
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُظبو انبحز٘ ٔاندٕ٘  انًمزر:اسى 

       3 -َظى 443 انًمزر:ريش 
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 3 ..................................................................................................................... نؼبو نهًمشس:ٕطف اان. 1

 3 ..................................................................................................................... . انٓذف انشئٛظ نهًمشس2
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  انذراسٙ:انخؼزٚف ببنًمزر أ. 

 سبػبث أسبٕػٛب   3 نًؼخًذة:انسبػبث . 1

 انًمزرَٕع . 2

   أخشٖ  يزطهت لغى   هٛخيزطهت ك   يزطهت عبيؼخ أ.

    اخزٛبس٘   إعجبس٘ ة.

 :ٚمذو فّٛ انًمزر انذ٘/ انًسخٕٖ  انسُت. 3

 انًسخٕٖ انذراسٙ انسببغ  

 

   ٔعذد( إٌ). انًخطهببث انسببمت نٓذا انًمزر 4

 3 -َظى  242انؼمٕد انخدبرٚت ٔانؼًهٛبث انًصزفٛت 

 ٔعذد( )إٌانًخطهببث انًخشايُت يغ ْذا انًمزر . 5

 ال يوجد

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  ػذد انسبػبث انخذرٚسٛت انذراست ًَط و

 %111 عبػخ 45 انًحبضزاث انخمهٛذٚت 1

 --- ---- انخؼهٛى انًذيح  2

 --- ----  اإلنكخزَٔٙانخؼهٛى  3

 --- ----  ػٍ بؼذانخؼهٛى  4

 --- ----  أخزٖ 5

 يغزٕٖ انفظم انذساعٙ( )ػهٗ انخؼهى انفؼهٛت نهًمزر سبػبث. 7

 سبػبث انخؼهى انُشبط و

 سبػبث االحصبل

 عبػخ 45  يحبػشاد 1

  أعزٕدٕٚأٔ يؼًم  2

  إػبفٛخدسٔط  3

  رزكش()ٖ أخش 4

 عبػخ 45 اإلخًبنٙ 

 سبػبث انخؼهى األخزٖ*

 31 عبػبد االعززكبس 1

 5 انٕاعجبد 2

 2 انًكزجخ 3

 3 انًشبسٚغ /إػذاد انجحٕس 4

   ()رزكشأخشٖ  5

 55 اإلخًبنٙ 
، ٔٚشيًم رني : عًٛيغ أَشيطخ انيزؼهى، يضيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزضًش فٙ انُشبؽبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رحمٛيك يخشعيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسٚغ، ٔانٕاعجبد، ٔانؼشٔع، ٔانٕلذ انز٘ ٚمؼّٛ انًزؼهى فٙ انًكزجخ

 1انخؼهًٛٛت:انًمزر ٔيخزخبحّ  ْذف -ة

   هًمزر:انؼبو نٕصف ان. 

ٚزؼًٍ انًمشس لغًٍٛ: األٔل ٚزُبٔل دساعخ انُظبو انجحش٘ يٍ حٛش: رؼشٚفّ ٔأًْٛزّ ٔربسٚخّ ٔرطٕسِ َٔطبق رطجٛمّ 

 انجحش،ػمذ َمم انجؼبئغ ثطشٚك  انغفُٛخ،ٔثٛغ  إٚغبسػمذ  انجحشٚخ،انًالحخ  أشخبص نهغفُٛخ، انُظبيٛخ األحكبؤيظبدسِ، 

 ٛخ انُبلم انجحش٘ ٔآصبسْب.يغؤٔن

رذسط ْزِ انًفشداد ٔفك  ٔيغبل رطجٛمٓب.انًزؼهمخ ثبنُظبو انغٕ٘  األحكبو ٔآصبسْب،دساعخ انُظبو انغٕ٘  انضبَٙ:ٔٚزُبٔل انمغى 

 األَظًخ انغؼٕدٚخ يمبسَخ ثأحكبو انششٚؼخ اإلعاليٛخ.

  انٓذف انزئٛس نهًمزر. 2

 المالحةمعرفة أحكام و نظامٌن البحري والجوي فً المملكة،ال ماهٌةالطالب  ملماالإلى  ٌهدف هذا المقرر
 المساعدة والمالحة معرفة أحكام المالحة الجوٌة ، البحرٌة التجارٌة والعقود المساعدة والمالحة البحرٌة
وفقا  الجويالبحري و الناقل تحدٌد مسئولٌةعلى الطالب قدرة للوصول إلى  ،جوٌةال التجارٌة والعقود
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 الدولٌة . المعاهداتو السعودٌةلألنظمة 

 نهًمزر:يخزخبث انخؼهى . 3

 يخزخبث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخؼهى يخزج 

  نهبزَبيح

  انًؼبرف 1

انُظبو اندٕ٘.انمٕاػذ انمبََٕٛت انخٙ حُظى  ٚؼزف 1.1  
 

 ط -1 

 ط -2  اإلنًبو ببنُظبو انبحز٘ انسؼٕد٘ يمبرَت ببنشزٚؼت اإلساليٛت.                                                               1.2

   
   

  انًٓبراث 2
 س - 2  انمذرة ػهٗ يؼزفت يسئٕنٛت انُبلم انبحز٘ ٔآثبرْب.  2.1

 س - 2  ْبآثبرانمذرة ػهٗ يؼزفت يسئٕنٛت انُبلم اندٕ٘ ٔ  2.2

   
   

  انكفبءاث 3
ٚخؼلز  نٓلب ٔحملذٚى يلذكزة اجخدلبج فلٙ جبنلت  ٙٚخخبر انحهٕل انسلهًٛت فلٙ انميلبٚب انبحزٚلت انخل 3.1

 حهف انبيبػت.

 د -2

 ٚؼز  رأّٚ ػزضب  يمُؼب  ٔٚمذو أدنخّ ٔدفٕػّ بطزٚمت صحٛحّ- 3.2

 

 د - 2

 انبحز٘ ٔاندٕ٘.انُصٕص انمبََٕٛت فٙ انُظبو انمذرة ػهٗ ححهٛم  3.3

 

 د -3

   
 

  انًمزر يٕضٕػبثج. 

 االحصبلسبػبث  لبئًت انًٕضٕػبث و

1 
 :انُظبو انبحز٘انمسى األٔل: 

 .ٔحبرٚخّ ٔحطٕرِ َٔطبق حطبٛمّ ٔيصبدرِٔأًْٛخّ  ّحؼزٚف
3 

 3 نهسفُٛت. األجكبو انُظبيٛت  2

 9 انذ٘ ٚحكًٓى.أشخبص انًالجت انبحزٚت ٔانُظبو  3

 6 ػمذ إٚدبر ٔبٛغ انسفُٛت. 4

 3 ػمذ َمم انبيبئغ بطزٚك انبحز 5

 6 يسئٕنٛت انُبلم انبحز٘ ٔآثبرْب 6

7 
 انُظبو اندٕ٘:انمسى انثبَٙ: 

 ِٔيصبدر حَّٔشأ ّٔخصبئص ّحؼزٚف
3 

 6 ػُبصز انطٛزاٌ انخدبر٘ 5

 3 انُمم انخدبر٘ اندٕ٘: حؼزٚفّ ٔلٕاػذِ 9

 3 ْبآثبرانُبلم اندٕ٘ ٔيسئٕنٛت  11

.....   

 45 انًدًٕع

 

 ٔانخمٛٛى:انخذرٚس  د.
 ٛى ٛانخم ٔطزقيخزخبث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسخزاحٛدٛبث انخذرٚس  ربط . 1

 ٛىٛانخم طزق انخذرٚس اسخزاحٛدٛبث يخزخبث انخؼهى  زيشان

 انًؼبرف 1.0
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 ٛىٛانخم طزق انخذرٚس اسخزاحٛدٛبث يخزخبث انخؼهى  زيشان

1.1 
فيٙ انُظيبو انغيؼٕد٘ يمبسَيخ  ثبنُظبو انجحش٘اإلنًبو 

 ثبنششٚؼخ اإلعاليٛخ.                                                              

 اد انًحبػش -

 ًُبلشخانحٕاس ٔان -

 انُظشٚخاالخزجبساد 

                            انٕاعجبدرمٛٛى  -

1.2 

انُظبو انمٕاػذ انمبََٕٛخ انزٙ رُظى  ٚزؼشف ػهٗ

 انغٕ٘.

 

 اد انًحبػش -

ًُبلشخانحٕاس ٔان -  

 الؼٛيخٔٔ رطجٛميّػشة أيضهيخ -

 ٔانزذسٚت انؼًهٙ ػهٛٓب

 انُظشٚخاالخزجبساد  -

                            انٕاعجبدرمٛٛى  -

…    

 انًٓبساد 2.0

2.1 

  ادانًحبػش - ػهٗ يؼشفخ يغئٕنٛخ انُبلم انجحش٘ ٔآصبسْب. لبدس

انزيييذسٚت ػهيييٙ األعيييبنٛت ٔ  -

انطيييييييشق انًغيييييييزخذيخ فيييييييٙ 

 انًمبسَخ      

 االخزجبساد انُظشٚخ -

 انًُبلشبد انشفٓٛخ  -

 انًحبػشاد                    أصُبء

2.2 

ٔيغييئٕنٛخ  ْييبآصبسٔ انجحييش٘يغييئٕنٛخ انُبلييم  ٚمييبسٌ

 ْبآصبسانُبلم انغٕ٘ ٔ

  ادانًحبػش -

 انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 

 االخزجبساد انُظشٚخ -

 انًُبلشبد انشفٓٛخ -

…    

 انكفبءاد 3.0

3.1 

 ٙانجحشٚييخ انزييٚخزييبس انحهييٕل انغييهًٛخ فييٙ انمؼييبٚب 

ٔرمييذٚى يييزكشح احزغييبط فييٙ حبنييخ رهييف  ٚزؼييشع نٓييب

 .انجؼبػخ

االخزجبساد  -  انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 انزحشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ

 

3.2 

نهًمبسَخ ثٍٛ أحكبو عُذ انُمم رًُٛخ انًٓبساد  -

 انجحش٘ ٔخطبة انُمم انغٕ٘ .

 

االخزجبساد  -  انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 انزحشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ

 

3.3 

انجحش٘ انُظٕص انمبََٕٛخ فٙ انُظبو رحهٛم 

 ٔانغٕ٘.

 

االخزجبساد  -  انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 انزحشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ

 

3.4 

ٚؼييشع سأٚييّ ػشػييبا يمُؼييبا ٔٚمييذو أدنزييّ ٔدفٕػييّ 

 ثطشٚمخ طحٛحّ

  ادانًحبػش -

 ًُبلشخ ٔانحٕاس.ان -

 انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 االخزجبساد  -

 رمٛٛى انًُبلشبد انشفٓٛخ -

 انطهبت  حمٛٛى أَشطت. 2

 ٛىٛانخم أَشطت و
 حٕلٛج انخمٛٛى
 )ثبألعجٕع(

 انُسبت 

 ٛىٛانخمدرخت  إخًبنٙيٍ 

1 
األسبوع  أول  فصلي اختبار

 السادس
02% 

2 
األسبوع الثاني  ثاني  فصلي اختبار

 عشر
02% 

3 
 انًشبركت انشفٓٛت

 

الفصل  أثناء
 الدراسي

02% 

4 
األسبوع الرابع  اخخببر َٓبئٙ

 عشر
02% 

 %111  انًدًٕع 5
 انخ( ػًمٔسلخ يششٔع عًبػٙ،  ،رمذًٚٙػشع  شفٓٙ، ،رحشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ
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 انطالبٙ:األكبدًٚٙ ٔانذػى  اإلرشبدأَشطت  -ْـ 

 أعجٕػٛب.  نإلسشبد األكبدًٚٙ عبػبد 6رى رحذٚذ ػذد  -

إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزٕلٛزبد يحذدح ٔيؼهُخ ػهٗ ثبة انًكزت يٍ خالل انغذٔل انذساعٙ  -

 ٔاإلسشبد. ٔانغبػبد انًكزجٛخ

 ٙنكزشَٔانغًبػٛخ ٔانفشدٚخ يؼٓى يٍ خالل إسعبل ثشٚذ اإلإػالٌ انطالة ثًٕاػٛذ ػمذ االعزًبػبد  -

انًششذ األكبدًٚٙ( أٔ يٍ  -خالل انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ نهُظبو األكبدًٚٙ )يب ٚزؼهك ثبنطبنت نهطبنت يٍ

 خالل االرظبل ثبنغٕال أٔ ػٍ ؽشٚك انٕارظ اة.

غ انًغبئم انًزؼهمخ رٕػٛح ثؼ -ثؼغ األيٕس األكبدًٚٛخ : )يُبلشخانذػى انطالثٙ ٔيٍ أيضهزّ -

انؼًم ػهٗ حم  -ػهٗ يؼذل يشرفغ انحظٕل ٛخكٛف  -كٛفٛخ إداسح انٕلذ - ثبإلسشبد األكبدًٚٙ

                   انًشكالد نهطالة...انخ(.

رٕفٛش انذػى انالصو نهطبنت أصُبء يغٛشرّ األكبدًٚٛخ ثًب ٚحمك إَٓبء يزطهجبد انخطخ انذساعٛخ ػًٍ  -

 ح أٔ انًزبحخ.انًذح انضيُٛخ انًمشس

 انحهٕل انًُبعجخ نٓب. إٚغبدػهٗ ٔانؼًم ثحش انًشكالد انزٙ لذ رٕاعّ انطبنت أصُبء انذساعخ  -

- https://www.nu.edu.sa/web/ershad 

 

 
  ٔانًزافك:يصبدر انخؼهى  –ٔ 
 انخؼهى:يصبدر لبئًت . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئٛس

مكتبررا الرشررد الرررحي د  عبررد السرردود د دث ثرررو  البحررر  القررانو  شررر  -
 .  0200 -هـ 0341د

، د. درٔٚللع ػبللذخ ٔأخللزٌٔ ،  السرردود والجررو   البحررر  القررانو  شررر  -

 و . 2117 -ْـ1437يطبؼت انحًٛيٙ ، 
 

 انًسبَذةانًزاخغ 

يحًذ ػًز آل ـ انمبٌَٕ انذٔنٙ نهبحبر ٔحطبٛمبحّ فٙ انًًهكت انؼزبٛت انسؼٕدٚت، 

 يذَٙ.

، دار اندبيؼلللت اندذٚلللذة نهُشلللز   للللبٌَٕ انطٛلللزاٌ انخدلللبر٘، ْلللبَٙ يحًلللذ دٔٚلللذار -

،1994. 

 د بدو 0222البارود د والجو د د/ علي البحر  القانو   -
 –الدربيا  النهضا  د دار0291عوض د  الدي  جمال البحر د دث علي القانو  -

 ثمصر
 

   https://mci.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx اإلنكخزَٔٛتانًصبدر 

  ٖأخز

                                                                                      المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالك بور. -

regulation-sa/page/laws-https://gaca.gov.sa/web/ar   

 

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID

=216&VersionID=231   

 

https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID

=207&VersionID=223   

 

 انًطهٕبت:انًزافك ٔانخدٓٛشاث . 2

 يخطهببث انًمزر انؼُبصز

https://www.nu.edu.sa/web/ershad
https://www.nu.edu.sa/web/ershad
https://mci.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx
https://mci.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx
https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/laws-regulation
https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/laws-regulation
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=216&VersionID=231
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=216&VersionID=231
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=207&VersionID=223
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=207&VersionID=223
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 يخطهببث انًمزر انؼُبصز

 انًزافك
             طالبا على األقل.  03ة تستوعب ٌلزم توفٌر قاعة دراسٌ إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشع انذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 انخمُٛت انخدٓٛشاث
 انجشيغٛبد( انزكٛخ،انغجٕسح  انجٛبَبد،ػشع  )عٓبص

                                                                                         عجٕسح ركٛخ   -بص ػشع دارب شٕا عٓ

 ٕعذال ٚ انزخظض( رجؼبا نطجٛؼخ) ٖأخز حدٓٛشاث

 
 

 نًمزر:اخٕدة  حمٕٚىس. 
  

 ٛىمٛطزق انخ ٌٕانًمًٛ يدبالث انخمٕٚى

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة انزذسٚغٙ داءاأل

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئٛظ انمغى انزذسٚغٙ داءاأل

 يجبشش نغُخ االخزجبساد ثبنجشَبيظ يشاعؼخ انٕسلخ االخزجبسٚخ

 يجبشش ) انُزبئظ ( أعزبر انًمشس رمٛٛى انطالة فٙ انًمشس

يشاعؼيييييييييخ رظيييييييييحٛح انٕسليييييييييخ 

 االخزجبسٚخ
يشاعيييغ َظٛيييش ييييٍ أػؼيييبء ْٛئيييخ 

 يجبشش انزذسٚظ

ييييذٖ رحظيييٛم يخشعيييبد انيييزؼهى 

 نهًمشس
 يجبشش ) انُزبئظ ( أعزبر انًمشس

ييييذٖ رحظيييٛم يخشعيييبد انيييزؼهى 

 نهًمشس
 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة

 يجبشش ٔانًُبْظ ثبنمغىنغُخ انخطؾ  انكزبة انًمشس 

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 

 إنخ(يظبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشعبد انزؼهى فبػهخ ؽشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رحظٛم ، فبػهٛخ انزذسٚظ )يضم.يغبالد انزمٕٚى 

 رحذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاعغ انُ انجشَبيظ،لٛبداد  انزذسٚظ،أػؼبء ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز ؽشق

 

 

 

 . اػخًبد انخٕصٛف ذ

  يغهظ لغى األَظًخ خٓت االػخًبد

 3يغهظ انمغى سلى  رلى اندهست

 و2119 2/11ْــ انًٕافك  2/3/1441 حبرٚخ اندهست

 


