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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 324 رقم ورمز المساق: القانون البحري والجوي  اسم المساق:

  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: تخصص اختياري  المساق: نوع

  منسق المساق: Law 222 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج المساق آلية تدريس

 وصف المساق

يتضمن هذا المساق التعريف بالقانون البحري والجوي من حيث موضوعه 

رة الطائوخصائصه وتاريخه ومصادره ومن ثم دراسة الطبيعة القانونية للسفينة و

ة لطائروطبيعتها وطرق ملكيتها وذاتيتها كما تشمل الدراسة اشخاص السفينة وا

ً لالتف وانين والق اقيات الدوليةكالمالك والربان والبحارة وصور مسؤوليتهم طبقا

ن واء عالوضعية ثم تتناول هذه المادة استغالل السفينة والطائرة في النقل س

قل طريق النقل بمشارطات ايجار السفن أو عن طريق سندات الشحن من خالل ن

مات البضائع أو االشخاص. كما يتضمن هذا المساق البيوع البحرية، والتصاد

 المشتركة، والقطر واإلرشادالبحرية، والخسائر البحرية 

 أهداف المساق

 عريف الطالب بأحكام القانون البحري والجويت-1

عقود لنظام القانوني في التجارة البحرية واحكام ايجار السفن والتعرف إلى ا-2

 .النقل اضافة إلى التعرف على التشريعات التي تحكم القانون الجوي

 .والطائرة ألغراض النقلعريف الطالب بطرق استغالل السفينة ت -3

 عريف الطالب بأهم البيوع البحرية.ت-4
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 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: المبادئ االساسية المتقدمة والمتخصصة في  ان يتعرف الطالب على

 مواضيع التجارة البحرية والقانون الجوي

CLO2 :قياتبين قواعد القانون االردني والتشريعات واالتفا ان يقارن الطالب 

 الدولية

 CLO3 :النصوص القانونية والقرارات القضائية الخاصة  أن يحلل الطالب

 بمواضيع القانون البحري والجوي

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجاتتسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي  وفق ما تحدده الجامعة امتحان نهائي

 نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 مقدمة عامة

 األحكام العامة لعقد النقل في قانون التجارة األردني
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 2االسبوع 
 تمهيد

 تعريف القانون البحري وخصائصه

 مصادر القانون البحري
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 3االسبوع 
محاضرتين وجاهي  تعريف السفينة وطبيعتها القانونية

 ولقاء غير متزامن
  

 4االسبوع 
محاضرتين وجاهي  تسجيل السفينة وأوراقها

 ولقاء غير متزامن
  

 5االسبوع 
 محاضرتين وجاهي ملكية السفينة

 ولقاء غير متزامن
  

محاضرتين وجاهي  (على السفينة)حق االمتياز التي تقع الحقوق العينية التبعية 6االسبوع 
 ولقاء غير متزامن
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  

 7االسبوع 
محاضرتين وجاهي  لرهن(على السفينة)حق ا التي تقع الحقوق العينية التبعية

 ولقاء غير متزامن
  

 8االسبوع 
محاضرتين وجاهي  حجز(على السفينة)حق ال التي تقع التبعيةالحقوق العينية 

 ولقاء غير متزامن
  

 9االسبوع 

 أشخاص المالحة البحرية

 مالك السفينة ومجهزها

 الربان

 عقد العمل البحري

 اإلرشاد البحري وقطر السفن )العقود المساندة(

 األشخاص البريين للمالحة البحرية

 محاضرتين وجاهي
 ولقاء غير متزامن

  

 10االسبوع 

 عقد النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري

 تكوين العقد وإثباته

(وثائق الشحن البحري )بوليصة الشحن  

 التزامات الشاحن وحقوقه

 التزامات الناقل

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 11االسبوع 
 عقد النقل البحري ومسؤولية الناقل البحري

 مسؤولية الناقل البحري

 البيوع البحرية
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 12االسبوع 

 الحوادث البحرية والتأمين البحري

 التصادم البحري

 اإلسعاف واإلنقاذ البحري

 الخسائر البحرية المشتركة

 تعريف عقد التأمين البحري ، أركانه وخصائصه

 أطراف عقد التأمين البحري

التأمين وثائق  

 األموال المؤمن عليها

 المخاطر المؤمن عليها

 التزامات المؤمن له

 التزام المؤمن بدفع تعويض التأمين

 تحديد التعويض وتسديده )دعوى الخسارة ودعوى الترك(

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 13االسبوع 

 تمهيد + المالحة الجوية )الطائرة(

القانون الجوي وتحديد مضمونه تعريف  

القانون الجويومصادر خصائص   

 تعريف الطائرة وأنواعها

 النظام الالئحي لتشغيل الطائرة )شهادة الصالحية للطيران ووثائق الطائرة(

 النظام القانوني للطائرة )تسجيل الطائرة وجنسيتها(

 حجز(التصرفات القانونية التي ترد على الطائرة) بيع، إيجار، رهن، 

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 14االسبوع 

 الطاقم + المطار

 األحكام القانونية ألعضاء الطاقم

 المركز القانوني لقائد الطائرة

 األحكام التنظيمية للمطارات

 االرتفاقات الجوية

محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  

 15االسبوع 
 مسؤولية الناقل الجوي الدولي

 مسؤولية الناقل الجوي )ركاب، بضائع( ووثائق النقل البحري
محاضرتين وجاهي 
 ولقاء غير متزامن

  
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع

2009؛ دار الثقافة؛ شرح قانون التجارة البحرية؛ الوسيط في  د. عبد القادر العطير المرجع الرئيس  
2013د. طالب حسن موسى ؛ القانون الجوي الدولي؛ دار الثقافة؛   

القانون البحري ؛  علي الباروديد.  االخرى المراجع   
 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من 

 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد15
 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة

 . قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير التسليم المتأخر للواجبات
 .بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية  يتم تبليغ الطالب االمتحانات
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 واالستاللالغش 
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه
 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


