
 

 

 

 الكلية: إدارة اعمال 

 

 درس املقرر: معلومات أساسية عن املقرر وم 

املقرر   مدرس  اسم املقرر: قانون االعمال  

CBFC104 

 أستاذ املقرر: 

 

 أستاذ املقرر:  

 أ. عبدهللا موسان 

 عدد الساعات املعتمدة: 

3  

 الساعات املكتبية: 

 

 

 الساعات املكتبية: 

 

 

 املتطلب السابق: 

 ال يوجد 

 معلومات للتواصل: 

 

 معلومات للتواصل:  

 

0933361877 

 املقرر متطلب سابق ملقرر: 

 ال يوجد 

: منسق املقرر ومعلومات التواصل معه  

     أ. عبدهللا موسان

اللغة العربية، باإلضافة   لغة تدريس املقرر: 

 للمصطلحات باللغة االنكليزية. 

 

 معلومات مهنية عن املقرر: 

 وصف املقرر: 

موضوعاته البيئة القانونية لألعمال وحل النزاعات واالضرار والعقود وقانون الوكاالت يتناول املقرر البيئة القانونية لألعمال. وتتضمن 

ية. واالستخدام والشركات والعالقات بين املدين والدائن وأدوات البيع القابلة للتداول وامللكية واملسؤولية املهن  

 

 

. 

 أهداف املقرر: 

 .فهم الطالب لتعريف القانون ومصادره وفروعه -1

 . وتحديد القانون الواجب التطبيق في النزاعات واملسؤولية املهنية أن يعرف الطالب أنواع الحقوق  -2

 . تمييز الطالب بين مختلف أنواع العقود ومعرفة أدوات البيع القابلة للمداولة والغبر قابلة للتداول  -3

 . التمييز بين الشخص الطبيعي واالعتباري  -4

 . أنواع الشركات -5

 ألسناد. أنواع ا -6



 

 

 .فهم الطالب لطبيعة الوكالة وأنواعها -7

 

 املواضيع التي سيتم تدريسها في املقرر: 

التعريف بالقانون   -1  

. )الشخص الطبيعي والشخص االعتباري( تحديد أنواع الحقوق ومحلها وأطرافها  -2  

شركات األشخاص وشركات األموال.   -3  

األسناد التجارية.  -4  

الوكالة.  -5  

 

 

: املقرر   التوزيع الزمني ملفردات   

  األسبوع 

مفهوم القانون،  تقسيم القواعد القانونية ، فروع القانون )القانون   1

 املدني وقانون العمل..( 

التعريف بالتشريع والدستور ،تطبيق القانون   -مصادر القواعد القانونية 2

النزاعات. ،تحديد القانون الواجب التطبيق أثناء حل   

أنواع الحقوق، الحقوق الشخصية والعينية واملعنوية "حقوق امللكي   3

 الفكرية"

التصرفات والوقائع القانونية، اإلرادة    4

ونية،  املنفردة، العقد، أنواع العقود، تكوين العقد، الوقائع القان

 املسؤولية املهنية. 

ابلة للمداولة.  محل الحق، أدوات البيع القابلة للمداولة والغير ق 5  

 االختبار األول  6

أطراف الحق، الشخص الطبيعي، اسم الشخص واهليته، والغياب  7

 والوكالة عن الغائب. 

 أطراف الحق، الشخص االعتباري، نشأته، وخصائصه.  8

 أنواع األشخاص االعتبارية، الشركات، الجمعيات، املؤسسات.  9

 أنواع الشركات، "شركات أشخاص " 10

 أنواع الشركات، "شركات األموال" 11

 االختبار الثاني  12

 االسناد التجارية 13

 الوكالة   14

 مراجعة  15



 

 

 االمتحان النهائي  16

 

  

 

 

 تقويم الطالب: التوقيت: توزيع الدرجات:

 

 

تقويم الطالب وتوزيع  

 الدرجات: 

 

 

 االختبار األول      األسبوع السادس  %20 

 االختبار الثاني  األسبوع الثاني عشر  %20 

. األسبوع الثالث %5    املذاكرة األولى  

. األسبوع التاسع 5%  السعي الفصلي: املذاكرة   

 الثانية 

. ال يوجد   االمتحان العملي  

 االمتحان النهائي األسبوع السادس عشر  %50 

 

 قائمة املراجع: 

 

. القانون التجاري)د.  2007جامعة دمشق،  القانون املدني مصادر االلتزام )د. أيمن أبو العيال د. فواز صالح(    : دراسية   كتب  .1

العقد  – . االلتزامات  2003  جامعة دمشق، املدخل إلى علم القانون )د. هشام القاسم(  . 2012سلمان عثمان( جامعة تشرين،  

: أساليب التدريس والتعلم   

أساليب  □ 

 أخرى 

✓ 
تصويت، 

اسئلة  

 تفاعلية.

إعدادا  □ 

 مشاريع 

✓ 

دراسة  □ 

 حالة

✓ 

العصف  □ 

 الذهني 

  )األسئلة الصفية

   (وحل املشكالت

✓ 

 الذاتي التعليم  □ 

)إرشاد الطالب  

للبحث حول موضوع  

 ✓ معين(

 لتعاوني التعليم ا□ 

)عمل الطالب في  

 ✓  مجموعات(

 املحاضرة  □ 

✓ 

 الوسائل املساعدة املستخدمة في التدريس: 

الرحالت العلمية  □  وسائل أخرى □ 

 والزيارات امليدانية 

الفيديوهات  □ 

 التعليمية 

✓ 

والرسوم  الصور □ 

 ✓  البيانية

 العرض التقديمي □ 

✓ 

 السبورة□ 

✓ 



 

 

القانون املدني السوري. قانون      . 2010)د. محمد حاتم البيات د. أيمن محمد أبو العيال( جامعة دمشق،     - واإلرادة واملنفردة 

 .   االحوال الشخصية السوري. قانون الشركات السوري. قانون التجارة السوري 

 

 ال يوجد   : كتب مرجعية إضافية )موص ى بها(  .2

 

 ال يوجد   دوريات علمية أو نشرات:  .3

 

 ال يوجد   : ثية وبح   مواقع الكترونية  .4

 

 

 رئيس القسم                                                       منسق املقرر                                                            

                                                  االسم:  د. ريزان نصور                                                                                              االسم:  أ. عبدهللا موسان 

  


