
 11من  1الصفحة 

 

  

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1027صنعاء 

  القانون البحري والجوي مواصفات مقرر

 



 

1 

 

 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

القانون البحري  : مقرر  توصيف    كلية:

 والجوي 
 الشريعة والقانونقسم: 

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 القانون البحري والجوي :اسم المقرر  .1

 3502369 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 -- -- -- 2 
 الثاني الفصل – الثالث المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال توجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال توجد :()إن وجدتالمقرر لدراسةالمتطلبات المصاحبة   .6
 بكالوريوس شريعة وقانون  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 الثاني لغة تدريس المقرر:  .8
 العربية نظام الدراسة:  .9
 انتظام  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 منتظم :مكان تدريس المقرر  .11
 د/ محمد المحبشي      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

13.  
  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

 
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يعرض هذا المقرر ألهم الموضوعات في مجال القانون البحري والجوي، حيث يعرض في مجال القاانون 

البحااري، ماان حيااث البعريااف بالقااانون البحااري، والاح الماحااة البحرية)الواافينة( بناءهااا وبيع ااا ورهن ااا 

الماحة البحرياة مان مالال للوافينة ورباان وبحاارح واشاخاص برياون، والعقاول والحجز علي ا، واشخاص 

مان  البحرية من نقل بحري وبيع وتأجير الوفينة، كما يعرض هذا المقرر ايضا  في مجاال القاانون الجاوي

حيااث احمااام الماحااة الجويااة ماان الاح للئيران)الئااامرح(، والئاااام والمئااارات والفضاااء الجااوي، وكااذا 

المبعلقة بالنقل الجوي مان حياث اناوال النقال الجاوي وعقاد النقال الجاوي وموااولية النااال الجاوي األحمام 

 والبأمين الجوي.
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يبواع من الئالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يمون االرا على ان

 المهارات المعرفية: 

a1-  والنظريات األساسية في القانون البحري والجوييظ ر المعرفة المبعمقة بالمبالئ العامة 
a2 -  .يوضح ببعمق ماهية القانون البحري والجوي 

 المهارات الذهنية: 
b1 - .)يميز بين المركز القانوني أللاح الماحة البحرية)الوفينة(، والاح الماحة الجوية)الئامرح 
b2 -  .يقارن بين اواعد القانون البحري والجوي في القانون اليمني وفي اواعد القانون الدولي 

 المهارات المهنية: 
c1 - .يئبق ضوابط اواعد القانون البحري والجوي على الواامع والقضايا المعروضة عليه 

c2 - .يبين اإلجراءات القانونية واواعد توجيل الوفينة والئامرح 

 مة: المهارات العا
d1 -  يعمل بروح الفريق الواحد في عند إصدار االسبشارات القانونية، في مجال القانون البحري

 والجوي
d2 -  يوبخدم الحاسب اآللي بم ارح عالية في البحث عن الموبجدات الحديثة في القانون البحري

 والجوي(
  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 

 ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : المعرفة والفهم مخرجات تعلم  المقرر )أوالً: ربط 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/  استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 االختبارات
 النصفية.التحريرية 

 االختبارات التحريرية القصيرة.
 االختبارات التحريرية النهائية.

 تقييم العروض.
تقييم مشاركة الطلبة في الحوار 

 والمناقشة.

 محاضرات.
 الحوار والمناقشة.
 عروض تقديمية.

 

1- a1   يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة
والنظريات األساسية في القانون البحري 

 والجوي 

1- a2     يوضح بتعمق ماهية القانون
 البحري والجوي.

 مخرجات تعلم  المقرر )المهارات الذهنية ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : ربطثانيا : 

 المهارات الذهنيةمخرجات المقرر /  التدريساستراتيجية  استراتيجية التقويم

 اختبارات تحريرية.
تقييم مشاركة الطلبة في الحوار 

 والمناقشة.
تقييم تقارير الطلبة في حل 

 المحاضرة.
 حل المشكالت.

 الحوار والمناقشة.
 العصف الذهني.

1- b1     يميز بين المركز القانوني
ألداة المالحة البحرية)السفينة(، وأداة 

 المالحة الجوية)الطائرة(.

1- b2    يقارن بين قواعد القانون
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

اليمني وفي البحري والجوي في القانون  المشكالت.
 قواعد القانون الدولي.

 المهارات المهنية والعملية  ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : مخرجات تعلم  المقرر ) ثالثا : ربط

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 القراءة التطبيقية.

 اختبارات شفهية.
 األداء.تقييم 

 مالحظة األداء.
 اختبارات تحريرية.

 محاضرة.
 حل مشكالت واقعية. 

 التعليم التعاوني.
 التعلم الذاتي.

 الطريقة االستنباطية.

1. c1     يطبق ضوابط قواعد
القانون البحري والجوي على 
الوقائع والقضايا المعروضة 

 عليه.

1-     c2      يبين اإلجراءات القانونية
 وقواعد تسجيل السفينة والطائرة.

 : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجية التدريس والتقويم : رابعاً 

 مخرجات المقرر/ المهارات العامة استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 تقييم بحث.
 نقد تقرير.

 تقييم عرض.

 محاضرة.
 تطبيقات عملية.

 سمنارات.

1- d1     يعمل بروح الفريق الواحد
في عند إصدار االستشارات القانونية، في 

 مجال القانون البحري والجوي 

1- d2   يستخدم الحاسب اآللي
بمهارة عالية في البحث عن 

المستجدات الحديثة في القانون 
 البحري والجوي(

I.  مواضيع المقرر الرئيسية  والفرعية  ) النظري والعملي (  وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  مع تحديد الساعات كتابة

 المعتمدة : 
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

 التعريف بالقانون البحري  1

 تعريفه

 نشأته

 أنواع المالحة البحرية

1 6 
a1  a2 

bd1 d2 
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 أداة المالحة البحرية)السفينة( 2

 ماهية السفينة

 النظام القانوني الخاص بالسفينة

 ملكية السفينة 

1 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

 أشخاص المالحة البحرية 3

 مالك السفينة وجهزها

 األشخاص البحريون 

 األشخاص البريون

1 6 

a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 
d1 d2 

 العقود البحرية 4

 عقد النقل البحرية

 عقد البيع البحري

 عقد النقل البحري

1 6 
a1  a2 
b1  b2 

 التعريف بالقانون الجوي 5

 تعريفه

 تحديد مضمونه

 نشأته ومصادره

1 6 
a1  a2 
b1  b2 

 المالحة الجوية 6

 الطائرة

 الطاقم

 المطارات

 الفضاء الجوي

1 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

 النقل الجوي 7

 أنواع النقل الجوي

 وعقد النقل الجوي

 ومسئولية الناقل الجوي

 والتأمين الجوي

1 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

  41 14 إجمالي الساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

المناقشة والعصف الذهني: يتم عرض الموضوع عن طريق مشكلة يتم مناقشتها من الطالب إليجاد الحلول  .1
 الفقهية والقانونية لها ثم يتم أخذ آراء الطالب عن طريق العصف الذهني.

 المحاضرة: يتم فيها عرض الموضوع بطريقة علمية بعد سبق مناقشته. .2

تكليف الطالب بالتحضير والعرض: في نهاية المحاضرة يتم طرح موضوع المحاضرة التالية للمناقشة مع  .3
 تكليف بعض الطلبة بالتحضير والعرض.

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبول مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

االطالع على كتاب من كتب التراث في مجال  1

الفقه اإلسالمي، والبحث فيه عن مفردات في 

 القانون البحري والجويمجال 

a1  a2 1 1 
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

القيام بعرض وتحليل نصوص قانونية مقارنة  2

 القانون البحري والجويفي مجال القانون 
b1  b2 6 3 

عمل محاكمة تمثيلية لدعوى في مجال تسجيل  3

السفينة وتوضيح إجراءات السير فيها حتى 

 تمامها .

c1 c2 8 1 

القانون قيام الطالب بعمل  بحث في مجال  4

 البحري والجوي
d1 d2 11 3 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

 %11 11 1 الواجبات  1
 c1  c2  

  d1 d2 

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات  2
a1  a2 

 

 %11 11 7 اإلختبار النصفي 3
 a1  a2 

 b1 b2 

 c1 c2 %5 5 9 اختبار ثالث 4

5 

 a1 %61 61 16 االختبار النهائي

b1 

c2 

 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
1.  

 م1116أ.د محمد عبد القادر الحاج، الوجيز في القانون البحري اليمني، دار الفكر المعاصر، صنعاء، .1

 م.  1118أ.د عبد الرحمن عبد الله شمسان، القانون الجوي، جرافيكس للطباعة والتصاميم، صنعاء  .3

 المراجع المسا 
 

 المساعدةالمراجع 

 مصر –م، دار النهضة العربية 1891القانون البحري، د. سميحة القليوبي، بدون،  -1
 مصر –دارالنهضة العربية م، 1899القانون البحري، د. محمود سمير الشرقاوي، بدون،  -1
م، المكتب المصري الحديث 1891بدون، مبادئ القانون البحري، د. علي البارودي -3

 للطباعة
 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 موقع المكتبة الشاملة.

 موقع جامع الفقه اإلسالمي.

 موقع البوابة القانونية.
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 

 في المقرر.الضوابط والسياسات المتبعة : الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

 المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.يمنع الطالب من دخول 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 ومادة بعد.يحرم من مقرر الغش ومادة قبل 

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانون البحري والجوي خئة مقرر:
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر:  

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القانون البحري والجوي :اسم المقرر  .1

 3502369 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 -- -- -- 2 

 المستوى الثالث  الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد   :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .9

  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .9

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .9

 حرم الجامعيال مكان تدريس المقرر:   .8

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يعاارض هااذا المقاارر ألهاام الموضااوعات فااي مجااال القااانون البحااري والجااوي، حيااث يعاارض فااي مجااال 

القااانون البحااري، ماان حيااث البعريااف بالقااانون البحااري، والاح الماحااة البحرية)الواافينة( بناءهااا وبيع ااا 

رباان وبحاارح واشاخاص برياون، ورهن ا والحجز علي ا، واشخاص الماحة البحرية مان مالال للوافينة و

والعقول البحرية من نقل بحري وبيع وتأجير الوافينة، كماا يعارض هاذا المقارر ايضاا  فاي مجاال القاانون 

من حيث احمام الماحة الجوية من الاح للئيران)الئامرح(، والئاام والمئارات والفضااء الجاوي،  الجوي

ل النقال الجاوي وعقاد النقال الجاوي وموااولية النااال وكذا األحماام المبعلقاة بالنقال الجاوي مان حياث اناوا

 الجوي والبأمين الجوي.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

 :نايبواع من الئالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يمون االرا على 

 :يبواع من الئالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يمون االرا على ان

 المهارات المعرفية: 
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

a1-  المعرفة المبعمقة بالمبالئ العامة والنظريات األساسية في القانون البحري والجوييظ ر 
a2 -  .يوضح ببعمق ماهية القانون البحري والجوي 

 المهارات الذهنية: 
b1 - .)يميز بين المركز القانوني أللاح الماحة البحرية)الوفينة(، والاح الماحة الجوية)الئامرح 
b2 -  القانون البحري والجوي في القانون اليمني وفي اواعد القانون الدولي. يقارن بين اواعد 

 المهارات المهنية: 
c1 - .يئبق ضوابط اواعد القانون البحري والجوي على الواامع والقضايا المعروضة عليه 
c2 - .يبين اإلجراءات القانونية واواعد توجيل الوفينة والئامرح 

 المهارات العامة: 
d1 - روح الفريق الواحد في عند إصدار االسبشارات القانونية، في مجال القانون البحري يعمل ب

 والجوي

d2 -  يوبخدم الحاسب اآللي بم ارح عالية في البحث عن الموبجدات الحديثة في القانون البحري

 والجوي(

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

1 
وحدات / موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 االسابيع

الساعات 

 الفعلية

 التعريف بالقانون البحري  2

 تعريفه

 نشأته

 أنواع المالحة البحرية

1 4 

3 
أداة المالحة 

 البحرية)السفينة(

 ماهية السفينة

 النظام القانوني الخاص بالسفينة

 ملكية السفينة 

1 4 

 أشخاص المالحة البحرية 4

 مالك السفينة وجهزها

 األشخاص البحريون 

 األشخاص البريون

1 4 

 العقود البحرية 5

 عقد النقل البحرية

 عقد البيع البحري

 عقد النقل البحري

1 4 

 التعريف بالقانون الجوي 6

 تعريفه

 تحديد مضمونه

 نشأته ومصادره

1 4 

 المالحة الجوية 7

 الطائرة

 الطاقم

 المطارات

 الفضاء الجوي

1 4 

 

VI. استراتيجية التدريس 
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

الذهني: يبم عرض الموضول عن طريق مشملة يبم المنااشة والعصف  -2

منااشب ا من الئاب إليجال الحلول الفق ية والقانونية ل ا ثم يبم اخذ آراء 

 الئاب عن طريق العصف الذهني.

 المحاضرح: يبم في ا عرض الموضول بئريقة علمية بعد سبق منااشبه. -1

يبم طرح موضول تمليف الئاب بالبحضير والعرض: في ن اية المحاضرح  -3

 المحاضرح البالية للمنااشة مع تمليف بعض الئلبة بالبحضير والعرض.
 

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط الرقم

االطالع على كتاب من كتب التراث في مجال الفقه  1

القانون اإلسالمي، والبحث فيه عن مفردات في مجال 

 البحري والجوي

1 1 

القيام بعرض وتحليل نصوص قانونية مقارنة في مجال  2

 القانون البحري والجويالقانون 
6 3 

عمل محاكمة تمثيلية لدعوى في مجال تسجيل السفينة  3

 وتوضيح إجراءات السير فيها حتى تمامها .
8 1 

 3 11 القانون البحري والجويقيام الطالب بعمل  بحث في مجال  4
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نوبة الدرجة إلى 
 لرجة  البقويم الن امي(

 %11 11 1 الواجبات   .1

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات   .2

 %11 11 7 االختبار النصفي  .3

 %5 5 9 اختبار ثالث  .4

 %61 61 16 االختبار النهائي  .5

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:
  ،أ.د محمد عبد القادر الحاج، الوجيز في القانون البحري اليمني، دار الفكر المعاصر

 م1116صنعاء،

  ،أ.د عبد الرحمن عبد الله شمسان، القانون الجوي، جرافيكس للطباعة والتصاميم

 م.  1118صنعاء 

 المراجع المساعدة:
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 :القانون المدني)بيع وإيجار( مقرر توصيف

 مصر –م، دار النهضة العربية 1891القليوبي، بدون،  القانون البحري، د. سميحة .1
 –م، دارالنهضة العربية 1899القانون البحري، د. محمود سمير الشرقاوي، بدون،  .1

 مصر
م، المكتب المصري الحديث 1891بدون، مبادئ القانون البحري، د. علي البارودي .3

 للطباعة

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت:

  الشاملة.موقع المكتبة 

 .موقع جامع الفقه اإلسالمي 

 .موقع البوابة القانونية 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .5

 دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.يمنع الطالب من 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .2

 قبل ومادة بعد.يحرم من مقرر الغش ومادة 

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 


