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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0601434 رقم المادة القانون البحري والجوي  اسم المادة الدراسية
 مبادئ القانون التجاري  المتزامن للمادة/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
ذا القاانون وموواوعو وائاهئاو وتارهااو ومئاادرهد ااة دراساة تتناول هذه المادة دراسة القاانون البحاري مان حاات الت رها    ا    

الساانانة داا داة لةماحااة البحرهااة ماان حااات ت رهن ااا وتحداااد ة و ت ااا القانونوااة وجنسااات ا وتسااجاة ا ورذابااة الدولااة عةاا  ساانن ا ودااذل  
ت الدولواة والقاوانان الوةنواةد دماا دراسة أشااص الماحة البحرهة من مال  وربان ووباط ورجال ةاذة ومساوولوات ة ةبقاا لاتناذواا

تشاامه هااذه المااادة دراسااة عقاادي اسااتفال الساانانة اااو النقااه والاجااار واكلتمامااات الناشااهة عاان دااه من مااا والرحةااة البحرهااة ومااا ذااد 
ورهاان وئاااح  ا ماان حااوادت التئااادة البحااري والمساااعدة والنقاااذ والاسااارة ال موموااة ومااا ذااد ااارد عةاا  الساانانة ماان حقااوق امتوااام 

 وحجمد بالوااة إل  دراسة عقد الت مان البحري.
اباتااو وأنواعااو و ااااره ومسااوولوة الناذااه. دااذل  القواعااد     وتتواامن دااذل  الت رهاا  بالقااانون الجااوي وت رهاا  النقااه الجااوي وة و تااو واا

 ااةو والدولو.القانونوة التو تحدة الةاهرة وما انشا عن است مال ا من وذاهع وعاذاتد وئاحوات ا لةنقه الد
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 يتعرف الطالب على مفهوم القانون البحري والجوي وأنواعه الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 القدرة عة  تماام األنواع الماتةنة او الماحة البحرهة والماحة الجووة.  1.1
التجارهة الدولوة المت ةقة بحردة  تحدة الم امات وألنظمة القانونوة التالقدرة عة   وان ال امة  ان ا 1.1

 السنن والبواهع واألشااص او الوسةان الجوي والبحري.
 البحرية والجوية وكيفية معالجتها المالحةيناقش الطالب بعض القضايا المتعلقة ب الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

  واناد القانون البحري والجوي وذانون القواء من اال حاء وئ  ناذد لج ود تو القدرة عة  إعة 1.1
 دولوة.ال واكتناذواتم اهدات ال

 والقواهوة. ةالبحره اتالقدرة عة  شرح مبادئ المسوولوة اوما ات ةق بالنشاة 1.1
 الت القوانينتمكين الطالب من االطالع على المشاركة في االعمال المتعلقة بتعدي الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 القدرة عة  م راة المشاكه الشاه ة المت ةقة بالماحة البحرهة والجووة واذتراح الئاح القانونو الممدن. 1.1 للهدف الثالث 

 والمفاهيم الخاصة في المالحة البحرية والجوية يتتبع الطالب التطورات الحديثة الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 

 الرابع للهدف 
والنقاشات الم قدة وربة ا بالقواوا  القدرة عة  ا داء الرأي من اال عمه ارهق اوما ات ةق باألادار 1.1

 .والظروف والموجودة او اكذتئاد ال المو والم ائر

 الكتاب المعتمد:
 .2002عمان  –مدتبة دار الاقااة  –د. عادل مقدادي  –القانون البحري  -1

 .2000عمان –دار الاقااة  –د. ةالب حسن موس   –القانون الجوي ال اة  -1
 المراجع العلمية:

 
 .2000-السددنرهة–الدار الجام وة الجدادة لةنشر –د. هانو دوهدار –الموجم او القانون البحري  -1

 .0992 -الدار الجام وة  –د. مئةن  دمال ةو  –الت مان البحري  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  ضوعاتالمو  الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 التعريف بالقانون البحري.
 مصادره.
 نطاقـه.

  11 – 7ص 

11 
1 
1 
1 

 السفينة وأشخاص المالحة البحرية.
 الطبيعة القانونية للسفينة.

 الحالة المدنية للسفينة وأسباب كسب ملكية السفينة.
  11 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 لتي ترد على السفينة.الحقوق العينية ا
 الرهن البحري.

 الحجز على السفينة.
  54 – 14ص 

11 
1 
1 
1 

 أشخاص المالحة البحرية.
 مسؤولية مالك السفينة.
 نطاق تحديد المسؤولية.

  77 – 55ص 

14 
1 
1 
1 

 الربان وأشخاص المالحة البحرية.
 التكييف القانوني لعالقة الربان مع المجهز.

 المالحين واألشخاص البريون للمالحة البحرية.
  65 – 77ص 

15 
1 
1 
1 

 النقل البحري.
 النقل بواسطة إيجار السفينة.

 النقل البحري بمقتضى سند الشحن.
  117 – 67ص 

17 
1 
1 
1 

 وظائف سند الشحن وقوة سند الشحن.
 أشكال سندات الشحن.

قل ومسؤولية الناقل البحري أوراق الضمان, قيمة أوراق الضمان, التزامات النا
 وحاالت المسؤولية.

  111 – 111ص 

16 
1 
1 
1 

 اإلعفاء من المسؤولية.
 .1777مسؤولية الناقل البحري في اتفاقية هامبورج 

 تحديد المسؤولية في القانون األردني.
  141 – 111ص 

17 
1 
1 
1 

 البيوع البحرية الدولية.
 بيوع القيام.

 بيوع الوصول.
  171 – 146ص 

11 
1 
1 
1 

 مفهوم المساعدة واإلنقاذ. –الحوادث البحرية 
 مكآفأة المساعدة واإلنقاذ.
 .الخسائر البحرية المشتركة

  117 – 171ص 

11 
1 
1 
1 

 الخسائر المادية.
 النفقات النقدية.

 .تقادم دعوى المساهمة في غرامة الخسائر البحرية
  111 – 116ص 
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11 
1 
1 
1 

 

ثباته. –تكوينه  –ه خصائص –التأمين البحري   وا 
 .مفهوم الخطر –األخطار التي يقع عليها التأمين 

 حاالت ترك السفينة والبضائع. –اإللتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين 
 

  117 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 واإلتفاقيات الدولية. –التعريف بالقانون الجوي 
 طاقمها. –جنسيتها –تصنيفها  –التعريف بالطائرة

 .سجالتها  –ثائقهاو 
 

 11 – 7ص 
 47 – 17ص 

 

11 
1 
1 
1 

 

 البيع. –التصرفات القانونية التي ترد على الطائرة: البناء 
 الحجز التحفظي. –اإليجار 

 .التعريف القانوني للمطارات
 

  67 – 51ص 

14 
1 
1 
1 

 

 النقل الجوي الدولي.
 .التزامات المرسل –التزامات الناقل الجوي في نقل البضائع 

 عقد تقل الركاب.
 

  111 – 67ص 

15 
1 
1 
1 

 

 مسؤولية الناقل الجوي.
 التأمين الجوي, وأنواعه.
 بوليصة التأمين الجوي.

 

  116 – 114ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاردة    = 
 %11=   اكمتحان األول
 %11=  اكمتحان الاانو
 %41= اكمتحان الن اهو

واد طريقة التقييم للم
 العملية

 %41=   النئه اعمال 
 )تقارهرد أبحاتد امتحانات اوموة( 

 %41=  اكمتحان الن اهو

 

 11/11/1117 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 )اتة تحداا ا او ده ائه دراسو وت ب  من ذ ه مدرس المادة(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب دتور محمد الداودالد  مدرس المادة
 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني   الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 0:00 – 02:00األحد د الااااء د الاموس: 

 2:00 – 0:00الانان د األرب اء: 
 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

