2

االسبوع 8 :
االسبوع 16 :

% 100
امتحان نهاية الفصل الدراسى االول
%100
المـجموع
وبوجه عام يتم حساب الدرجة النهائية للمادة على امتحان نهاية الفصل الدراسى فقط حيث
اجمالى الدرجات المخصصة للمادة وهى ( )100درجة فال يوجد أعمال سنة للمادة.

 – 8قائمة الكتب الدراسية
والمراجع :
أ – مذكرات :

ما يتم تقديمه للطالب داخل المحاضرات .

ب – كتب ملزمة :

مبادئ القانون والقانون التجارى ا د احمد عبد الكريم سالمة ’ ا د عبد الفضيل بكر ’ دار
النهضة ’ القاهرة

جـ كتب مقترحة :

كتاب القانون التجارى ( د /احمد عطية )"دار الرحمة للطباعة –." 2015

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

ال يوجد

أستاذ المادة :د /أحمد عطية

رئيس مجلس القسم العلمي أ.م.د:إيمان وديع عبد الحليم

التاريخ 2015/ 8/10 :
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