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حنو عؼد اؾلقوع اؾدوؾقة وعؼد ـؼل اؾلضائع قمـاول فذا ادلساق تعرقف طؾلة ادلرحؾة اؾرابعة مبوضوعات عؼود اؾمهارة اؾدوؾقة باؾؾغة االـؽؾقزقة , 

 .. وأرؽاـه وأـواعهبوجه عام ر وعؼد اؾمأؿني واحلواؾة اؾمهارقة وغريفا , ػضال عن تؼدقم متفقدي ؾؾمعرقف باؾعؼد عرب اؾلو

 افداف ادلساق

  اؾػؽرقةاطالع اؾطاؾب عؾى ادلصطؾوات اؾؼاـوـقة باؾؾغة االـؽؾقزقة مبا قسفم يف تـؿقة ؿفاراته . 

 اؿؽاـقة اؾمعاؿل ؿع اؾؾغة اؾؼاـوـقة االـؽؾقزقة واالدمػادة ؿـفا يف جماالت اؾعؿل  ؾه رػع ادلسموى اؾعؾؿي واؾنؼايف ؾؾطاؾب مبا قمقح

عؾى ادلراجع اؾؼاـوـقة باؾؾغة االـؽؾقزقة وؿواؼع االـرتـت ؾؾمعرف عؾى اؾنؼاػات اؾؼاـوـقة  واإلطالعاؾؼاـوـي حنو اؾمعاؿل ؿع اؾوثائق 

ؽلرية ؾطاؾب ؽؾقة اؾؼاـون الدقؿا  بأفؿقةعة باؾؾغة االـؽؾقزقة حيظى االخرى , حقث ان درادة ؿوضوعات اؾؼاـون ادلمـو ؾؾدول

 باؾؼضاقا ادلمعؾؼة بعؼود اؾمهارة اؾدوؾقة ػضال عن ػروع اؾؼاـون االخرى.

  ؽود ادـى(دراداته اؾعؾقا دلا تمطؾله فذه االخرية ؿن ضرورة ان قمؿمع اؾطاؾب مبسموى ؿؼلول بإؽؿالتفقكة اؾطاؾب اؾذي قرغب( 

,ؾؽون اجمقاز اؿموان اؾؾغة االـؽؾقزقة فو احد  اؾؼاـوـقة باؾؾغة االـؽؾقزقة واؾؼدرة عؾى اؾمعاؿل ؿعفا راقة وادلعرػة بادلصطؾواتؿن اؾد

ضؿـفا ؿـفاج اؾسـة مؿمطؾلات اؾؼلول يف اؾدرادات اؾعؾقا , ؽؿا ان ؿادة اؾؼاـون باؾؾغة االـؽؾقزقة في احدى ادلواد اؾدرادقة اؾيت ق

 .اخلاص بدرادة ادلاجسمري واؾدؽموراهاؾموضريقة 

 

 قاخلطوط اؾعاؿة ؾؾؿسا

 الدراسي التقويم حسب المنهج مفردات االسبوع
1 Contract \ Definition\ Classifications\ vocabulary 
2 The formation of contract\ Offer\ vocabulary  
3 Acceptance\ vocabulary 
4 Vices of consent\ Mistake\Violence 
5 Fraud and Lesion\Exploitation\ vocabulary 
6 The object of contract\ vocabulary 
7 Cause in contract\ vocabulary 
8 International Sales\ Definition\ Freedom of contract 
9 General standard conditions\ Incoterms 

11 EXWORKS\ Duties (seller)\ vocabulary 
11 EXWORKS\ Duties (buyer)\ vocabulary 
12 F.O.R\ F.O.T   Duties (seller)  
13 F.O.R\ F.O.T Duties (buyer) 
14 F.O.B Airport\ Definition\ vocabulary 
15 EXAM (First course) 
16 F.A.S\ F.O.B\ C&F\ Definition\ vocabulary 
17 EXSHIP \ CIF\ EXQUAY\ Delivered (duty paid)\Definition\ vocabulary  
18 Carriage of goods by sea\ Definition\ parties\ vocabulary 
19 Bills of Lading\ Definition\Functions\ vocabulary  
21 Freight \ Definition\ vocabulary 



21 Insurance\ Definition\ Insurance and Wager\ vocabulary  
22 Life Insurance\ vocabulary 
23 Marine Insurance\ vocabulary  
24 Fire Insurance\ vocabulary 
25 Bills of Exchange \ Definition\ Conditions\ vocabulary 
26 Parties of bill of exchange\ vocabulary 
27 Writing a bill of Exchange\ vocabulary  
28 Review 
29 Review 
31 Exam ( Second course) 
31 Exam (Final) 
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 االؿموان اؾـفائي اؾػصل اؾدرادي اؾناـي اؾػصل اؾدرادي االول

 االؿموان االول
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 ادلشارقع

 اؾدرجة اؾمارقخ وصف ادلشروع عـوان ادلشروع

 

 

 

   

 ؿعؾوؿات ؿدرس ادلساق

 رؼم اؾغرػة  ادم ادلدرس   

 

 

 اؾربقد االؾؽرتوـي

  

 اؾػصل اؾدراديؿالحظة / ؿعؾوؿات فذا ادلـفج الميؽن تغقريفا خالل 
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