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  /ئيىيَن  07504732473ت / ثةيوةندى
 : طرنطي وثيَويستى  بابةتةكة

طريهطى و ثيَويستى ئةم كؤرسة بريتى ية لة ئاشها كردنى قوتابياى بة اوراقى جتارى و دياريكردنى اليةنى  
 جياوازى و  ويَكضووى لة نيَوانياى .

( دةكات و    ة و اهصماحلواهة، اهلٌبياهئةم واددةية بة ثوختى شةرحى حؤكىةكانى يةر سىَ جؤرى اوراقى جتارى ) 
دةكات و يةروةيا   تظهري و ًقابى اهوفاء اهرجوع  و تقادَباسى ضونيةتى داناى و وةرجةكانى بابةتى و شيَوةيى و 

    ى يةوة  يةية لةو اوراقانة .  شتانةى كة ثةيوةندى بة اليةنى عىمئةو 

 بنب :فيَر ياى ثيَويستة لة بابةتةكةطريهطرتيو ئةو ثةياوانةى كة قوتاب

 جياكردنةوةى اوراقى جتارى لة اوراقى واىل تر.  -1

 زانيهى  اليةنى جياوازى و ويَكضوونى نيَوانى اوراقى جتارى . -2

 حوالة و كىبيالة و ظك . زانيهى وةرجةكانى داناى و حؤكىةكانى -3
 ئاوانج لةو بابةتة:

سةياى، جؤرةكانياى و  زانيارى وةرطرتهى قوتابياى لةسةر حؤكىة طصتى يةكانى أوراقى جتارى: ثيَها -
 وةزيفةكانياى .

تئورى و ثراكتيكى لة الى  قوتابية دةرضووةكاى كة لة كاتى ممارةسةكردنى  يَكى ئةزوووندروستكردنى  -
لة بوارى قانونى جتارى سودى ىلَ دةبيهو، بة تايبةتى أوراقى جتارى، لةبةر   ى ثيصةكةياىكارةكة يا

 لة بوارى ودنى و جتارى .    اوراقانة  بةم ثيَويستى رؤذانة
 

 سةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرسة
 سةرضاوةبهةرةتيةكاى

 د.فوزى دمحم سامي و د. فائق محمود الشماع :  األوراق التجارية

 سةرضاوةى سوود بةخض
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 د. على العبيدي :األوراق التجارية -1

 األوراق التجاريةد. عزيز اهعليوي :  -2

 

 اى و تاقيكردنةوةكيةلسةنطاندى 
 

تاقيكردنةوةى 
 وةرزى يةكةم 

تاقيكردنةوةى 
 وةرزى دووةم 

Croup 
Presentation  

تاقيكردنةوةى 
 كؤتايى ساهَ
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 خصتةى وانةكاى

 
 املادة اهعٌوية  املادة اهِظرية  االسبوع 

1 Introduction   
  تعريف األوراق اهتحارية       2

  ة اهتحارية املبادى اهيت تقوَ عويها اهورق  3

  احلواهة اهتحارية )اهشفتحة (  4

  اهبياُات اإلهزاًية  5

  اهبياُات االختيارية 6

  اهبياُات االختيارية 7

  اهتظهري / تظهري احلواهة اهتحارية  8

9 Group presentation  

  اهتظهري اهتوكيوي 10

  اهتظهري اهتوثيقي )اهتأًيين( 11

12 Group presentation  

  ًقابى اهوفاء 13

  اهقبوي اهشفتحة 14

  اهقبوي باهتداخى 15

  تاقيكردنةوةى وةرزى يةكةم 16

  اهضٌاْ 17

  اهوفاء يف اهشفتحة 18

  اهرجوع  19

  اهتقادَ  20

21 Group presentation  
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  ) اهلٌبياهة ( سِد األًر 22

  اهلٌبياهةتداوي    23

24 Group presentation  

  دووةم  تاقيكردنةوةى وةرزى 25

  اهشيم 26

  اهشروط اهشلوية إلُشاء اهشيم 27

  اهوفاء يف اهصلون 28

  أُواع خاصة ًّ اهشيلات 29

  اعادة شاًوة  30

31   

 

 
 

 ثرسيارةكانى منوونةيى

 ثرسيارةكانى تاقيكردنةوة دةكريَت بةم شيَوانةى خوارةوة بيَت : 

 قيٍ ًع اهتعويى : -1

 :خطأ ( ًع اهتعويى وـ ) صح أأجب بــ  -2

 بني احللٍ اهقاُوُي يف  احلاالت االتية: -3

 اشرح او تلوٍ او حتدث.... -4

 قارْ أو فرق بني ..... -5

 اهقضايا اهعٌوية.... -6

 


