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   الدراسي:التعريف ابملقرر أ.  
 ساعات  3. الساعات املعتمدة:       1

 . نوع املقرر: 2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرى أ. 

 ب. إجباري               اختياري 
 السنة الرابعة/ املستوى الثامن     . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر:3

 مبادئ النظام التجاري :    . املتطلبات السابقة هلذا املقرر4
 

 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر:    . 5

 
 )اخرت كل ما ينطبق( . منط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية  منط الدراسة  م
 % 100 45 احملاضرات التقليدية  1
 --------------- --------------- التعليم املدمج   2
 ------------- ---------------- التعليم اإللكرتوين  3
 ------------ ---------------- التعليم عن بعد   4
 -------------- -------------  أخرى 5
 
 مستوى الفصل الدراسي(  )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 التعلم ساعات  النشاط  م
 ساعات االتصال 

 45 حماضرات 1
 ------------  معمل أو إستوديو  2
 -----------  دروس إضافية  3
 -------------  تذكر(ى )أخر  4
 45 اإلمجال  

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار  1
 8 الواجبات 2
 7 املكتبة  3
 5 املشاريع  /إعداد البحوث 4
 ------------  )تذكر(أخرى  5
 30 اإلمجال  

✓ 

✓ 
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، ويشتمل لل:: ييع أنشتطة التعلم، مثل: ستاعات االستتذكار، إعداد للمقررهي مقدار الوقت املستتثمر   النشتاطات الت تستهم   ققيق خمرجات التعلم  * 
 املشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه املتعلم   املكتبة

 
 التعليمية: املقرر وخمرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1
لنظام البحري: حيث يتم تناول النظام القانوين للسفينة وأشخاص املالحة البحرية، وعقد النقل البحري لألشياء ايهدف املقرر إىل تدريس موضوعني رئيسيني: 

وعقد النقل اجلوي لألشخاص واألشياء، وواثئق النقل اجلوي، ومسئولية  قانوين للطائرة ام ال النظحيث يتم تدريس النظام اجلوي ملوضوع الثاين : ا واألشخاص. 
  الناقل اجلوي وفقا للنظام الوطين والقانون الدويل.

  اهلدف الرئيس للمقرر. 2
  لسفينة والطائرة والعقود الت تربم بشأهنا .إملام الطالب ابألحكام املتعلقة اب

 للمقرر:خمرجات التعلم . 3

 خمرجات التعلم للمقرر
 رمز 

خمرج التعلم املرتبط  
  للربانمج

  : أن يكون الطالب قادراً على أن: املعارف 1
 3ع يبني جمموعة األحكام العامة املشرتكة للعقود املتعلقة ابلسفن والطائرات  1.1
 3ع يذكر أهم أحكام املسئولية النظامية للناقل البحري أو اجلوي.. 1.2
 5ع واختصاصاهتم.  واجلوية أشخاص املالحة البحريةمسؤولية  حيدد  1.3
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:املهارات 2
 1م .آاثر عقود النقل البحري واجلوي يربز  2.1
 2م .االتفاقيات الدوليةو ين ط اجلوي وفقا للنظام الو البحري  يقارن بني مسؤولية الناقل   2.2
 4م اقل البحري واجلوي.يعلل حدود مسؤولية الن  2.3
 5م ود املتعلقة ابلسفينة والطائرة.حيرر العق 2-4
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات 3
 4ك . الستخراج احللول   القضااي واالستشارات الت تعرض لهيوظف معارفه ومهاراته  3.1
 3ك ضمن فريق املقرر. بشكل فعال كعضو أو كقائد يعمل 3.2
 1ك  يتصرف مبسئولية أخالقية   العالقات الشخصية واملهنية.  3.3

 
 املقرر  موضوعاتج. 

 

 ساعات االتصال  قائمة املوضوعات  م

 التعريف ابلنظام البحري, وبيان موضوعة ومصادره ونطاق تطبيقه.  1
 النظام القانوين للسفينة: تعريف السفينة , طبيعتها. 

3 
 

 السمات الذاتية للسفينة: االسم، املوطن ، احلمولة ، اجلنسية.  2
 إجراءات التسجيل. –تسجيل السفينة: السفن اخلاضعة للتسجيل 

3 

3 
 العينية الواردة على السفينة: أوال: احلقوق العينية األصلية: احلقوق 

 3 ملكية السفينة: عقد البيع. عقد البناء  
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 احلقوق العينية التبعية على السفينة: 
 حق االمتياز: أنواع احلقوق املمتازة، إثباهتا، حمتتتلها، آثتتتتتتارها، انقضتتتتتتاؤها. 

 ه، وآاثرهعقد الرهن البحري: طبيعته، شروطه، نطاق
 3 انقضاؤه.  -إجراءاته  -احلجز التنفيذي والبيع اجلربي: شر وط توقيع احلجز  -احلجز على السفينة: احلجز التحفظي   4

5 

 أشخاص املالحة البحرية: 
املال: واجملهز: نبذة عن أحكام مسئولية املال:   الفقه اإلسالمي، النظام العام ملسؤولية مال: السفينة ,قديد مسئولية املال: 

 واجملهز. الرابن, الطاقم, اختصاصاهتما, مسؤوليتهما  
 الوكيل املالحي ومتعهد النقل.  

3 

6 
 وآاثره.العقود البحرية: عقد العمل البحري: شروطه 

 عقد استغالل السفينة: عقد إجيار السفينة جمهزة وغري جمهزة..
3 

7 
 آاثر العقد.   –عقد النقل البحري للبضائع, تكوينه وخصائصه، سند الشحن 

 مسؤولية الناقل البحري وأحكامها. 
 أحكام عقد النقل البحري   االتفاقيات الدولية املنضمة إليها اململكة.  

3 

8 
 آاثر العقد.   -عقد النقل البحري لألشخاص: تكوينه وخصائصه، واثئق النقل

 3 مسؤولية الناقل البحري وأحكامها. 

9 
 تعريف النظام اجلوي وأمهيته وخصائصه ومصادره 

 3 النقل اخلارجي النقل اخلاضع التفاقية وارسو, النقل الغري خاضع  التفاقية وارسو أنواع النقل اجلوي: النقل الداخلي,

 3 طبيعته خصائصه،  أنواعه ، واثئق النقل اجلوي , تذكرة السفر استمارة نقل األمتعة خطاب النقل اجلوي عقد النقل اجلوي, 10
 3 آاثر عقد النقل اجلوي, آاثر العقد الناشئة عن عقد نقل البضائع التزامات  11
 3 أطراف عقد نقل البضائع  حق التعرض   البضاعة أثناء النقل 12
 3 مسؤولية الناقل اجلوي, مسؤولية الناقل اجلوي طبقاً التفاقية وارسو, تطور مسؤولية الناقل اجلوي حاالت املسؤولية  13
 3 اتفاقات اإلعفاء من املسؤولية أو التخفيف منها دعوى املسؤولية  14

15 
املسؤولية وطبيعتها أثر اإلرهاب على مسؤولية الناقل م أساس  1999مسؤولية الناقل اجلوي طبقاً ألحكام اتفاقية مونرتايل لعام  

 اجلوي للركاب
3 

 45 اجملموع 
 
 والتقييم: التدريس  د.
 يم يالتق  وطرقخمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم ي التق طرق التدريس  اسرتاتيجيات خمرجات التعلم  رمز ال
 املعارف  1.0

جمموعة األحكام العامة املشرتكة للعقود املتعلقة ابلسفن يبني  1.1
 احملاضرات الصفية.  - . والطائرات

 التعلم الذات  -
 اخلرائط املعرفية  -

 االختبارات التحريرية والشفوية.  
 الواجبات. 

 
 يذكر أهم أحكام املسئولية النظامية للناقل البحري أو اجلوي. 1.2
 أشخاص املالحة البحرية واجلوية واختصاصاهتم.  حيدد  مسؤولية 1-3
 املهارات 2.0
 احملاضرات الصفية. - يربز آاثر عقود النقل البحري واجلوي. 2.1

 .جمموعات النقاش -
 . العروض التقدميية -

 االختبارات التحريرية والشفوية. -
 .أوراق العمل 

 2.2 
اجلوي وفقتا للنظتام الوطين  يقتارن بني مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة النتاقل  البحري

 واالتفاقيات الدولية
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 يم ي التق طرق التدريس  اسرتاتيجيات خمرجات التعلم  رمز ال
  يعلل حدود مسؤولية الناقل البحري واجلوي. 2.3
 حيرر العقود املتعلقة ابلسفينة والطائرة. 2.4
 الكفاءات  3.0

3.1 
يوظف معتتتتارفتتتته ومهتتتتاراتتتتته الستتتتتتتتتتتتتتتخراج احللول   القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتااي 

 التعاوينالتعلم  - .واالستشارات الت تعرض له
 .حل املشكالت -
 إعداد التقارير -

 بطاقة املالحظة -
 تقييم التقارير -
 تقييم األقران. -

 يساهم بشكل فعال   العمل بشكل فعال كعضو أو كقائد. 3.2
 يتصرف مبسئولية أخالقية   العالقات الشخصية واملهنية.  3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 التقييم توقيت  أنشطة التقييم 
 )ابألسبوع( 

 النسبة 
 من إمجال درجة التقييم 

 الرابع   التكليف أبعمال تتعلق ابملادة ) تقارير، واجبات، عروض(.
 والثاين عشر

10 % 

 % 10 مستمر  املناقشات واالختبارات الشفوية
 % 20 الثامن.  اختبار فصلي قريري
 % 60 الثامن عشر.  اختبار هنائي قريري.

 
 +اخل( ، مشروع ياعي، ورقة عملتقدمييعرض  شفهي، ،قريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 
 الطاليب: األكادميي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم. -
 قديد عدد الساعات املكتبية إلرشاد الطالب ابلقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بياانت كل طالب. -
 :اكتشاف ودعم الطالب املتعثرين -
 رعاية الطالب املتفوقنيقفيز و  -
  اشراك الطالب   خمتلف االنشطة ابلكلية -
 
   واملرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

احلليب احلقوقية بريوت  القانون البحري واجلوي، علي البارودي وحممد العريين وحممد الفقي، منشتتتتتورات      - املرجع الرئيس للمقرر 
 م2001

 م1982صالح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز   مبادئ القانون البحري، دار املهد للنشر  - املراجع املساندة 

 األنظمة   –والصناعة ابململكة العربية السعودية  موقع وزارة  التجارة -    املصادر اإللكرتونية 
 األنظمة القانونية .    –موقع وزارة العدل السعودية  -   

  أخرى 
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 املطلوبة: املرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر العناصر 
 املرافق

، قاعات العرض الدراسية، املختربات، قاعات القاعات)
 إخل( ...  احملاكاة

 إعداد وجتهيز قاعات احملاضرات قبل بدء الدراسة بوقت كاف واإلشراف على نظافتها .  -
   

 التقنية  التجهيزات
 تزويد قاعات احملاضرات أبجهزة الكمبيوتر املزود بشاشة عرض )بروجكرت(  . - الربجميات(  الذكية،السبورة  البياانت،عرض  )جهاز

  التخصص( تبعاً لطبيعة ) أخرى جتهيزات

 
  ملقرر:اجودة  تقوميز. 

 طرق التقييم  املقيمون جماالت التقومي 
 فاعلية التدريس

 مدى قصيل خمرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقومي الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير املقرر

 أساليب التدريس
 الربانمجعضو مناظر، منسقي املقرر، قيادة 

 زايرة األقران 
 تقرير املقرر

 
 إخل(مصادر التعلم ...  للمقرر،خمرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى قصيل ، فاعلية التدريس )مثل.جماالت التقومي 

 قديدها(  تمي) أخرى ،ريظاملراجع الن الربانمج،قيادات   التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ون املقيم
 )مباشر وغري مباشر( يم قيطرق الت

 . اعتماد التوصيف ح 
 جملس القسم.  االعتماد  جهة
 18 اجللسة رقم
 ه1441-6-10 اجللسة  اتريخ

 


