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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  السابع  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

Law  100 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %111 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 01 ساعات االستذكار 1

 21 الواجبات 2

 11 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 125 اإلجمالي 
، ويشتتتمل :لج: جميع أنشتتتطة التعلم، م ل: ستتتاعات االستتتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتت مر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

القواعد القانونية التي تخضع لها الطائرة وطاقم المالحة الجوية وعلى رأسهم قائد الطائرة والمالحين بيان  يتناول هذا المقرر

رتفاقات الجوية والمالحة الجوية وعقود النقل وني الذي يحكم المطارات وحقوق اإلالنظام القان من خالل عرض الجويين

الناقل الجوي في ضوء أنظمة المملكة  ، كما يتناول مسئولية لدولي والمنظمات الجوية الدوليةالتجاري الجوي الداخلي وا

 العربية السعودية والمعاهدات الدولية واألنظمة القانونية المقارنة

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب مضمون ونشأة وأهمية القانون الجوي .

 يبين الطالب النظام القانوني لعناصر الطيران التجاري 

 يشرح الطالب عقد النقل الجوي

 يسرد الطالب األحكام القانونية لمسئولية الناقل الجوي .

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 A2 . قواعد القانون الجوي وتطورنشأة وتاريخ  يصف 1.1

 A3 . النظام القانوني المكون لعناصر الطيران التجارييشرح  1.2

 A3 . القواعد القانونية التي تحكم عقود النقل الجوييحدد  1.3

 A2 .القواعد القانونية لمسئولية الناقل الجوي ستعرض ي 1.4

  المهارات 2

 B1 . القانونية للقانون الجوييحلل الطبيعة الخاصة للقواعد  2.1

 B1 . النظام القانوني لعناصر الطيران التجاري الجوي يقيم  2.2

 B1 . عناصر الطيران التجاري الجوييناقش  2.3

 B2 . بين العقود التي تحكم عمليات النقل والمالحة الجوية يقارن  2.4

 B2 . القواعد القانونية لمسئولية الناقل الجوي يبرر طبيعة  2.5

  الكفاءات 3

 C1 يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1

 C3 يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

من خالل مجموعات العمل المشتتتتركة لتنمية تحمل ستتتوال الفردي أو الجماعي يتكيف علي العمل  3.3

 المسئولية .

C3 

 C3 زمالئه في النشاطات الجماعية العمل معيقود مجموعات  3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 تعريف القانون الجوي وتاريخه وتطوره ونطاق تطبيقه ومصادره  1

 0 النظام القانوني لعناصر الطيران التجاري 2

 15 عقد النقل الجوي 3

 15 الناقلالقواعد القانونية لمسئولية  4

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 يصف نشأة وتاريخ وتطور قواعد القانون الجوي . 1.1

 المحاضرات

 
 1.2 التحريريةاالمتحانات 

يشرررررررح النظررام القررانوني المكون لعنرراصررررررر الطيران 

 التجاري .

 يحدد القواعد القانونية التي تحكم عقود النقل الجوي . 1.3

 يستعرض القواعد القانونية لمسئولية الناقل الجوي . 1.4
 التعلم النشط

 العصف الذهني

 االختبارات الشفوية

 المناقشات الشفوية

 المهارات 2.0

2.1 
يحلل الطبيعة الخاصة للقواعد القانونية للقانون الجوي 

. 

 التكليف بالواجبات المنزلية المناقشات الجماعية
2.2 

يقيم النظام القانوني لعناصرررررر الطيران التجاري الجوي  

. 

 يناقش عناصر الطيران التجاري الجوي . 2.3

2.4 
النقررل والمالحررة يقررارن بين العقود التي تحكم عمليررات 

 استراتيجيات التعلم النشط الجوية  .
التشتتتتتتجيع على منتتتاقشتتتتتتتتتة 

 القضايا العملية
 يبرر طبيعة القواعد القانونية لمسئولية الناقل الجوي  . 2.5

 الكفاءات 3.0

 يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1
 المحاضرات

التقويم التتتدوري للواجبتتتات 

 مجموعات العمل في الحوار .يشارك  3.2 واألعمال الفردية

3.3 

من ستتتتتتوال الفردي أو الجمتتاعي يتكيف علي العمتتل 

خالل مجموعتتات العمتتل المشتتتتتتتركتتة لتنميتتة تحمتتل 

 المسئولية .

 المناقشات الجماعية
التقويم المستتتتمر للمناقشتتتات 

 بين مجموعات العمل

3.4 
زمالئته في النشتتتتتتاطتتات  يقود مجموعتات العمتل مع

 الجماعية
 التعاونيالتعليم 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 درجة 22 السابع االختبار الفصلي األول 1

 االختبار الفصلي الثاني 2
األسبوع الثالث 

 عشر 
 درجة 22

 المشاركة 3
طوال الفصرررررررل 

 الدراسي
 درجات 12

 درجة 52 السادس عشر النهائياالختبار  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
إلرشاد اينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً وساعات 

االكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد والمعلن علي موقع الكلية وجداول اعضاء هيئة التدريس المعلنة للطالب بالشكل 

 الذي يكفل إطالع الجميع على تلك المواعيد
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
_ د. هاني دويدار _ الدار الجامعية للنشتتتتتر _ مصتتتتتر  قانون الطيران التجاري

2002 

 المساندةالمراجع 

  القانون الجوي ) النقل الجوي الداخلي والدولي (  _ د. محمد فريد العريني   _ دار

 . 2112المطبوعات الجامعية  _ 

  _ 1006عقد النقل الجوي _ د. عدلي أمير خالد _ دار المطبوعات الجامعية . 

 _ 1000القانوني للنقل الجوي وفق اتفاقية مونتريال لعام النظام 

 . 2111تحديث نظام وارسو _ د. محمود أحمد الكندري _ جامعة الكويت _  

 اإللكترونيةالمصادر 

 . موقع وزارة العدل السعودية 

 . موقع مجلس الشوري السعودي 

 موقع المكتبة الرقمية السعودية .       * 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب . 31قاعة محاضرات تتسع لعدد  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 نتنتربأجهزة الحاسب اآللي ومتصلة باإل القاعات الدراسية مجهزة

 القاعات مجهزة بالوسائل التعليمية الحدي ة . تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 م أستا: المقرراستبانات تقوي الطالب فاعلية التدريس

 استبانات تقويم المقرر الطالب تقويم مصادر التعلم

 االختبارات الشفوية والتحريرية أستا: المقرر فاعلة طرق تقييم الطالب

 رئيس القسم مدي تحصيل مخرجات التعلم
عمليتتات التقييم والتقويم من قبتتل رئيس 

 القسم
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )م ل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضال هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم القانون جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


