
 

 

   

(21نموذج رقم )  

االسكندريةجامعة / أكاديمية :   

الحقوقكمية / معيد :   
القانون التجاري والبحريقسم  :   

 توصيف مقرر دراسي
 

  بيانات المقرر -1

 3314الرمز الكودي : 
الجويالقانون اسم المقرر :   البحري و 

 الرابعةالفرقة / المستوى :   

 ليسانسالتخصص : 

  حقوق

 

 عممي         √    نظري        4ات الدراسية :  عدد الوحد

 
  القوانينب الخاصة مفاىيمال و مياراتال الطالب اكساب ىدف المقرر : -2

 البحرية المنظمة لممالحة الجوية و

 : قادرا عمى ان  الطالب  يكون  المقرر  ىذا نياية في المستيدف من تدريس المقرر : -3

 المبادئ االساسية و  يسترجع  ان 3.2 :ات والمفاىيم المعموم -أ

 لممجال  الجوي و  االتجاىات القانونية المنظمة

 البحري,,

 النقل عمى المطبقة اإلتفاقيات الدولية يحدد 7.2

المصري   مدي اتفاق القانون  يستنتج الدولي و
 االتفاقيات ىذه مع

عمى الحاالت   يطبقيا و  يستخمص القواعد 5.2
   ختمفةالم

  

      



 

 

 القواعد يشرح عمى ان قادرا يكون ان  2.4 :  الميارات الذىنية -ب

  . الدولي عمى النقل المنطبقة

يربطيا  و  الدولي بالنقل المتعمقة يقيم الوقائع 1.4
اتجاىات  اتفاقيات و و  قواعد من ماتعممو  مع

 مماثمة  وقائع عمى يحكم قضائية الراجحة ثم

 

 الدول ستخالص اتجاىات القضاء فيا 4.4

 أسباب اإلختالف. بين يميز و  المختمفة

الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 تقارير عن اتجاىات المحاكم في كتابة 2.3

 الدولي النقل

  

   : الميارات العامة  -د 

  

اإلطالع عمى  الذاتي عن طريق التعمم 6.5
  القضايا الجديدة

 عن ثحالب في  استخدام الوسائل الحديثة  2.5

  المعرفة بنك القضايا  الجديدة. مثل



 

 

 محتوى المقرر: -4

                     

 

 

 . الجوي القانون تعريف .1

  مونتلاير. وارسو و تطبيق اتفاقية  قانط .2

  اثاره و : طبيعتو  الدولي عقدالنقل .3

 ضمان سالمة : مسئولية الناقل الجوي .4

المسئولية عن  األمتعة و الركاب و
  التأخير

 امكانية و : المسئولية  طرق دفع .5

  منيا التشديد أو التخفيف

  عقد النقل  عمى المطبق المصري القانون .6

 مفيوم القانون البحري .7

 السفينة وطبيعتيا القانونية الخاصة .8

 مجيز السفينة ومسئوليتو.  .9

 عقد النقل البحري.  .11

 أشخاص المالحة البحرية.  .11

 نات العينية عمى السفينة. التأمي .12

 العقود المتعمقة بالمالحة البحرية.  .13

أساليب التعميم والتعمم  -5
           

 دراسة حاالت تعمم ذاتي/ مناقشة/ و المحاضرات/

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
     

 العممية  الريادة تفعيل

 لطــالب :تقويم ا -7

  فقط  نظرية امتحانات األساليب المستخدمة                      -أ



 

 

 ساعتان  التوقيت                    -ب

  درجة 21 توزيع الدرجات    -جـ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 يوجد ال مذكرات                          -أ

 كتب ممزمة -ب

       

      

 فريد محمد ) دكتور  الداخمي الدولي و الجوي الجوي النقل نونالقا 

 العريني( 

 البريري(  مختار ) دكتور  الجوي القانون 

  محاضرات في قانون التجارة البحرية )دكتور المعتصم باهلل
 الغرياني(. 

 كتب مقترحة  -جـ

        

  .)الوجيز في القانون البحري الجديد )دكتور مصطفى كمال طو 

  وس في القانون البحري )دكتور مصطفى الجمال(در 

دوريات عممية أو  –د 
 نشرات ... الخ 

  

 

األستاذ الدكتور/محمد فريد العريني   رئيس مجمس القسم العممي : ....................:  المقررأستاذ   

 األستاذ الدكتور/ المعتصم باهلل الغرياني

ل الدكتور/ محمد عكاشة عبد العا  

   
 

 

 


