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Faculty Administration
Dean  Prof. Mohammad Kassem    

Assistant Dean  Dr. Omar Houri 

Faculty Secretary   Nabila Halwani 

Academic Staff
Professors  Prof. Mohammad Hassan Kassem, Prof. Mohammad Mosbah Al Kadi 

Associate Professors  Dr. Mohammad Said Abdel Rahman, Dr. Omar Houri, Dr. Abdallah Abdel 
  Karim Abdallah, Dr. Faten Hawwa  

Assistant Professors  Dr. Tala Zein, Dr. Tarteel Darwich, Dr. Myriam Younis

History  
The Faculty of Law was established in 1960 as one of the earliest faculties at BAU. Since then, 
this faculty has strived for excellence and provided Lebanon and the Middle East with quality Law 
graduates. 
The faculty actively pursues the developments in the legal profession and revises its programs 
accordingly. Realizing the need for legal specialization, the faculty introduced two Master’s in 
1993; one in Private Law and the other in Public Law. Then in 1998, for the benefit of all the 
Political Science graduates in Lebanon and the region, the Diploma of International and Diplomatic 
Relations was added to its postgraduate programs. 
Furthermore, in 2005, the faculty council expanded its academic forte and launched the 
Department of Political Science to complement the already offered Diploma in the field.
In 2006, the faculty added three more postgraduate Diplomas in the fields of Political Science, 
Administrative & Financial Science, and International Trade. These diplomas were launched 
because of Globalization as well as local changes to taxation laws introduced by the Lebanese 
Ministry of Finance (MoF). Moreover, the faculty took this initiative in order to address concerns 
raised by the MoF about Lebanese Law graduates, in general, lacking taxation laws skills. 
In 2007, the faculty adopted the credit hours system across all its programs.

Organizational Structure
The Faculty of Law & Political Science consists of the following Departments: Civil Law, Islamic 
Law, Penal Law, Public Law, Commercial Law, Civil Procedural Law, Public International Law, Private 
International Law, History and Philosophy of Law, Economic & Public Finance and  Political Science.
The organizational Chart of the Faculty is as follows:
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Organizational Structure

Vision
Preserving its Arab identity, the Faculty of Law and Political Science aims at having a distinguished 
status among the other faculties worldwide, and at being one of the most significant legal and 
political resources of knowledge and education that contribute to the upbringing of generations 
capable of developing the legal intellect. 

Mission
Based on its pioneering role for which it was founded in 1960, the Faculty of Law and Political 
Science is committed to the continuous upgrading of the teaching-learning process and to 
creating a distinguished environment for teaching, learning and legal research in accordance with 
the internationally accredited academic curricula which are implemented by an elite set of experts 
in the different political and legal domains. This will contribute to the formation of the legal 
Arab intellect and to the preparation of well-trained, qualified & scientific cadres to manage the 
political and legal practices, to strongly compete in acting at the local, regional and international 
levels, to be able to live up to the latest in science and technology, and to participate in serving 
the community via satisfying its needs, offering just resolutions to its problems and enhancing the 
national values in order to achieve comprehensive development.
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Objectives
• Offer specialized academic programs that meet the most recent developments in the legal and 

political studies and are committed to the international rules of quality and accreditation.
• Prepare qualified graduates capable of competition on the job market at the local, regional and 

international levels.
• Strengthen and develop scientific research in the fields of law and politics that serves the local 

needs and contributes in preserving the graduates’ Arab cultural identity thus enforcing the 
values of patriotism and citizenship in them.

• Serve the Lebanese and the Arab communities, communicate with the legal and judicial 
institutions and spread the culture of justice, equality, human rights and public freedom. 

Academic Program
The Faculty of Law & Political Science offers a Bachelor Degree in Law where the standard program 
of study is 8 semesters.

Admission Requirements
To be accepted for an undergraduate degree, applicants must:
• Hold the Lebanese Secondary Certificate in a branch relevant to the chosen undergraduate field 

of specialization, or an official equivalent.
• Successfully pass an Entrance Exam to measure the level of proficiency in general knowledge in 

Arabic Language.

Learning Outcomes 
On successful completion of the program, graduates should be able to :
• Recognize the basics of Civil Law and Civil Procedural Law with all related topics.
• Distinguish basic aspects of Islamic Law.
• Describe, evaluate and analyze concepts of Penal and Criminal law.
• Recognize Public Law with all its domains: Constitutional law, Administrative Law , Administrative 

Judicature.
• Have a general idea of trade acts, traders and Intellectual  property , trade companies ,  

commercial contracts , maritime and air law and law of transport.
• Demonstrate general knowledge in International Public Law: International Organization , 

International Economic Law, International Humanitarian Law.
• Recognize the basics of Private International Law including  Private Law , International Trade, 

Citizenship and Foreigners Status, Arbitration.
• Recognize the history of social and legal institutions , the Philosophy of Law and acquire practical 

aspects of legal methodology.
• Recognize the principles of Political Economy , Public Finance , Money and Banking and 

International Economy from a legal point of view.
• Comment on and appraise legal decisions.
• Develop legal thinking compatible with technological and scientific updates.
• Conduct a comparative analysis to provide solutions to the communities’ issues and problems. 
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• Face legal and political challenges in the globalization era.
• Recognize the basics of public policies , International and Diplomatic Relations, political and 

contemporaneous issues, methods of Political Science and Political Geography.

Career Opportunities
Graduates of the Faculty of Law and Political Science can be:
Lawyers; Solicitors; Magistrates; Consultants for legal affairs in  banks, corporations, ministries and 
public services;  Diplomatic and consular representatives; Professors and lecturers  at universities 

and institutes.

Graduation Requirements
To receive a Bachelor Degree in Law, a student must satisfactorily complete 138 Credit Hours 
with an overall minimum grade point average (GPA) of 2.0 + ICDL (International Computer Driving 
License).The following table summarizes the number of credits required for Bachelor granting 
program at the Faculty:

Total Credit 
Hours

Program Requirements*University 
Requirements + ICDL

Program
Major Electieve 

Courses
Major 

Core Courses
Elective 
Courses

Mandatory
Courses

13812114102BLAW = LAW 

Major Core Courses

Pre/Co-requisitescrs.Courses

2
المدخل للعلوم 

القانونية )1( )نظرية 
القانون(

Introduction to Law I 
(Theory of Legal Rule)221BLAW

Penal Law I222BLAWالقانون الجزائي )1(3

Political Institutions223BLAWالنظم السياسية3

Constitutional Law224BLAWالقانون الدستوري2

2
تاريخ النظم االجتماعية 

والقانونية
 History of Social and Legal
Institutions

225BLAW

Legal Methodology226 BLAWالمنهجية القانونية2

*  A total of 12 credits is required as General University Requirements; 2 credits are selected from the University Mandatory 
    Courses list including: ENGL 001 (2Crs.) or [ FREN 001 (2Crs.) or FREN 002 (2Crs.)] and another 10 credits are selected from the   
    University Elective Courses list + ICDL.

Introduction
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Islamic Law I227BLAWالشريعة اإلسالمية )1( 3

2
Citizenship and Foreigners الجنسية و مركز األجانب

Status
228BLAW

International Organization229BLAW التنظيم الدولي3

2
مبادئ االقتصاد 

السياسي
 Principles of Political
Economy

230BLAW

2
المدخل للعلوم 

القانونية )2( )نظرية الحق(
Introduction to Law II 
(Theory of Rights)

232BLAW

3
القانون الجزائي )2( 

)القسم العام(
Penal Law II (General Part)251BLAW

Public Finance252BLAWالمالية العامة3

Public International Law253BLAW القانون الدولي العام3

3
الشريعة اإلسالمية )2( 

الزواج والطالق
Islamic Law II254BLAW

3
أصول المحاكمات 

المدنية )1(
 Civil Procedural Law I255BLAW

Pre-req.: BLAW 2252
أصول المحاكمات 

المدنية )2(
Civil Procedural Law II256BLAW

2
األحوال الشخصية 

للشرائع الدينية 
المختلفة

 Personal Status Laws of
Different Religions

257BLAW

Law of Proof258BLAWاإلثبات2

Administrative Law I259BLAWالقانون اإلداري )1(3

Pre-req.: BLAW 2593)2( القانون اإلداريAdministrative Law II260BLAW

3
القانون المدني )1( 

)مصادر االلتزام(
Civil Law I (Sources of 
Obligation)

261BLAW

Pre-req.: BLAW 2612
القانون المدني )2( 

)أحكام اإللتزام(
Civil Law II (Rules of 
Obligation)

262BLAW

Criminal Law I301BLAWقانون العقوبات )1(3

Pre-req.: BLAW 3013)2( قانون العقوبات Criminal Law II302BLAW

Commercial Law I303BLAWالقانون التجاري )1(2

Pre-req.: BLAW 3032)2( القانون التجاري Commercial Law II304BLAW

Labor Law305BLAWقانون العمل و الضمان3

3
الشريعة اإلسالمية)3(

المواريث والوصايـا 
واالوقاف

Islamic Law III306BLAW
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2
مقدمة في قانون 
الملكية الفكرية

 Introduction to Intellectual
Property Law

307BLAW

2
االقتصاد النقدي 

والمصرفي
 Money & Banking308BLAW

Administrative Judicature I309BLAW القضاء اإلداري )1(3

Pre: BLAW 3093)2( القضاء اإلداريAdministrative Judicature II310BLAW

Pre: BLAW 262

2
القانون المدني )1( 
)العقود المسماة (

Civil Law I (Special 
Contracts) 

311BLAW

2
القانون المدني )2( 
)العقود المسماة (

Civil Law II (Special 
Contracts)

312BLAW

2
International Commercial التحكيم التجاري الدولي

Arbitration
402BLAW

Maritime and Air Law403BLAWالقانون البحري والجوي2

Commercial Law III404BLAWالقانون التجاري )3(2

3
Fundamentals of Islamic أصول الفقه اإلسالمي 

Doctrines
405BLAW

 Pre-req.: BLAW 255, BLAW
256

3
Forced Execution406BLAWالتنفيذ الجبري

Private International Law I407BLAWالقانون الدولي الخاص )1(2

Private International Law II408BLAWالقانون الدولي الخاص )2(2

3
أصول المحاكمات 

الجزائية )1(
Law of Penal  Procedures I409BLAW

Pre-req.: BLAW 4093
أصول المحاكمات 

الجزائية )2(
Law of Penal Procedures II410BLAW

2
القانون المدني )3( 

)الحقوق العينية األصلية(
Civil Law III (Real Rights)411BLAW

2
القانون المدني )4( 

)السجل العقاري 
والتأمينات العينية(

Civil Law IV (Real & 
Personal Collaterals and 
Real Estates Registration)

412BLAW

Major Core Courses
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Description of Major Core Courses 

BLAW 221 INTRODUCTION TO LAW I (THEORY OF LEGAL RULE) (2Cr.)
المدخل للعلوم القانونية )1( )نظرية القانون( 
التعريــف بالقاعــدة القانونيــة، مصــادر القاعــدة القانونيــة، تطبيــق القاعــدة القانونيــة، تفســير القاعــدة 

القانونيــة. 

BLAW 222 PENAL LAW I (GENERAL PART) (3Cr.)
القانون الجزائي )1( )القسم العام( 

قانون العقوبات ونطاق تطبيقه، نظرية الجريمة.

BLAW 223 POLITICAL INSTITUTIONS (3Cr.)
النظم السياسية 

النظرية العامة للدولة، الحكومة ونظام الحكم، الحقوق والحريات العامة.

BLAW 224 CONSTITUTIONAL LAW (2Cr.)
 القانون الدستوري 

المبادئ العامة للقانون الدستوري، النظام الدستوري في لبنان.

BLAW 225 HISTORY OF SOCIAL LEGAL INSTITUTIONS (2Cr.)
تاريخ النظم القانونية واالجتماعي  

ــة  ــون، أهــم النظــم االجتماعي حضــارات البحــر المتوســط، أصــل نشــأة المجتمــع وتطــور فكــرة القان
ــة. والقانوني

BLAW 226 LEGAL METHODOLOGY (2Cr.)
المنهجية القانونية 
ــي ويشــمل: منهجيــة تطبيــق  ــب، القســم الثان وتشــمل: القســم األول: المنهجيــة فــي عمــل الطال

القاعــدة القانونيــة عنــد رجــل القانــون. 

BLAW 227 ISLAMIC LAW (ERAS OF ISLAMIC JURISPRUDENCE, THEORY OF PROPERTY
 AND CONTRACT) (3Cr.)

الشريعة اإلسالمية )1( )عصور الفقه اإلسالمي نظرية الملكية والعقد( 
تاريــخ الفقــه اإلســالمي، ويشــمل: عصــور الفقــه اإلســالمي، أدلــة الفقــه اإلســالمي، علــم القواعــد 

العقــد. الحــق، نظريــة  الفقهيــة، نظريــة الملكيــة والعقــد، وتشــمل: نظريــة 

BLAW 228 CITIZEN AND STATUS OF FOREIGNERS (2Cr.)
الجنسية ومركز األجانب 

كسب الجنسية اللبنانية، فقد الجنسية اللبنانية، مشاكل الجنسية، مركز األجانب.

BLAW 229 INTERNATIONAL ORGANIZATION (3Cr.)
التنظيم الدولي

فكرة التنظيم الدولي وقواعده العامة، المنظمات العالمية، المنظمات الدولية اإلقليمية.

BLAW 230 PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY (2Cr.)
مبادئ االقتصاد السياسي 
مدلــول ونطــاق علــم االقتصــاد، النظــم االقتصاديــة المختلفــة، نظريــة القيمــة والثمــن، نظريــة اإلنتــاج، 

نظريــة االســتهالك 0

Faculty of LAW AND POLITICAL SCIENCE
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BLAW 232 INTRODUCTION TO LAW II (2Cr.)
المدخل للعلوم القانونية )2( )نظرية الحق( 

التعريف بالحق، أنواع الحق، أركان الحق، أشخاص الحق.

BLAW 251 PENAL LAW II (GENERAL PART) (3Cr.)  
 القانون الجزائي )2( القسم العام 

المسؤولية الجزائية، الجزاء. 

BLAW 252 PUBLIC FINANCE (3Cr.)  
المالية العامة 

نظرية النفقات، نظرية اإليرادات، الموازنة العامة.

BLAW 253 PUBLIC INTERNATIONAL LAW (3Cr.)  
القانون الدولي العام 
مقدمــة القانــون الدولــي العــام، أشــخاص القانــون الدولــي العــام، النطــاق الدولــي، التعامــل الدولــي 

فــي الســلم والحــرب. 

BLAW 254 ISLAMIC LAW II (MARRIAGE, DIVORCE AND CHILDREN RIGHTS (3Cr.)
 الشريعة اإلسالمية )2(- الزواج والطالق وحقوق األوالد 

أحكام الزواج، أحكام الطالق، حقوق األوالد.

BLAW 255 LAW OF CIVIL PROCEDURES I (3Cr.1Lec,3Prac):
أصول المحاكمات المدنية )1( 

االختصاص القضائي، نظرية الدعوى القضائية، نظرية الخصومة القضائية.

BLAW 256 LAW OF CIVIL PROCEDURES II (2Cr.1Lec,3Prac):
 أصول المحاكمات المدنية )2(

Pre-req.: BLAW 255 .نظرية األحكام القضائية، نظرية الطعن

BLAW 257 PERSONAL STATUS LAWS OF DIFFERENT RELIGIONS (2Cr.)
األحوال الشخصية للشرائع الدينية المختلفة  

القواعد العامة في دراسة األحوال الشخصية، الزواج وما يتصل به في الشريعة المسيحية.

BLAW 258 LAW OF PROOF (2Cr.)
 اإلثبات 

القواعد العامة لإلثبات، طرق اإلثبات.

BLAW 259 ADMINISTRATIVE LAW I (3Cr.)
القانون اإلداري )1( 
التعريــف بالقانــون اإلداري،  النشــاط اإلداري، األمــوال العامــة، الموظفــون العموميــون، أعمــال الســلطة 

اإلداريــة، امتيــازات الســلطة اإلداريــة.

BLAW 260 ADMINISTRATIVE LAW II (3Cr.)
القانون اإلداري )2(

التعريف بالقانون اإلداري،  النشاط اإلداري، األموال العامة، الموظفون العموميون، أعمال السلطة اإلدارية، 
Pre-req.: BLAW 259 .امتيازات السلطة اإلدارية

Major Core Courses



Faculty of LAW AND POLITICAL SCIENCE

222

Undergraduate Catalogue 2014

BLAW 261 CIVIL LAW I (SOURCES OF OBLIGATION) (3Cr.)
القانون المدني )1( مصادر االلتزام 

مصادر االلتزام، وتشمل الموضوعات اآلتية: المصادر اإلرادية لاللتزام، المصادر غير اإلرادية لاللتزام.

BLAW 262 CIVIL LAW II (RULES OF OBLIGATION) (2Cr.)
القانون المدني )2( أحكام االلتزام 

أحكام االلتزام، وتشمل الموضوعات اآلتية: آثار االلتزام، انتقال االلتزام، انقضاء االلتزام. 
Pre-req.: BLAW 261

BLAW 301 CRIMINAL LAW I (SPECIAL PART) (3Cr.)
قانون العقوبات )1( )القسم الخاص( 

جرائم القتل واإليذاء، جرائم األموال،  جرائم إخفاء أو حيازة األشياء.

BLAW 302 CRIMINAL LAW II (SPECIAL PART) (3Cr.)
 قانون العقوبات )2( )القسم الخاص(

Pre-req.: BLAW 301 .جرائم الرشوة، جرائم االختالس، جرائم التزوير

BLAW 303 COMMERCIAL LAW I  (TRADE ACTS, TRADERS AND COMMERCIAL AND   
 INDUSTRIAL PROPERTY) (2Cr.)

القانون التجاري )1( التنظيم القانوني للتجارة
األعمال التجارية، التجار، السجل التجاري، الدفاتر التجارية، المؤسسة التجارية، الملكية الصناعية.

BLAW 304 COMMERCIAL LAW II (TRADE COMPANIES) (2Cr.)
القانون التجاري )2( الشركات التجارية 

Pre-req.: BLAW 303 .األحكام العامة للشركات، شركات األشخاص، شركات األموال

BLAW 305 LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW (3Cr.)
 قانون العمل والضمان االجتماعي
المبــادئ العامــة فــي عقــد العمــل، عالقــات العمــل الفرديــة، عالقــات العمــل الجماعيــة، قضــاء العمــل، 

التعريــف بالضمــان االجتماعــي، الضمــان االجتماعــي فــي لبنــان.

BLAW 306 ISLAMIC LAW III (INHERITANCES, WILLS AND WAQF) (3Cr.)
 الشريعة اإلسالمية )3( المواريث والوصايا واألوقاف 

المواريــث، وتشــمل:التركة، أركان اإلرث.أصحــاب الفــروض، أصــول المســائل. الوصايــا، وتشــمل:حكمها 
الشــرعي، أحــكام الوصيــة، مبطــالت الوصايــا وتزاحمهــا. األوقــاف، وتشمل:نشــأة الوقــف وحكمــه، 

أحــكام الوقــف. 

BLAW 307 INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2Cr.)
 مقدمة في قانون الملكية الفكرية 

وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف.

BLAW 308 MONEY AND BANKING (2Cr.)
 االقتصاد النقدي والمصرفي 

تشمل النظرية النقدية، والمؤسسات المالية والنقدية.

BLAW 309 ADMINISTRATIVE JUDICATURE I (3Cr.1Lec,3Prac):
القضاء اإلداري 1 

مبــدأ المشــروعية، الرقابــة علــى أعمــال اإلدارة،  تنظيــم القضــاء اإلداري، نطــاق اختصــاص القضــاء اإلداري 
اللبناني. 
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BLAW 310 ADMINISTRATIVE JUDICATURE II (3Cr.1Lec,3Prac)
 القضاء اإلداري 2 

Pre-req.: BLAW 309 .دعوى اإللغاء أو اإلبطال، دعوى القضاء الشامل

BLAW 311 CIVIL LAW I (SPECIAL CONTRACTS) (2Cr.)
 القانون المدني )1( العقود المسماة 

Pre-req.: BLAW 262 .عقد البيع، ويشمل: انعقاد البيع، آثار البيع

BLAW 312 CIVIL LAW II (SPECIAL CONTRACTS)  (2Cr.)
 القانون المدني )2( العقود المسماة 

عقــد اإليجــار، ويشــمل: انعقــاد عقــد اإليجــار، آثــار عقــد اإليجــار، انتهــاء عقــد اإليجار. عقــد الضمان، ويشــمل: 
Pre-req.: BLAW 262 .القواعــد العامــة في التأميــن، عقد التأميــن

BLAW 402 ARBITRATION  (2Cr.)
 التحكيم التجاري الدولي 

اتفــاق التحكيــم الداخلــي والدولــي، القانــون الــذي يحكــم التحكيــم، إجــراءات التحكيــم، حكــم 
التحكيــم الوطنــي واألجنبــي.

BLAW 403 MARITIME AND AIR LAW (2Cr.) 
 القانون البحري والجوي 

البحرية،الضمــان  البيــوع  البحريــة،  المالحــة  أشــخاص  الســفينة،  ويشــمل:  البحــري،  القانــون 
البحريــة. المالحــة  البحري،عــوارض 

القانــون الجــوي، ويشــمل: الطائــرة، الطاقــم الجــوي، حقــوق الطيــران، المطــارات واالرتفاقــات الجويــة، 
التأميــن الجــوي.

BLAW 404 COMMERCIAL LAW III (BANK OPERATIONS AND BANKRUPTCY) (2Cr.)  
القانون التجاري )3( العمليات المصرفية واإلفالس 

العمليــات المصرفيــة، وتشــمل: الحســابات المصرفيــة، التمويــل المصرفــي، الضمــان المصرفــي، 
ــة. ــاء التفليس ــة، انته ــالس، إدارة التفليس ــار اإلف ــالس، آث ــالن اإلف ــمل: إع ــالس، ويش اإلف

BLAW 405 FUNDAMENTALS OF ISLAMIC DOCTRINES (3Cr.)
 أصول الفقه اإلسالمي 

ــح،  ــة والترجي ــة األحــكام الشــرعية، طــرق اســتنباط األحــكام، تعــارض األدل ــف بأصــول الفقــه، أدل التعري
ــرعي. ــم الش الحك

BLAW 406 FORCED EXECUTION (3Cr.)
  التنفيذ الجبري 

ــري،  ــذ الجب ــي التنفي ــة ف ــد العام ــري، القواع ــذ الجب ــة، أركان التنفي ــناد التنفيذي ــذ، اإلس ــلطة التنفي س
ــذ. ــة التنفي ــع حصيل ــري وتوزي ــع الجب ــة، البي ــزع الملكي ــز ون ــق الحج ــذ بطري ــر، التنفي ــذ المباش التنفي

Pre-req.: BLAW 255, BLAW 256

BLAW 407 PRIVATE INTERNATIONAL LAW I (2 Cr.)
 القانون الدولي الخاص )1( 

الجنســية ومركــز األجانب:.كســب الجنســية اللبنانيــة، فقــد الجنســية اللبنانيــة، مشــاكل الجنســية، 
مركــز األجانــب. تنــازع القوانيــن: النظريــة العامــة لتنــازع القوانيــن.

BLAW 408 PRIVATE INTERNATIONAL LAW II (2Cr.)
القانون الدولي الخاص )2(  

تنازع القوانين: الحلول الوضعية لتنازع القوانين، االختصاص القضائي الدولي.
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BLAW 409 LAW OF PENAL PROCEDURES I (3Cr.1Lec,3Prac):
 أصول المحاكمات الجزائية )1( 

القاعدة اإلجرائية، الدعوى العمومية.

BLAW 410 LAW OF PENAL PROCEDURES II (3Cr.1Lec,3Prac)
 أصول المحاكمات الجزائية )2( 

Pre-req.: BLAW 409 .نظرية الحكم الجزائي، طرق الطعن فيه

BLAW 411 CIVIL LAW III (REAL RIGHTS) (2Cr.)
 القانون المدني )3( الحقوق العينية األصلية 

الحقــوق العينيــة األصليــة، وتشــمل الموضوعــات اآلتيــة: أحــكام الحقــوق العينيــة األصليــة، مصــادر 
الحقــوق العينيــة األصليــة.

BLAW 412 CIVIL LAW IV (REAL and PERSONAL COLLATERALS and REAL ESTATES  
 REGISTRATION) (2Cr.)
 القانون المدني )4( السجل العقاري – التأمينات العينية والشخصية 

التأمينــات العينيــة والشــخصية والســجل العقــاري، وتشــمل الموضوعــات اآلتيــة: حقــوق الرهــن، حقــوق 
التأميــن، حقــوق االمتيــاز، الكفالــة، الســجل العقــاري: التعريــف بالســجل العقــاري، التحديــد والتحريــر، 

الســجل العقــاري.

Major Elective Courses

crs.Courses

Public Liberties213BLAWالحريات العامة2

Principles of Islamic Governance214BLAWمبادئ الحكم في اإلسالم2

Criminology and Penology215BLAWعلم اإلجرام والعقاب2

المصطلحات القانونية بلغة 2
أجنبية )2( 

 Legal Terminology in Foreign
Language(2)

216BLAW

History of Private Law217BLAW تاريخ القانون الخاص2

/Civil Society and Law (Englishالمجتمع المدني والقانون2
French)

218BLAW

المصطلحات القانونية بلغة 2
أجنبية )1(

 Legal Terminology in Foreign
Language (1)

220BLAW

Roman Law240 BLAWالقانون الروماني2

مقدمة في القانون االنجلو 2
أمريكي

Introduction to the Anglo-
American Law(English/French)

241BLAW

Women and Children Rights in حقوق المرأة والطفل في الشريعة2
Islamic Shari’a

242BLAW

Shari’a Goals243BLAWالمقاصد الشرعية2

Economic Policy244BLAWالسياسة االقتصادية2

Consumer Protection Law313BLAW قانون حماية المستهلك2
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Cyber Crimes (English/French)314BLAW جرائم المعلوماتية )بلغة أجنبية(2

Legal Course in foreign المقرر القانوني بلغة أجنبية2
Language

315BLAW

Professional Employees’ Tort316BLAWالمسؤولية المدنية للمهنيين2

International Economy317BLAWاالقتصاد الدولي2

Media Legislation318BLAW التشريعات اإلعالمية2

Special Courts319BLAWالمحاكم الخاصة2

Commercial Contracts320BLAWالعقود التجارية2

القانون الدولي اإلنساني )بلغة 2
أجنبية(

International Humanitarian Law321BLAW

القانون الدولي االقتصادي )بلغة 2
أجنبية(

International Economic Law322BLAW

/Organized Crime (Englishالجريمة المنظمة )بلغة أجنبية(2
French)

323BLAW

Practical Aspects of Inheritance324BLAWالجوانب التطبيقية في الميراث2

Trade Bills413BLAWاالسناد التجارية2

Public Administration414BLAWاإلدارة العامة بلغة أجنبية2

الشركات المتعددة الجنسيات 2
)بلغة أجنبية(

Multinational Companies415BLAW

Online Arbitration416BLAWالتحكيم اإللكتروني2

Transnational Transactions417BLAWالمعامالت عبر الدولية2

Law of Transports418BLAWقانون النقل2

Legal Profession (Attorneys) In قانون المحاماة2
English/French

419BLAW

Sport Law420BLAWقانون الرياضة2

Constitutional Judicature421BLAWالقضاء الدستوري2

Electronic Transactions Law422BLAWقانون المعامالت االلكترونية2

Environmental Law423BLAWقانون حماية البيئة2

Economic Crimes424BLAWالجرائم االقتصادية2
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Description of Major Elective Courses

BLAW 213 PUBLIC LIBERTIES (2Cr.)
الحريات العامة
مفهــوم الحريــات العامــة، أهــم صــور الحريــات العامــة: حريــة العقيــدة، حرية ممارســة الشــعائر الدينية، 
حريــة الفكــر، حريــة التعبيــر، حريــة االنتقــال، حريــة االجتمــاع، حريــة تكويــن الجمعيــات، حريــة تكويــن 

األحــزاب. تطــور االعتــراف بالحريــات العامــة، وســائل حمايــة الحريــات العامــة مــن الوجهــة القانونيــة.

BLAW 214 PRINCIPLES OF ISLAMIC GOVERNANCE 
(2Cr.) مبادئ الحكم في اإلسالم
ــاء،  ــر الخلف ــي عص ــي ف ــوذج السياس ــة(، النم ــر المدين ــول )عص ــر الرس ــي عص ــي ف ــوذج السياس النم
السياســي  والنظــام  اإلســالمية  الشــريعة  الفقهــاء، ويشــمل: مقاصــد  عنــد  السياســي  النمــوذج 
اإلســالمي، مصــادر النظــام السياســي اإلســالمي، التعــدد والوحــدة فــي النظــام السياســي اإلســالمي. 
الســلطة فــي اإلســالم، المبــادئ العامــة لنظــام الحكــم اإلســالمي: الشــورى، العــدل، المســاواة، 

ــة. ــات العام ــوق والحري الحق
BLAW 215 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY (2Cr.)

علم اإلجرام والعقاب 
علم اإلجرام، علم العقاب.

BLAW 216 LEGAL TERMINOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE (2) (2Cr.)
المصطلحات القانونية بلغة أجنبية )2(
تدريــس عــدد مــن الموضوعــات العامــة لمنهــاج الحقــوق بإحــدى اللغتيــن اإلنكليزيــة أو الفرنســية 

بحســب اختيــار الطالــب.
BLAW 217 HISTORY OF PRIVATE LAW (2Cr.)
 تاريخ القانون الخاص 

الشــخصية القانونيــة و نظــام االســرة فــي الشــرائع القديمــة ، نظــام الملكيــة  فــي الشــرائع القديمــة 
، نظــام االلتزامــات و العقــود فــي الشــرائع القديمــة 

BLAW 218 CIVIL SOCIETY AND LAW (English/French) (2Cr.)
المجتمع المدني و القانون 
العالقــة بيــن المجتمــع القانــون- المقصــود بالمجتمــع المدنــي- التعريــف بمنظمــات المجتمــع- 
الشــخصية القانونيــة للجمعيــات االهليــة- شــروط و اجــراءات انشــاء الجمعيــات االهليــة - حــل و تعديــل 

ــا. ــة وموجباته ــات االهلي ــوق الجمعي ــة حق ــات االهلي الجمعي

BLAW 220 LEGAL TERMINOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE (1) (2Cr.)
المصطلحات القانونية بلغة أجنبية )1(
تدريــس عــدد مــن الموضوعــات العامــة لمنهــاج الحقــوق بإحــدى اللغتيــن اإلنكليزيــة أو الفرنســية 

بحســب اختيــار الطالــب.

BLAW 240 ROMAN LAW (2Cr.)
القانون الروماني 
نظــام الحكــم فــي رومــا، مصــادر القانــون الرومانــي، النظــم األساســية للقانــون الرومانــي، نظــام 

التقاضــي، الملكيــة، االلتزامــات.

BLAW 241 INTRODUCTION TO THE ANGLO-AMERICAN LAW(English/French) (2Cr.)
مقدمة في القانون االنجلو امريكي
نشــأة التاريخيــة للنظــام القانونــي  االنجلــو امريكــي- التعريــف بالنظــام القانونــي  االنجلــو امريكــي 
- تمييــز النظــام القانونــي االنجلــو امريكــي عــن النظــم القانونيــة االخــرى- مصــادر  القانــون  االنجلــو 

امريكــي - نظــم القانــون العــام - نظــم القانــون الخــاص.
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BLAW 242 WOMEN AND CHILDREN RIGHTS IN ISLAMIC SHARI’A (2Cr.)
حقوق المرأة و الطفل في الشريعة
ــرأة -  ــية للم ــوق السياس ــالم- الحق ــي االس ــل ف ــالم- الطف ــي االس ــرأة ف ــان - الم ــوق االنس ــالم و حق االس
الحقــوق االجتماعيــة  للمــرأة - الحقــوق الثقافيــة للمــرأة - الحقــوق الماليــة  للمــرأة - المــرأة و أحــكام 

ــة و الشــريعة و االســالمية  ــق الدولي ــن المواثي ــة - حقــوق االطفــال بي ــراث - النفقــة و الحضان المي

BLAW 243 SHARI’A GOALS (2Cr.)
المقاصد الشرعية
التعريــف بمقاصــد الشــريعة - المقاصــد و المصالــح - المقاصــد و المقاصــد ومصــادر الفقــه اإلســالمي، 
صــور المقاصــد الشــرعية، مقاصــد الشــريعة فــي تحقيــق المصالــح، مقاصــد الشــريعة فــي دفــع 
المفاســد، مقصــد الشــريعة فــي دخــول المكلــف تحــت أحــكام الشــريعة، تطبيقــات المقاصــد، اآلثــار 

ــد0  ــرعية للمقاص الش

BLAW 244 ECONOMIC POLICY (2Cr.) 
السياسة االقتصادية 
الماليــة،  السياســة  األثمــان،  سياســة  العمالــة،  وسياســة  اإلنتــاج  سياســة  االســتثمارية،  السياســة 

النقديــة. السياســة  للدولــة،  التجاريــة  السياســة 

BLAW 313 CONSUMER PROTECTION LAW (2Cr.) 
قانون حماية المستهلك 
القانونيــة  الوســائل  القانونيــة،  الوجهــة  المســتهلك مــن  بالمســتهلك، مبــررات حمايــة  التعريــف 
المســتهلك. اإللكترونيــة، جمعيــات حمايــة  المعامــالت  فــي  المســتهلك  المســتهلك، حمايــة  لحمايــة 

BLAW 314 CYBER CRIMES(English/French) (2Cr.)
 جرائم المعلوماتية )بلغة اجنبية(
التعريــف بجرائــم المعلوماتيــة، خصائــص الجريمــة المعلوماتيــة ،اآلليــات التــي تتــم بهــا الجريمــة 
المعلوماتيــة ،وســائل تأميــن اســتخدام الشــبكة االلكترونيــة ، وســائل تأميــن بيانــات المســتخدمين 

مــن مخاطــر االختراقــات والتدميــر االلكترونــي.

BLAW 315 LEGAL COURSE IN FOREIGN LANGUAGE (2Cr.)
المقرر القانوني بلغة أجنبية 
يتــرك لمــن يتولــى تدريــس المــادة اختيــار أحــد الموضوعــات القانونيــة التــي لــم يســبق للطــالب 

الطالــب.  اختيــار  الفرنســية بحســب  أو  االنكليزيــة  اللغتيــن  بإحــدى  لدراســتها، وتدريســها 

BLAW 317 INTERNATIONAL ECONOMY (2Cr.)
 االقتصاد الدولي

هيكل االقتصاد العالمي، العالقات النقدية الدولية، السياسات التجارية والنظام التجاري الدولي.

BLAW 318 MEDIA LEGISLATION (2Cr.)
التشريعات اإلعالمية 
النظــام القانونــي للمطابــع والصحــف واإلذاعــة والتلفزيــون مــن حيــث: تعريفهــا، ملكيتهــا، تنظيــم 

نشــاطها، عالقتهــا بالدولــة، المركــز القانونــي للعامليــن فــي وســائل اإلعــالم وبخاصــة الصحفييــن. 

BLAW 319 SPECIAL COURTS (2Cr.)
المحاكم الخاصة 
العمــل  مجالــس  العســكرية،  المحاكــم  الخاصــة،  المحاكــم  أنــواع  الخاصــة،   المحاكــم  نشــأة 
التحكيميــة، لجــان االســتمالك، اللجــان اإلداريــة ذات االختصــاص القضائــي، الواليــة القضائيــة للمحاكــم 
الخاصــة، انتقــاء الواليــة القضائيــة للمحاكــم الخاصــة، ثبــوت الواليــة القضائيــة للمحاكــم الخاصــة، 
ــم  ــي للمحاك ــاص القضائ ــرى، االختص ــاء األخ ــات القض ــة وجه ــم الخاص ــن المحاك ــاص بي ــازع االختص تن

الخاصــة، االختصــاص النوعــي، االختصــاص المكانــي،
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BLAW 320 COMMERCIAL CONTRACTS  (2Cr.)
العقود التجارية 
التجــاري،  التمثيــل  بالعمولــة،  الوكالــة  التجاريــة،  الوكالــة  وتشــمل:  التجاريــة،  الوســاطة  عقــود 
السمســرة. عقــود االئتمــان التجــاري، وتشــمل: الرهــن التجــاري، اإليجــار التمويلــي، عقــود الخدمــات 

التجاريــة، وتشــمل: اإليــداع لــدي المخــازن العموميــة، عقــود نقــل التكنولوجيــا.

BLAW 321 INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW (2Cr.)
القانون الدولي اإلنساني )بلغة أجنبية(
تعريــف القانــون الدولــي اإلنســاني، وطبيعتــه، وتطــوره التاريخــي. مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني 
ونطــاق تطبيقــه، دور اللجنــة الدوليــة والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر فــي تنفيــذ 
ــاني،  ــي اإلنس ــون الدول ــام 9491 والقان ــع لع ــف األرب ــات جني ــاني، اتفاقي ــي اإلنس ــون الدول ــكام القان أح
اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  بأحــكام  المحميــة  الفئــات  اإلســالم،  فــي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
آليــات تنفيــذ القانــون الدولــي اإلنســاني، القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان، القانــون الدولــي 
اإلنســاني و العدالــة الجنائيــة، تطبيــق أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني علــي الصعيــد الوطنــي، 
حمايــة التــراث الفكــري والثقافــي خــالل النزاعــات المســلحة، حمايــة البيئــة خــالل النزاعــات المســلحة، 
حظــر األعمــال اإلرهابيــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، القــوات المســلحة وتطبيــق القانــون الدولــي 
اإلنســاني، القانــون الدولــي اإلنســاني والرقابــة الدوليــة علــي اســتخدام األســلحة النوويــة والكيماويــة 

ــة. والبيولوجي

BLAW 322 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW (2Cr.)
القانون الدولي االقتصادي )بلغة أجنبية(

قانون البحار، قانون األنهار الدولية، قانون الفضاء. 

BLAW 323 ORGANIZED CRIME (English/French) (2Cr.)
الجريمة المنظمة )بلغة أجنبية(
غســل  المنظمــة،  الجريمــة  أنشــطة  المنظمــة،  الجريمــة  ســمات  المنظمــة،  الجريمــة  تعريــف 
األمــوال والرشــوة والفســاد اإلداري والمالــي، األنشــطة غيــر المشــروعة بالمــواد المخــدرة.، التربــح غيــر 
ــر المشــروع باألشــخاص ال ســيما بالنســاء واألطفــال،  ــة، االتجــار غي المشــروع فــي ســوق األوراق المالي
االتجــار بالســيارات المســروقة، انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة قرصنــة المنتجــات وســرقة العالمــات 
ــار واالتجــار غيــر المشــروع بهــا، االعتــداء علــى  ــة. االتجــار باألعضــاء البشــرية واالســتيالء علــى اآلث التجاري
ــي فــي  ــة، التعــاون الدول ــم إعاقــة ســير العدال ــات الخطيــرة والمــواد الضــارة، جرائ البيئــة ونقــل النفاي

ــة. ــة المنظم ــة الجريم ــال مكافح مج

BLAW 324 PRACTICAL ASPECTS OF INHERITANCE (2Cr.)
الجوانب التطبيقية في الميراث  
دراســة لقضايــا هامــة فــي الميــراث ،المــرأة والميــراث » الــرد علــى شــبهة ظلــم اإلســالم للمــرأة فــي 
أحــكام الميــراث » ،أحــكام الوصيــة للــوارث بيــن الشــريعة والقانــون ،الوصيــة الواجبــة حكــم الوصيــة 
ــدان ،  ــة والبل ــراث بيــن مختلفــي الديان ــاة، المي بتقســيم الشــركات ،التصــرف فــي التركــة حــال الحي
ــن  ــا م ــي حكمه ــف ف ــائل المختل ــض المس ــرد، بع ــول وال ــات للع ــود، تطبيق ــل والمفق ــراث الحم مي
ــراث  ــكام المي ــن أح ــل بي ــد،  التكام ــع الج ــوات م ــوة واألخ ــث األخ ــتركة توري ــألة المش ــراث، المس المي

ــراث. ــة ألحــكام المي ــة، بعــض التطبيقــات القضائي والوصي

BLAW 413 TRADE BILLS (2Cr.)
األسناد التجارية
تعريــف األســناد التجاريــة وأهميتهــا، وظائــف األســناد التجاريــة وخصائصهــا، ســند الســحب أو الكمبيالة، 

الســند ألمر، الشــيك.
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BLAW 414 PUBLIC ADMINISTRATION (2Cr.)
اإلدارة العامة بلغة أجنبية

نشاط اإلدارة العامة، العنصر البشري في اإلدارة العامة.

BLAW 415 MULTINATIONAL COMPANIES (2Cr.)
الشركات المتعددة الجنسيات )بلغة أجنبية( 
ــركة  ــدة والش ــركة الولي ــركة األم والش ــن الش ــز بي ــيات: التميي ــددة الجنس ــركات المتع ــف الش تعري
األخــت. التمييــز بيــن الشــركة الوليــدة والفــرع أو الوكالــة. خصائــص الشــركات المتعــددة الجنســيات: 
المتعــددة  الشــركات  القانونــي. مخاطــر نشــاط  االســتقالل  االقتصاديــة،  التبعيــة  النشــاط،  تدويــل 
الجنســيات: اســتغالل مــوارد الدولــة المضيفــة، تعبئــة الفائــض نحــو الخــارج، حبــس تــداول التكنولوجيــا 
داخــل المشــروع. حمايــة الشــركات المتعــددة الجنســيات: التزامات الدولــة المضيفة تجاه االســتثمارات 

األجنبيــة المباشــرة، ضمــان االســتثمارات ضــد األخطــار غيــر التجاريــة.

BLAW 416 ONLINE ARBITRATION (2Cr.)
التحكيم االلكتروني 
التحكيــم والتجــارة اإللكترونيــة، نشــأة التحكيــم االلكترونــي، اإلطــار العــام للتحكيــم االلكترونــي، 
التقليــدي،  بالتحكيــم  اإللكترونــي بالمقارنــة  التحكيــم  اإللكترونــي، تعريــف  التحكيــم  ماهيــة 
ــا )المفاوضــات  ــه مــن أنظمــة حــل المنازعــات الكتروني ــي عمــا يشــتبه ب ــز التحكيــم اإللكترون تميي
اإللكترونيــة، الوســاطة اإللكترونيــة، التوفيــق اإللكتروني(،أهــداف التحكيــم اإللكترونــي، مميزاتــه 
ــاق:  ــكل االتف ــي، ش ــم االلكترون ــاق التحكي ــي، اتف ــم اإللكترون ــي للتحكي ــار القانون ــره، اإلط ومخاط
التطبيــق  الواجــب  القانــون  االتفــاق،  االتفــاق، شــروط  أطــراف  االلكترونيــة،  الكتابــة  الكتابــة، حجيــة 
ــة التحكيــم ) تعيينهــا، ردهــا، نطــاق واليتهــا(، إجــراءات التحكيــم  ــي، هيئ علــى التحكيــم االلكترون
االلكترونــي )رفــع النــزاع، النظــر فيــه(، حكــم التحكيــم االلكترونــي ) شــروطه، صــدوره، تنفيــذه، 
حجيتــه، الطعــن عليــه(، مراكــز التحكيــم االلكترونــي، تجــارب دوليــة وإقليميــة وأجنبيــة، التحكيــم 
الخــاص بالمنازعــات الناشــئة عــن أســماء المواقــع االلكترونيــة ومحتواهــا ) اإلطــار المؤسســي، اإلطــار 

ــة. ــة عملي ــي(، أمثل ــار اإلجرائ ــي، اإلط الموضوع

BLAW 417 TRANSNATIONAL TRANSACTIONS (2Cr.)
المعامالت عبر الدولية 
ــة،  ــر الدولي ــالت عب ــة للمعام ــكام المنظم ــة، األح ــر الدولي ــالت عب ــة للمعام ــد المنظم ــادر القواع مص

ــة.  ــات الدولي ــة، الخدم ــاوالت الدولي ــة، المق ــوع الدولي ــمل: البي وتش

BLAW 418 LAW OF TRANSPORTS  (2Cr.)
قانون النقل 
القســم األول: النقــل البحــري، ويشــمل: الســفينة، أشــخاص المالحــة البحريــة، البيــوع البحريــة، الضمــان 

البحــري، عــوارض المالحــة البحريــة،
القســم الثانــي: النقــل الجــوي، ويشــمل: الطائــرة، الطاقــم الجــوي، حقــوق الطيــران، المطــارات 

الجــوي. التأميــن  الجويــة،  واالرتفاقــات 

BLAW 419 LEGAL PROFESSION (ATTORNEYS) (IN ENGLISH/FRENCH)  (2Cr.) 
قانون المحاماة 
نقابــة  فــي  القيــد  إجــراءات  المحاميــن،  بنقابــة  القيــد  المحامــاة، شــروط   أهميــة وضــرورة مهنــة 

وواجبــات  حقــوق  النقابــة،  تجــاه  المحامــي  وواجبــات  حقــوق  المحاميــن، 
حســم  ووســائل  وضماناتهــا  المحامــاة  أتعــاب  تقديــر  أســس  بالمــوكل،  عالقتــه  فــي  المحامــي 
منازعاتهــا، حقــوق وواجبــات المحامــي تجــاه نظرائــه ، شــروط حضــور المحامــي أمــام المحاكــم 
الجنائيــة  المســئولية  للمحامــي،  المدنيــة  المســئولية  المحامــي  حصانــة  التحقيــق،  وجهــات 

للمحامــي. التأديبيــة  المســئولية  للمحامــي، 
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BLAW 420 SPORT LAW (2Cr.)
قانون الرياضة
أهميــة التنظيــم القانونــي لألنشــطة الرياضيــة، تطــور التشــريعات الرياضيــة علــى الصعيديــن الدولــي 
والوطنــي، التنظيــم القانونــي للمؤسســات الرياضيــة، عقــود الرعايــة الرياضيــة، عقــود االحتــراف 
ــة. ــات المالعــب، وســائل حســم المنازعــات الرياضي ــة الناشــئة عــن إصاب الرياضــي، المســئولية المدني

BLAW 421 CONSTITUTIONAL JUDICATURE (2Cr.)
القضاء الدستوري 
ســاس الرقابــة علــى الدســتورية، طــرق الرقابــة علــى الدســتورية، تطبيقــات الرقابــة علــى الدســتورية 

فــي لبنــان ومصــر.

BLAW 422 ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW (2Cr.)
قانون المعامالت االلكترونية 

اإلثبات اإللكتروني، المعامالت اإللكترونية، تنظيم الحرفة اإللكترونية.
.

BLAW 423 ENVIRONMENTAL LAW (2Cr.)
قانون حماية البيئة 
التعريــف بقانــون حمايــة البيئــة وعالقتــه بفــروع القانــون األخــرى، الهيئــات اإلداريــة القائمــة علــى حمايــة 
البيئــة مركزيــً ومحليــً، الوســائل القانونيــة لحمايــة البيئــة وعالقتهــا بالحريــات العامــة، حمايــة البيئــة 
مــن صــور التلــوث: الســمعي، والبصــري، وتلــوث الميــاه والهــواء. حمايــة الصحــة العامــة، المحميــات 

الطبيعيــة، التــراث القومــي كاآلثــار والمخطوطــات.
BLAW 424 ECONOMIC CRIMES (2Cr.) 

الجرائم االقتصادية   
 ماهيــة الجريمــة االقتصاديــة، تعريــف الجريمــة االقتصاديــة، الخصائــص المميــزة للجريمــة االقتصاديــة، 
األخطــار الناجمــة عــن الجرائــم االقتصاديــة ووســائل مكافحتهــا، اإلطــار لتجريمــي للجرائــم االقتصاديــة، 
عناصــر التجريــم، اإلضــرار بالمركــز االقتصــادي للدولــة، اإلضــرار بالثقــة العامــة لالقتصــاد الوطنــي، 
ــررة  ــات المق ــة ، العقوب ــم االقتصادي ــي للجرائ ــار العقاب ــة، اإلط ــم االقتصادي ــة للجرائ ــات مختلف تطبيق
للجرائــم االقتصاديــة، عقــاب الفاعــل األصلــي، عقــاب الشــريك، المتدخــل، المحــرض، الصــور التــي 
تتخذهــا جرائــم المعلوماتيــة، الجرائــم التــي تقــع علــي األنظمــة المعلوماتيــة، الدخــول أو البقــاء فــي 
نظــام معلوماتــي أو جــزء منــه، تعديــل القيمــة القانونيــة لوثائــق ممكنــة عــن طريــق تزويرهــا، إدخــال 
أو حــذف معطيــات فــي نظــام معلوماتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تعديــل فــي وجــه اســتعمال هــذه 
األخيــرة، اغتصــاب هويــة أحــد مســتخدمي شــبكات االتصــال أو التعــدي علــي موقعــه بهــدف اســتعماله 
لغايــات تخريبيــة، الجرائــم التــي تقــع بواســطة الشــبكة االلكترونيــة، الجرائــم الواقعــة علــي األشــخاص 
، القتــل بالكمبيوتــر والتحريــض العمــدي للقتــل عبــر االنترنــت، بــث المعلومــات المضللــة أو الزائفــة، 
نشــر وتســهيل نشــر واســتضافة المــواد الفاحشــة عبــر االنترنــت، نشــر الفحــش والمســاس بالحيــاء 

عبــر االنترنــت،. جرائــم المعلوماتيــة ضــد األمــوال.
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Pre-/co-requisites Crs.First Semester (17 Credits)

                   2
Introduction to Law I (Theory of Legal Rule)
221BLAWالمدخل للعلوم القانونية )1( )نظرية القانون(

3
Political Institutions
223BLAWالنظم السياسية

2
History of Social and Legal Institutions
225BLAWتاريخ النظم االجتماعية والقانونية

3
Islamic Law I
227BLAWالشريعة اإلسالمية )1(

3
International Organization 
229BLAWالتنظيم الدولي

2Elective (General)1

2Elective (Faculty)2

Pre-/co-requisites Crs.Second Semester (17 Credits)

3
Penal Law I
222BLAWالقانون الجزائي )1(

2
Constitutional Law
224BLAWالقانون الدستوري

2
Legal Methodology
BLAW 226المنهجية  القانونية

2
Citizenship and Foreigners Status
228BLAWالجنسية و مركز األجانب

2
Principles of Political Economy
230BLAWمبادئ االقتصاد السياسي

2
Introduction to Law II (Theory of Rights)
232BLAWالمدخل للعلوم القانونية )2( )نظرية الحق(

2Elective (General)1

2Elective (Faculty)2

Study Plan
Bachelor Degree in Law (138 Credit Hours)

Study Plan
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Pre-/co-requisites Crs.Third Semester (19 Credits)

3
Penal Law II (General Part)
251BLAWالقانون الجزائي )2( )القسم العام(

3
Public International Law 
253BLAWالقانون الدولي العام

3
Civil Procedural Law I 
255BLAWأصول المحاكمات المدنية )1(

2
Personal Status Laws of Different Religions
257BLAWاألحوال الشخصية للشرائع الدينية المختلفة

3
Administrative Law I
259BLAWالقانون اإلداري )1(

3
Civil Law I (Sources of Obligation)
261BLAWالقانون المدني )1( )مصادر االلتزام(

Pre-/co-requisites Crs.Fourth Semester (17 Credits)

           3
Public Finance
252BLAWالمالية العامة

3
Islamic Law II
254BLAWالشريعة اإلسالمية )2( الزواج والطالق

Pre: BLAW 2552
Civil Procedural Law II
256BLAWأصول المحاكمات المدنية )2(

Pre: BLAW 2592
Law of Proof
258BLAWاإلثبات

Pre: BLAW 2593
Administrative Law II
260BLAWالقانون اإلداري )2(

Pre: BLAW 2612
Civil Law II (Rules of Obligation)
262BLAWالقانون المدني )2( )أحكام اإللتزام(

2Elective (General)1
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Pre-/co-requisites Crs.Fifth Semester (19 Credits)

                               3
Criminal Law I
301BLAWقانون العقوبات )1(

                   2
Commercial Law I
303BLAWالقانون التجاري )1(

                   3
Labor Law
305BLAWقانون العمل والضمان

                   2
Introduction to Intellectual Property Law
307BLAWمقدمة في قانون الملكية الفكرية

                   3
Administrative Judicature I 
309BLAWالقضاء اإلداري )1(

Pre: BLAW 262                   2
Civil Law I (Special Contracts) 
311BLAWالقانون المدني )1( )العقود المسماة (

                   2Elective (General)1

                   2Elective (Faculty)4

Pre-/co-requisites Crs.Sixth Semester (19 Credits)

   Pre: BLAW 301 3
Criminal Law II 
302BLAWقانون العقوبات )2(

Pre: BLAW 303 2
Commercial Law II
304BLAWالقانون التجاري )2(

                3
Islamic Law III
306BLAWالشريعة اإلسالمية)3( المواريث والوصايـا واألوقاف

2
Money & Banking 
308BLAWاالقتصاد النقدي والمصرفي

Pre: BLAW 3093
Administrative Judicature II 
310BLAWالقضاء اإلداري )2(

Pre: BLAW 2622
Civil Law II (Special Contracts) 
312BLAWالقانون المدني )2( )العقود المسماة (

2Elective (General)1

2Elective (Faculty)4

Study Plan
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Pre-/co-requisites Crs.Seventh Semester (16 Credits)

2
Maritime and Air Law
403BLAWالقانون البحري والجوي

3
Fundamentals of Islamic Doctrines
405BLAWأصول الفقه اإلسالمي

                2
Private International Law I
407BLAWالقانون الدولي الخاص )1(

3
Law of Penal  Procedures I 
409BLAWأصول المحاكمات الجزائية )1(

2
Civil Law III (Real Rights)
411BLAWالقانون المدني )3( )الحقوق العينية األصلية(

2Elective (General)1

2Elective (Faculty)2

Pre-/co-requisites Crs.Eighth Semester (16 Credits)

2
International Commercial Arbitration
402BLAWالتحكيم التجاري الدولي

         2
Commercial Law III
404BLAWالقانون التجاري )3(

 Pre-req. BLAW 255, BLAW
2563

Forced Execution
406BLAWالتنفيذ الجبري

2
Private International Law II
408BLAWالقانون الدولي الخاص )2(

Pre-req. BLAW 4093
Law of Penal Procedures II
410BLAWأصول المحاكمات الجزائية )2(

2

Civil Law IV (Real & Personal Collaterals and Real 
Estates Registration)
القانون المدني )4( )السجل العقاري والتأمينات 
العينية(

412BLAW

2Elective (Faculty)5

1 A total of 12 credits is required as General University Requirement; 2 credits are selected from the University Mandatory courses  
   list including  ENGL 001 (2Cr.) or [FREN 001 (2Cr.) or FREN 002 (2Cr.)] and another 10 credits are selected from the University   
   Elective courses list. + ICDL. 
   - The list of University Requirement courses and their descriptions are presented in the introductory pages of this catalogue. 

2 Chosen from First level courses offered by the Faculty of Law & Political Science
3 Chosen from Second level courses offered by the Faculty of Law & Political Science
4 Chosen from Third level courses offered by the Faculty of Law & Political Science
5 Chosen from Fourth level courses offered by the Faculty of Law & Political Science

*Lebanese Undergraduate Students are not allowed to register any of the Third Level courses unless three of the following courses 
are completed successfully: BLAW 224, BLAW 252, BLAW 254, or BLAW 256.
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