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FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE 
 
Faculty Administration 
 

Dean    Prof. Mohammad Kassem   
Executive Administrator  Mr. Hisham El Kadi    
 
 
Academic Staff 
 

Professors  Prof. Mohammad Hassan Kassem, Prof. Mohammad Walid Abdulrahim, Judge Prof. Fawzi 
Adham 

Associate Professors  Dr. Wafic Hijazi, Dr.Tartil Darwich 
Assistant Professors Dr. Myriam Younis, Dr. Ali Mourad, Dr. Sara Zein    
 
 
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. 
In 2016, the faculty received international accreditation from FIBAA for its three programs, Bachelor, Master and PhD. 

 
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: 
 



                                           
 

2 
 

Faculty Council

Faculty CommitteesDean

Islamic Law

Scientific Departments

Penal LawCivil Law Public Law Commercial Law

Civil Procedural 
Law

Public 
International 

Law

Private 
International 

Law

History and 
Philosophy of 

Law

Economic and 
Public Finance

Political Science

Assistant Dean

Executive Administrator

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. 
 
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. 
 

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. 
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• Recognize Public Law with all its domains: Constitutional law, Administrative Law , Administrative Judicature. 
• Have a general ideas 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.  
• 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: 
 

Program 
University Requirements Faculty Requirements 

Total Credit 
Hours Mandatory  

Courses  
Elective  
Courses 

Major  
Core Courses 

Major  
Elective Courses 

BLAW = LAW  
 

2 10 114 12 138 

 



                                           
 

4 
 

Major Core Courses 
Courses Crs. Pre-Co/requisites 

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

) (نظرية القانون)۱المدخل للعلوم القانونية (  2  

BLAW 222 Penal Law I ) ۱القانون الجزائي(  3  

BLAW 223 Political Institutions 2 النظم السياسية  

BLAW 224 Constitutional Law قانون الدستوريال  3  

BLAW 225 History of Social and Legal Institutions 2 تاريخ النظم االجتماعية والقانونية  

BLAW  226 Legal Methodology 2 المنهجية القانونية  

BLAW 227 Islamic Law I ) ۱الشريعة اإلسالمية (  3  

BLAW 228 Citizenship and Foreigners Status ومركز األجانبية الجنس  2  

BLAW 229 International Organization  3 التنظيم الدولي  

BLAW 230 Principles of Political Economy 2 مبادئ االقتصاد السياسي  

BLAW 232 Introduction to Law II (Theory of Rights) ) (نظرية الحق)۲المدخل للعلوم القانونية (  2  

BLAW 251 Penal Law II (General Part) ) (القسم العام) )۲القانون الجزائي  3  

BLAW 252 Public Finance 3 المالية العامة  

BLAW 253 Public International Law  3 القانون الدولي العام  

BLAW 254 Islamic Law II ) الزواج والطالق۲الشريعة اإلسالمية (  3  

BLAW 255 Civil Procedural Law I  ) ۱أصول المحاكمات المدنية(  3  

BLAW 256 Civil Procedural Law II ) ۲أصول المحاكمات المدنية(  2 Pre: BLAW 255 

BLAW 257 Personal Status Laws of Different 
Religions 

  2 األحوال الشخصية للشرائع الدينية المختلفة

BLAW 258 Law of Proof 2 اإلثبات  

BLAW 259 Administrative Law I ) ۱القانون اإلداري(  3  

BLAW 260 Administrative Law II ) ۲القانون اإلداري(  3 Pre: BLAW 259 

BLAW 261 Civil Law I (Sources of Obligation) ) (مصادر االلتزام)۱القانون المدني (  3 Pre: BLAW 232 

BLAW 262 Civil Law II (Rules of Obligation) (أحكام اإللتزام)۲انون المدني (الق (  2 Pre: BLAW 261 

BLAW 301 Criminal Law I ) ۱قانون العقوبات(  3  

BLAW 302 Criminal Law II  ) ۲قانون العقوبات(  3 Pre: BLAW 301 

BLAW 303 Commercial Law I ) ۱القانون التجاري(  2  

BLAW 304 Commercial Law II  ) ۲القانون التجاري(  2  

BLAW 305 Labor and Social Security Law  3  والضمان االجتماعيقانون العمل  

BLAW 306 Islamic Law III )3 والوصايـا واالوقاف ث) المواري۳الشريعة اإلسالمية  

BLAW 307 Introduction to Intellectual Property Law 2 مقدمة في قانون الملكية الفكرية  

BLAW 308 Money & Banking  2 االقتصاد النقدي والمصرفي  

BLAW 309 Administrative Judicature I  ) ۱القضاء اإلداري(  3  

BLAW 310 Administrative Judicature II ) ۲القضاء اإلداري(  3 Pre: BLAW 309 

BLAW 311 Civil Law I (Special Contracts)  ) المسماة)) (العقود ۱القانون المدني  2 BLAW261,BLAW262 

BLAW 312 Civil Law II (Special Contracts) ) المسماة)) (العقود ۲القانون المدني  2 BLAW311 

BLAW 402 International Commercial Arbitration 2 التحكيم التجاري الدولي  

BLAW 403 Maritime and Air Law 2 القانون البحري والجوي  

BLAW 404 Commercial Law III ) ۳القانون التجاري(  2  

BLAW 405 Fundamentals of Islamic Doctrines  3 أصول الفقه اإلسالمي  

BLAW 406 Forced Execution 3 التنفيذ الجبري Pre: BLAW 255, BLAW 
256 

BLAW 407 Private International Law I ) ۱القانون الدولي الخاص(  2  

BLAW 408 Private International Law II ) ۲القانون الدولي الخاص(  2  
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BLAW 409 Law of Penal  Procedures I ) ۱أصول المحاكمات الجزائية(  3  

BLAW 410 Law of Penal Procedures II ) ۲أصول المحاكمات الجزائية(  3 Pre: BLAW 409 

BLAW 411 Civil Law III (Real Rights) ) ق العينية األصلية)) (الحقو۳القانون المدني  2  

BLAW 412 Civil Law IV (Real & Personal Collaterals 
and Real Estates Registration) 

) (السجل العقاري والتأمينات العينية)٤القانون المدني (  2 BLAW411 

 

P

1
P A total of 12 credits is required as General University Requirement; 2 credits are selected from the University Mandatory courses 

list includingS SENGL 001 (2Cr.) or [FREN 001 (2Cr.) or FREN 002 (2Cr.)] and another 10 credits are selected from the University 
Elective courses list + ICDL.  
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Description of Major Core Courses  
 
 

BLAW 221–INTRODUCTION TO LAW I (THEORY OF LEGAL RULE) - لقانون)ا ) (نظرية۱المدخل للعلوم القانونية (  
(2Cr.): 

تفســري القاعــدة القانونيــة. ومتييزهــا عــن غريهــا مــن القواعــد االجتماعيــة و تطبيــق القاعــدة . التعــرف التعــرف علــى مصــادر القــانون وأنــواع قواعــده ونطــاق ســريا�ا مــن حيــث الزمــان واملكــان واألشــخاص
 .األخرى

 

BLAW 222–PENAL LAW I (GENERAL PART)- (القسم العام) )۱( القانون الجزائي  (3Cr.): 
 القواعد العامة لقانون العقوبات اللبناين.  املبادئ األساسية العامة اليت حتكم اجلرمية، أحكام املسامهة اجلرمية.، تطبيقه، نظرية اجلرميةقانون العقوبات ونطاق 

  
BLAW 223–POLITICAL INSTITUTIONS - يةالنظم السياس  (2Cr.): 

عن غريها من األفكار الاورة وخصائص سلطتها، فضًال عن اإلحاطة بأشكال احلكومات وأنواعها واألنظمة  العامة ومتييزهاالنظرية العامة للدولة، احلكومة ونظام احلكم، احلقوق واحلريات 
 السياسية. 

 
BLAW 224–CONSTITUTIONAL LAW - القانون الدستوري (3Cr.):  

مسو الدستور وأساليب الرقابة على دستورية القوانني، املبادئ الدستورية العامة  الدستور، مبدأ، نشأة الدساتري وانواعها وطرق تعديلها و�ايتها.  طبيعة أحكام الدستوري ومعايريهم القانون املفهو 
 وعلى خصائص الدستور اللبناين واملؤسسات الدستورية يف لبنان.

 
BLAW 225–HISTORY OF SOCIAL LEGAL INSTITUTIONS -  ةواالجتماعيتاريخ النظم القانونية  (2Cr.): 

تارين نشأة التمعات املنظمة واجلذور التارخيية لألنظمة القانونية. الظروف والعوامن اليت . حضارات البحر املتوسط أ ن نشأة التمع وتطور فكرة القانون، أهم النظم االجتماعية والقانونية.
 لى وجود األنظمة القانونية. ساعدت ع

BLAW 226-LEGAL METHODOLOGY- يةالمنهجية القانون  (2Cr.):  
 ا بغيةمث حتليلها بطريقة علمية ومنطقية وإبداء الرأي فيهالقواعد واملصطلحات القانونية ومعرفة طرق عع واستعمال واستممار املعلومات واألفكار املتعلقة با ومبختلف املواضيع القانونية ومن 

 استنتاج أمر معني أو نتيجة معينة. 
 

BLAW 227–ISLAMIC LAW (ERAS OF ISLAMIC JURISPRUDENCE, THEORY OF PROPERTY 
AND CONTRACT) -  (عصور الفقه اإلسالمي نظرية الملكية والعقد )۱(الشريعة اإلسالمية(  (3Cr.):  

مــدى أمهيــة الفقــه اإلســالمي للقــانونيني  . االجتهاديــة وأ ــول كــن مــذهب، وعالقتــه بالقــانون الوضــعي والتشــريعات الســماوية الســابقة نشــأة الفقــه االســالمي وخصائصــه ومصــادره ومراحلــه واملــدارس
 علم القواعد الفقهية، نظرية امللكية والعقد، وتشمن: نظرية احلق، نظرية العقد.. كمدخن وأساس يف التأ ين الفقهي ومبادئ املرافعات القانونية

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

كسـب هـذه اجلنسـية، وفقـدها، والقضـاء املخـتص مبنازعـات   اللبنانيـة وطـرقعنا ر قيام الدولـة وهـو الشـعب. أحكـام اجلنسـية  أحداجلنسية وتطور هذا املفهوم باعتبار اجلنسية املعيار الذي يتحدد به 
 مركز األجانب يف لبنان، وعالقة ذلك مبسألة تشجيع االستممارات االجنبية يف لبنان. اجلنسية. حتديد

 
BLAW 229–INTERNATIONAL ORGANIZATION-التنظيم الدولي (3Cr.): 

ولية، االجهزة واملوظفون واملالية يف املنظمات الدولية،  الحيات وبيان قواعده العامة، تصنيف املنظمات الدولية، العضوية واالنتساب يف املنظمات الد املبادئ واألحكام العامة للتنظيم الدويل
 األمم املتحدة)، املنظمات الدولية االقليمية، املنظمات املتخصصة.  منظمة-األمم  (عصبةاملنظمات الدولية، الشخصية القانونية الدولية للمنظمات، املنظمات العاملية 

 
BLAW 230-PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY-مبادئ االقتصاد السياسي (2Cr.): 

احلاكمـة لإلنتـاج وفهـم القواعـد  االسـعار،املبادئ احلكمة لالقتصاد اجلزئي، وفهم اآلليات احلاكمة للسوق من عـرض وطلـب وكيفيـة حتديـد مدلول ونطاق علم االقتصاد، النظم االقتصادية املختلفة، 
 من، نظرية اإلنتاج، نظرية االستهالكاألخرى، نظرية القيمة والموعنا ر االنتاج  والعمن

 

BLAW 232–INTRODUCTION TO LAW II- ) (نظرية الحق)۲( المدخل للعلوم القانونية  (2Cr.): 
لى التمييز بني املنقول والعقار وأمهية هذا أحكام األهلية الالزمة لإلبرام العقود وغريها من التصرفات القانونية والقدرة ع. له وتقسيماته، حمأنواع احلق، أركان احلق، أشخاص احلق، مفهوم احلق

 التمييز وكذلك التعرف على ضوابط استعمال احلق ووسائن محايته. 
 

 
BLAW 251–PENAL LAW II (GENERAL PART) -  ) القسم العام۲القانون الجزائي (  (3Cr.): 

(شروطها وعوارضها)، اجلزاء اجلنائي ( وره وأنواعه)، وسلطة القاضي يف تفريد العقوبات وتطبيق التدابري االحرتازية،  املبادئ األساسية العامة اليت حتكم املسئولية اجلنائية، املسؤولية اجلزائية
 واألسباب اليت ينقضي با االلتزام بتنفيذ اجلزاء اجلنائي.

 

 
BLAW 252–PUBLIC FINANCE-المالية العامة (3Cr.): 

 والضرائب.ملالية الدولة والقواعد الضرائب والرسوم يف لبنان ال سيما التشريعات املختلفة املتعلقة باملوازنة العامة والرسوم  املالية احلاكمةالتشريعات ، العامةظرية اإليرادات، املوازنة نظرية النفقات، ن
 املفاهيم احلاكمة للمالية العامة وكيفية تأثريها على االقتصاد.
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BLAW 253–PUBLIC INTERNATIONAL LAW- الدولي العام القانون  (3Cr.): 

  التعريف بالقانون الدويل العام، نشأته، تطوره، غايته، طبيعته، أساس إلزام، مصادره، أشخا ه، ونطاقه، 
 
BLAW 254–ISLAMIC LAW II (MARRIAGE, DIVORCE AND CHILDREN RIGHTS-الزواج  

 :(3Cr.) ) والطالق وحقوق األوالد -)۲الشريعة اإلسالمية  
واج، أحكام الطالق، حقوق األوالد.أحكام الز   

 
BLAW 255–LAW OF CIVIL PROCEDURES I - ۱( أصول المحاكمات المدنية(  (3Cr:1Lec,3Prac): 

قضائي يف القانون اللبناين، الدعوى تصاص الاألساسية والنظريات واالجتاهات القانونية يف أ ول قانون أ ول احملاكمات املدنية، األسس اليت يقوم عليها النظام القضائي نظرية االخ املبادئ
 القضائية وأنواعها وشروط قبوهلا ال سيما جلهة القضائية املختصة بالفصن يف املنازعات.

 
BLAW 256–LAW OF CIVIL PROCEDURES II -  :(2Cr:1Lec,3Prac) )۲( أصول المحاكمات المدنية 
Pre-requisite: BLAW 255 

وطرق الطعن فيها،   يقوم عليها النظام القضائي، أنواع الطلبات والدفوع نظرية الطلبات اال لية الطارئة، بنظرية الدفوع، نظرية اخلصومة، نظرية االحكاماألسس اليت ة األحكام القضائيةنظري
 .اركان احلكم وشروط  حته وانواعه و دوره

 
BLAW 257-PERSONAL STATUS LAWS OF DIFFERENT RELIGIONS– ائع الدينية المختلفة األحوال الشخصية للشر  
(2Cr.): 

األحـوال الشخصـية وللطوائـف غـري اإلسـالمية املعـرتف بـا قانونـا، معرفـة الطالـب لشـروط تطبيـق الشـرائع غـري  القواعد العامة يف دراسة األحوال الشخصية، الزواج وما يتصـن بـه يف الشـريعة املسـيحية.
 أحكام اخلطبة والزواج وأسباب وآثار احنالهلما.  رائع غري اإلسالمية وأثر تغيري الدين أو امللة أو الطائفة.اإلسالمية يف جمال األحوال الشخصية. شروط تطبيق الش

 
BLAW 258–LAW OF PROOF  :(Cr 2) - اإلثبات 

 املواد املدنية والتجارية. التطور التكنولوجي وأثره على الفكر والواقع يف اإلثبات وطرقه أو وسائلة وقيمة كن منها، املبادئ األساسية واالجتاهات القانونية يف جمال اإلثبات يف اعد العامةالقو 
 القانونيني.

 
BLAW 259–ADMINISTRATIVE LAW I - ۱( القانون اإلداري(  (3Cr.): 

نشوء وتطور القانون االداري, مصادر، التعريف بالقانون اإلداري ن ومصر ، العمن االداري ومبدأ املشروعية ، مصادر مبدأ املشروعية خصائص القانون االداري، القانون االداري يف فرنسا ولبنا 
 وحدوده، املرفق العام وطرق ادارته، 

 
BLAW 260–ADMINISTRATIVE LAW II -  ۲( القانون اإلداري( (3Cr.): 
Pre-requisite: BLAW 259 

نظام الضابطة االداريـة، أنـواع التـدابري االداريـة الداخليـة، الـنظم االداريـة املركزيـة والالحصـرية ، ، امتيازات السلطة اإلداريةداريةالنشاط اإلداري، األموال العامة، املوظفون العموميون، أعمال السلطة اإل
 ، التنظيم اإلداري يف لبنان.مركزيةلالوا
 

BLAW 261–CIVIL LAW I (SOURCES OF OBLIGATION) - ) مصادر االلتزام۱القانون المدني (  (3Cr.): 
Pre-requisite: BLAW 232 

العقد وتقسيماته واركانه من رضى واهلية وموضوع وسبب واحكام بطالنه واثاره من  )، مفهوماملوجب (االلتزام خا ة. مصادراملوجب (االلتزام) بصفة عامة واملوجب (االلتزام) يف القانون املدين 
 اس القانوين املسؤولية املدنية عامة واملسئولية التقصريية بصورة خا ة ومتييزها عن املسئولية العقديةاألس والغائه.فسخه  به وقواعدحيث االشخاص واملوضوع وجزاء االخالل 

 
BLAW 262–CIVIL LAW II (RULES OF OBLIGATION)  :(.2Cr) - ) أحكام االلتزام۲القانون المدني ( 
Pre-requisite: BLAW 261 

االلتزام على شرط  جربا. تعليقاو اف االلتزام وانتقاله وانقضاء رابطة االلتزام، تنفيذ االلتزام اختيارا او  اللتزام، انتقال االلتزام، انقضاء االلتزام.أحكام االلتزام، وتشمن املوضوعات اآلتية: آثار ا
 واقف او فاسن، واضافته اىل اجن واقف او فاسن.

 
BLAW 301–CRIMINAL LAW I (SPECIAL PART) - م الخاص)) (القس۱( قانون العقوبات  (3Cr.): 

 إخفاء أو حيازة األشياء. األموال، جرائمجرائم القتن واإليذاء، جرائم ، القواعد األساسية املميزة للقسم اخلاص لقانون العقوبات. األحكام اخلا ة باجلرائم يف قانون العقوبات اللبناين
 
 
 

BLAW 302–CRIMINAL LAW II (SPECIAL PART) -  ) القسم الخاص)) (۲قانون العقوبات (3Cr.): 
Pre-requisite: BLAW 301  

  جرائم الرشوة، جرائم االختالس، جرائم التزوير.. القواعد األساسية املميزة للقسم اخلاص لقانون العقوبات. األحكام اخلا ة باجلرائم
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BLAW 303–COMMERCIAL LAW I  (TRADE ACTS, TRADERS AND COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
PROPERTY) - ) التنظيم القانوني للتجارة۱القانون التجاري (  (2Cr.): 

تقع على التاجر نتيجة اكتسابه هذه الصفة، أحكام  األعمال التجارية وأوجه االختالف فيما بينها، التمييز بني العمن التجاري والعمن املدين، شروط اكتساب  فة التاجر، وااللتزامات اليت
 ك الدفاتر التجارية.القيد يف السجن التجاري ومس

 
BLAW 304–COMMERCIAL LAW (TRADE COMPANIES) - ) الشركات التجارية۲القانون التجاري (  (2Cr.): 

اع لتأسيس الشركات التجارية التنظيم القانوين للشركات التجارية، والقواعد احلاكمة لنشاطها. اإلجراءات القانونية واجبة اإلتب األحكام العامة للشركات، شركات األشخاص، شركات األموال.
 وقسمة موجوداتا التجارية، وتصفيتهاحتكم انقضاء الشركات  ختلفها. االجراءات والقواعد القانونية اليت علىاملرتتب  التجارية. واجلزاءبصورها املختلفة. األركان املوضوعية والشكلية للشركات 

 
BLAW 305–LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW- االجتماعيمل والضمان قانون الع   (3Cr.): 

عالقات العمن  من.عقد العمن: عنا ره، أركانه خصائصه والتزامات األجري والتزامات رب العمن التزامات األجري والتزامات رب العمن وكيفية انتهاء عقد العاملبادئ العامة يف عقد العمن، 
 مان االجتماعي، الضمان االجتماعي يف لبنان.التعريف بالض، الفردية، عالقات العمن اجلماعية، قضاء العمن

 
BLAW 306–ISLAMIC LAW III (INHERITANCES, WILLS AND WAQF) - ) (المواريث والوصايا ۳الشريعة اإلسالمية (
 :(.3Cr) واألوقاف)

بالرتكة   تقسيم الرتكات وحتديد نصيب ذوي الرحم والو ية الواجبة وكيفية أخذهم احلق  تعلقةواألسهم املالرتكة، أركان اإلرث القواعد املتعلقة بالرتكات ومتعلقاتا، اإلرث وبيان األنصبة  املواريث
 .والوقف واملواريث والو ايابالرتكات  التطبيقية املتعلقةاملسائن  .مبطالت الو ايا وتزامحها واستخراجه من الرتكة.

 
BLAW 307-INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW- لملكية الفكريةاي قانون مقدمة ف  (2Cr.): 

مـدة واجـراءات احلمايـة القانونيـة للملكيـة االدبيـة حقـوق املؤلـف واحلقـوق الـاورة حلـق املؤلـف. القواعد القانونية اليت تع  مماية امللكية الفكرية وتقسيماتا. احلماية القانونية للملكية االدبية والفنيـة. 
 بامللكية الفكرية االدبية والفنية.لكية االدبية والفنية عن طريق القضاء وبواسطة الوسائن البديلة لتسوية املنازعات. القواعد الوطنية واالقليمية والدولية ذات الصلة والفنية. املنازعات املتصلة بامل

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

لوحــــدات املبـــادئ والقواعــــد احلاكمــــة إل ــــدار النقــــود وانواعهـــا ودور املصــــارف التجاريــــة واملصــــرف املركــــزي. املفـــاهيم احلاكمــــة للنقــــود وتفاعلهــــا بــــني ا والنقديــــة. النظريـــة النقديــــة، واملؤسســــات املاليــــة
 اسواق االوراق املالية والية عملها  املركزي،والبنك  االقتصادية. انواع النقود وظائفها، ظاهرة التضخم واسبابا وكيفية جتنبها ومعاجلتها، القواعد احلاكمة للمصارف التجارية

 
BLAW 309-ADMINISTRATIVE JUDICATURE I - ۱( القضاء اإلداري(  (3Cr.:1Lec,3Prac): 

وواجبــات املنتفعـــني مــع املرفــق العــام، حتديــد ماهيـــة  أســاليب عمــن اإلدارة، حقــوق القضــاء اإلداري، نطــاق اختصــاص القضــاء اإلداري اللبنـــاين. اإلدارة، تنظـــيممبــدأ املشــروعية، الرقابــة علــى أعمــال 
 العامن يف القطاع العام. القواعد اليت على أساسها يتم فيها تسيري املرافق العامة.

 
BLAW 310-ADMINISTRATIVE JUDICATURE II - ۲( القضاء اإلداري(  (3Cr.:1Lec,3Prac): 
Pre-requisite: BLAW 309 

دعوى اإللغاء أو اإلبطال، دعوى  واجبات املنتفعني مع املرفق العام، حتديد ماهية العامن يف القطاع العام. القواعد اليت على أساسها يتم فيها تسيري املرافق العامة.أساليب عمن اإلدارة، حقوق و 
 القضاء الشامن.

BLAW 311-CIVIL LAW I (SPECIAL CONTRACTS) - (العقود المسماة)۱( القانون المدني (  (2Cr.): 
Pre-requisite: BLAW 261, BLAW262 

  أحكام عقد البيع خصائصه، وشروط  حته ومفاعيله وكيفية تنفيذه وتفسريه وأسباب فسخه أو ابطاله. التمييز بني عقد البيع والعقود االخرى عقد البيع، ويشمن: انعقاد البيع، آثار البيع.
 دعاوى املسؤولية ذات الصلة. البيع ويفة والو ية. املنازعات بالنسبة لعقد كاهلبة واملقايضة واملقاولة واالجيار والوديعة والعاري

 
BLAW 312-CIVIL LAW II (SPECIAL CONTRACTS) - ) (العقود المسماة)۲القانون المدني (  (2Cr.): 
Pre-requisite: BLAW 311 

: حقوق املؤجر واملستأجر يف عقد االجيار. عقد الضمان ،انعقاد عقد اإلجيار، آثار عقد اإلجيار، انتهاء عقد اإلجياراإلجيار: عقد . عقود التأمني/الضمان واالجيار واالحكام القانونية ذات الصلة
  عقد التأمنيوااللتزامات الناشئة القواعد العامة يف التأمني، .  عقد التأمني، حقوق كن من املضمون والضامن يف عقد الضمان انعقاد عقد الضمان

 
BLAW 402-ARBITRATION – التجاري الدولي التحكيم  (2Cr.): 

التحكيم باعتباره أحد الوسائن البديلة حلن املنازعات الناشئة بني األفراد  اتفاق التحكيم الداخلي والدويل، القانون الذي حيكم التحكيم، إجراءات التحكيم، حكم التحكيم الوطين واألجنيب.
أسباب اللجوء إىل التحكيم وأنواعه ومزاياه. التمييز بني التحكيم وبني اآلليات األخرى حلسم املنازعات اليت قد ختتلط  الدولية.ية أو العالقات اخلا ة سواًء على  عيد العالقات القانونية الداخل

  عليه.به. حيط الطالب بأنواع التحكيم. اتفاق التحكيم وحكم التحكيم والرقابة 
 

 
BLAW 403-MARITIME AND AIR LAW -  البحري والجويقانون  (2Cr.): 

القـانون اجلـوي، ويشـمن: الطـائرة،  .عـوارض املالحـة البحريـة الضـمان البحـري، السـفينة، أشـخاص املالحـة البحريـة، البيـوع البحريـة، واشخا ـه:اجلوي ونطاقه وجمال اعمالـه  البحري حكام القانونأ
 القواعد القانونية احلاكمة لتقرير احلقوق العينية التبعية على السفينة من امتياز ورهن مري.و حن املنازعات اخلا ة  مني اجلوي.الطاقم اجلوي، حقوق الطريان، املطارات واالرتفاقات اجلوية، التأ
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BLAW 404-COMMERCIAL LAW III (BANK OPERATIONS AND BANKRUPTCY) - ) (العمليات ۳القانون التجاري (
 :(.2Cr)المصرفية واإلفالس)

طريق الصل  الودي او االحتياطي، و وال اىل انتهاء االفالس. عمليات البنوك جلهة املقصود با،  االفالس عنكامه القانونية. شروط االفالس واثاره، واجراءاته وتفادي شهر نظام اإلفالس وأح
احلسابات املصرفية، التموين املصريف، الضمان املصريف، اإلفالس، ويشمن: إعالن العمليات املصرفية، وتشمن: . وانواعها خا ة احلسابات املصرفية والودائع املصرفية واالعتمادات املصرفية

 اإلفالس، آثار اإلفالس، إدارة التفليسة، انتهاء التفليسة.
 
BLAW 405–FUNDAMENTALS OF ISLAMIC DOCTRINES - أصول الفقه اإلسالمي (3Cr.): 

القواعد األ ولية وأثرها يف االستنباط  فيها.ه وأمهيته بالنسبة للتشريع اإلسالمي والقانون الوضعي. األدلة الشرعية املتفق عليها واملختلف أ ول الفقالتعريف بأ ول الفقه، أدلة األحكام الشرعية، 
 ألدلة والرتجي ، احلكم الشرعي.تعارض ا. واالستنباط الفقهي األلفاظ، االستداللأل ول اليت اعتمدها األئمة التهدون. قواعد االستنباط ودالالت  .الفقهي والقانوين

 
BLAW 406–FORCED EXECUTION - الجبري التنفيذ  (3Cr.): 
Pre-requisite: BLAW 255, BLAW 256 

التنفيـذ اجلـربي، القواعـد العامـة يف التنفيـذ اجلـربي،  التنفيذيـة، أركـاناملبادئ األساسية والنظريات واالجتاهات القانونية يف جمال التنفيـذ اجلـربي السـند التنفيـذي وأركانـه وأنواعـه. سـلطة التنفيـذ، اإلسـناد 
 التنفيـذ) ومقــدماتأطـراف  –نطاقــه) وأشـخاص التنفيـذ (رئـيس دائـرة التنفيـذ  –حمـن التنفيـذ (قواعـده العامـة  التنفيـذ املباشـر، التنفيـذ بطريـق احلجـز ونـزع امللكيـة، البيـع اجلــربي وتوزيـع حصـيلة التنفيـذ.

 .التنفيذ وإشكاالته وطرقه
 

BLAW 407–PRIVATE INTERNATIONAL LAW I - ) ۱القانون الدولي الخاص(  (2Cr.): 
   واملعاهدات الدولية. القواعد املادية ذات التطبيق الفورياملبادئ األساسية والنظريات واالجتاهات القانونية يف إطار القانون الدويل اخلاص. اجلنسية ومركز األجانب وفقا ألحكام القانون الوطين

قيات الدولية وأثرمها يف القانون الدويل األبعاد القانونية والتطورات االقتصادية والتجارة الدولية وأثر ذلك على آليات القانون الدويل اخلاص. دور املنظمات الدولية واالتفا كبدين لقواعد االسناد.
 اخلاص.

 
BLAW 408–PRIVATE INTERNATIONAL LAW II  :(.2Cr) - )۲القانون الدولي الخاص ( 

املفهوم التقليدي للقواعد القانونية املستخدمة يف إطار القانون القضائي اخلاص الدويل.  علىتأثري االجتاهات احلديمة  .تنازع القوانني: احللول الوضعية لتنازع القوانني، االختصاص القضائي الدويل
وطنية. تنفيذ األحكام األجنبية أمام احملاكم الوطنية. القواعد القانونية املنظمة لالختصاص القضائي الدويل للمحاكم الوطنية القواعد القانونية الوطنية املنظمة لالختصاص الدويل للمحاكم ال

 وتنفيذ األحكام األجنبية.
 
BLAW 409–LAW OF PENAL PROCEDURES I - ) ۱أصول المحاكمات الجزائية(  (3Cr.:1Lec,3Prac): 

حتقيق التوازن بني حق التمع يف معاقبة اجلاين وحق األخري يف محاية حقوقه وحرياته  إىلاملبادئ األساسية احلاكمة لتلك القواعد اإلجرائية، واليت تدف  عمومية.القاعدة اإلجرائية، الدعوى ال
 اللبنانية.الفردية. قواعد أ ول احملاكمات اجلزائية وفق ما جاءت به التشريعات 

 
BLAW 410–LAW OF PENAL PROCEDURES II - ) ۲أصول المحاكمات الجزائية(  (3Cr.:1Lec,3Prac): 
Pre-requisite: BLAW 409 

 دور  ت املختصة وحىتالدعاوى الناشئة عن اجلرمية واملراحن اإلجرائية املختلفة اليت متر با دعوى احلق العام بدءاً من حلظة و ول علم اجلرمية إىل السلطا نظرية احلكم اجلزائي، طرق الطعن فيه.
 .حكم جنائي مربم

 
BLAW 411–CIVIL LAW III (REAL RIGHTS) -  ۳(القانون المدني(  :(.2Cr) (الحقوق العينية األصلية) 

لكية الشائعة، واحكام الشيوع، سلطات حق امللكية، ونطاقه، واملبادئ اليت حتكمه، قيود حق امللكية. نظام امل. ة، مصادر احلقوق العينيةأحكام احلقوق العينية األ لي. األ ليةاحلقوق العينية 
 لقانون اللبناين: التصرف، االجارة العينية، السطحية.املالك على الشيوع، انقضاء الشيوع، القسمة، استعراض ومناقشة احلقوق العينية املتفرعة عن امللكية. احلقوق املتفرعة عن امللكية يف ا

  
BLAW 412–CIVIL LAW IV (REAL and PERSONAL COLLATERALS and REAL ESTATES 
REGISTRATION  والشخصية) التأمينات العينية –(السجل العقاري ) ٤(القانون المدني  (2Cr.) : 
Pre-requisite: BLAW411 

شمن املوضوعات اآلتية: حقوق الرهن، حقوق التأمني، حقوق وتالتأمينات العينية ومزاياها وخصائصها. أنواع التأمينات العينية من حيث املصدر التأمينات العينية والشخصية والسجن العقاري، 
  االمتياز، الكفالة، السجن العقاري: التعريف بالسجن العقاري، التحديد والتحرير، السجن العقاري.
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Major Elective Courses 
           
Courses Crs. 

BLAW 213 Public Liberties 2 الحريات العامة 

BLAW 214 Principles of Islamic Governance 2 مبادئ الحكم في اإلسالم 

BLAW 215 Criminology and Penology 2 علم اإلجرام والعقاب 

BLAW 216 Legal Terminology in Foreign Language(2) ) 2  )۲المصطلحات القانونية بلغة أجنبية 

BLAW 217 History of Private Law  2 تاريخ القانون الخاص 

BLAW 218 Civil Society and Law (English/French) 2 المجتمع المدني والقانون 

BLAW 220 Legal Terminology in Foreign Language (1) ) ۱المصطلحات القانونية بلغة أجنبية(  2 

BLAW  240 Roman Law 2 القانون الروماني 

BLAW 241 Introduction to the Anglo-American Law 
(English/French) 

 2 مقدمة في القانون االنجلو أمريكي

BLAW 242 Women and Children Rights in Islamic Shari’a 2 حقوق المرأة والطفل في الشريعة 

BLAW 243 Shari’a Goals 2 المقاصد الشرعية 

BLAW 244 Economic Policy 2 السياسة االقتصادية 

BLAW 313 Consumer Protection Law  2 قانون حماية المستهلك 

BLAW 314 Cyber Crimes (English/French)  (بلغة أجنبية) 2 جرائم المعلوماتية 

BLAW 315 Legal Course in foreign Language 2 المقرر القانوني بلغة أجنبية 

BLAW 316 Professional Employees’ Tort 2 المسؤولية المدنية للمهنيين 

BLAW 317 International Economy 2 االقتصاد الدولي 

BLAW 318 Media Legislation  2 التشريعات اإلعالمية 

BLAW 319 Special Courts 2 المحاكم الخاصة 

BLAW 320 Commercial Contracts 2 العقود التجارية 

BLAW 321 International Humanitarian Law (بلغة أجنبية) 2 القانون الدولي اإلنساني 

BLAW 322 International Economic Law (بلغة أجنبية) 2 القانون الدولي االقتصادي 

BLAW 323 Organized Crime (English/French) (بلغة أجنبية) 2 الجريمة المنظمة 

BLAW 324 Practical Aspects of Inheritance 2 الجوانب التطبيقية في الميراث 

BLAW 413 Trade Bills ناد التجاريةاالس  2 

BLAW 414 Public Administration 2 اإلدارة العامة بلغة أجنبية 

BLAW 415 Multinational Companies (بلغة أجنبية) 2 الشركات المتعددة الجنسيات 

BLAW 416 Online Arbitration 2 التحكيم اإللكتروني 

BLAW 417 Transnational Transactions وليةالمعامالت عبر الد  2 

BLAW 418 Law of Transports 2 قانون النقل 

BLAW 419 Legal Profession (Attorneys)  
In English/French 

 2 قانون المحاماة

BLAW 420 Sport Law 2 قانون الرياضة 

BLAW 421 Constitutional Judicature 2 القضاء الدستوري 

BLAW 422 Electronic Transactions Law ن المعامالت االلكترونيةقانو  2 

BLAW 423 Environmental Law 2 قانون حماية البيئة 

BLAW 424 Economic Crimes 2 الجرائم االقتصادية 

BLAW 425 Legal ethics 2 اخالقيات المهن القانونية 
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Description of Major Elective Courses 
 
BLAW 213–PUBLIC LIBERTIES - ةالحريات العام  (2Cr.): 

قال، حرية االجتماع، مفهوم الحريات العامة، أهم صور الحريات العامة: حرية العقيدة، حرية ممارسة الشعائر الدينية، حرية الفكر، حرية التعبير، حرية االنت
 الوجهة القانونية. حرية تكوين الجمعيات، حرية تكوين األحزاب. تطور االعتراف بالحريات العامة، وسائل حماية الحريات العامة من

 
BLAW 214-PRINCIPLES OF ISLAMIC GOVERNANCE - الحكم في اإلسالم مبادئ (2Cr.): 

ة اإلسالمية النموذج السياسي في عصر الرسول (عصر المدينة)، النموذج السياسي في عصر الخلفاء، النموذج السياسي عند الفقهاء، ويشمل: مقاصد الشريع
السلطة في اإلسالم، المبادئ العامة لنظام الحكم  مصادر النظام السياسي اإلسالمي، التعدد والوحدة في النظام السياسي اإلسالمي. والنظام السياسي اإلسالمي،

 اإلسالمي: الشورى، العدل، المساواة، الحقوق والحريات العامة.
 
BLAW 215-CRIMINOLOGY AND PENOLOGY - علم اإلجرام والعقاب (2Cr.): 

 ، علم العقاب.علم اإلجرام
 
BLAW 216-LEGAL TERMINOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE (2) – ) ۲المصطلحات القانونية بلغة أجنبية(  (2Cr.): 

 تدريس عدد من الموضوعات العامة لمنهاج الحقوق بإحدى اللغتين اإلنكليزية أو الفرنسية بحسب اختيار الطالب.
 
BLAW 217-HISTORY OF PRIVATE LAW- نون الخاصتاريخ القا  (2Cr.): 

 لقديمة الشخصية القانونية و نظام االسرة في الشرائع القديمة ، نظام الملكية  في الشرائع القديمة ، نظام االلتزامات و العقود في الشرائع ا
 
BLAW 218-CIVIL SOCIETY AND LAW (English/French) المجتمع المدني و القانون(2Cr.): 

و اجراءات انشاء الجمعيات  شروط-االهليةالقانونية للجمعيات  الشخصية-المجتمعبمنظمات  التعريف-المدنيبالمجتمع  المقصود-نونالقا المجتمعالعالقة بين 
 .اتهابحقوق الجمعيات االهلية وموج –ية حل و تعديل الجمعيات االهل -االهلية 

 
BLAW 220-LEGAL TERMINOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE (1) - ۱قانونية بلغة أجنبية (المصطلحات ال(  (2Cr.): 

 تدريس عدد من الموضوعات العامة لمنهاج الحقوق بإحدى اللغتين اإلنكليزية أو الفرنسية بحسب اختيار الطالب.
 
BLAW 240-ROMAN LAW-القانون الروماني (2Cr.): 

 ظام التقاضي، الملكية، االلتزامات.نظام الحكم في روما، مصادر القانون الروماني، النظم األساسية للقانون الروماني، ن
 
BLAW 241-INTRODUCTION TO THE ANGLO-AMERICAN LAW(English/French)  
 :(.2Cr) مقدمة في القانون االنجلو امريكي 

نجلو امريكي عن النظم القانونية القانوني اال تمييز النظام –امريكي  االنجلو القانوني بالنظام التعريف-امريكي االنجلو القانوني النشأة التاريخية للنظام
 .نظم القانون الخاص -نظم القانون العام  –االنجلو امريكي   مصادر  القانون -االخرى

 
BLAW 242-WOMEN AND CHILDREN RIGHTS IN ISLAMIC SHARI’A -حقوق المرأة و الطفل في الشريعة   (2Cr.): 

الحقوق  -الحقوق الثقافية للمرأة  –الحقوق االجتماعية  للمرأة  -الحقوق السياسية للمرأة  -ي االسالمف الطفل-االسالمالمرأة في  –االسالم و حقوق االنسان 
حقوق االطفال بين المواثيق الدولية و الشريعة و االسالمية  –النفقة و الحضانة  –المرأة و أحكام الميراث  – المالية  للمرأة  

 
BLAW 243-SHARI’A GOALS -المقاصد الشرعية (2Cr.): 

مقاص��د الش��ريعة ف��ي تحقي��ق  ،ص��ور المقاص��د الش��رعية، المقاص��د و المقاص��د ومص��ادر الفق��ه اإلس��المي – والمص��الح المقاص��د  –التعري��ف بمقاص��د الش��ريعة 
 زمقاصدالمقاصد، اآلثار الشرعية للمقصد الشريعة في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، تطبيقات  المصالح، مقاصد الشريعة في دفع المفاسد،

 
BLAW 244-ECONOMIC POLICY - السياسة االقتصادية (2Cr.): 

 السياسة االستثمارية، سياسة اإلنتاج وسياسة العمالة، سياسة األثمان، السياسة المالية، السياسة التجارية للدولة، السياسة النقدية.
 
BLAW 313-CONSUMER PROTECTION LAW - قانون حماية المستهلك (2Cr.): 

كترونية، جمعيات ريف بالمستهلك، مبررات حماية المستهلك من الوجهة القانونية، الوسائل القانونية لحماية المستهلك، حماية المستهلك في المعامالت اإللالتع
 حماية المستهلك.

 
BLAW 314-CYBER CRIMES (English/French)-( بلغة اجنبية جرائم) المعلوماتية (2Cr.): 

وسائل  االلكترونية،تأمين استخدام الشبكة  المعلوماتية، وسائلاآلليات التي تتم بها الجريمة  لوماتية، خصائص الجريمة المعلوماتية،التعريف بجرائم المع
.تأمين بيانات المستخدمين من مخاطر االختراقات والتدمير االلكتروني  

 
BLAW 315-LEGAL COURSE IN FOREIGN LANGUAGE - جنبيةالمقرر القانوني بلغة أ  (2Cr.): 

الفرنسية بحسب  يترك لمن يتولى تدريس المادة اختيار أحد الموضوعات القانونية التي لم يسبق للطالب لدراستها، وتدريسها بإحدى اللغتين االنكليزية أو
 اختيار الطالب. 

 
BLAW 317-INTERNATIONAL ECONOMY – الدولي االقتصاد  (2Cr.): 

 قات النقدية الدولية، السياسات التجارية والنظام التجاري الدولي.هيكل االقتصاد العالمي، العال
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BLAW 318-MEDIA LEGISLATION  اإلعالمية التشريعات- (2Cr.):  
ف�ي وس�ائل  المرك�ز الق�انوني للع�املين تعريفه�ا، ملكيته�ا، تنظ�يم نش�اطها، عالقته�ا بالدول�ة، النظام الق�انوني للمط�ابع والص�حف واإلذاع�ة والتلفزي�ون م�ن حي�ث:

 اإلعالم وبخاصة الصحفيين. 
 
BLAW 319-SPECIAL COURTS – المحاكم الخاصة (2Cr.): 

المح�اكم الخاص�ة، المح�اكم العس�كرية، مج�الس العم�ل التحكيمي�ة، لج�ان االس�تمالك، اللج�ان اإلداري�ة ذات االختص�اص القض�ائي،  الخاصة، أنواعنشأة المحاكم 
تن�ازع االختص�اص ب�ين المح�اكم الخاص�ة  انتقاء الوالية القضائية للمحاكم الخاصة، ثبوت الوالية القضائية للمحاكم الخاصة، الوالية القضائية للمحاكم الخاصة،

 االختصاص المكاني، وجهات القضاء األخرى، االختصاص القضائي للمحاكم الخاصة، االختصاص النوعي،
  
BLAW 320-COMMERCIAL CONTRACTS - العقود التجارية (2Cr.):  

هن التجاري، اإليجار عقود الوساطة التجارية، وتشمل: الوكالة التجارية، الوكالة بالعمولة، التمثيل التجاري، السمسرة. عقود االئتمان التجاري، وتشمل: الر
 التمويلي، عقود الخدمات التجارية، وتشمل: اإليداع لدي المخازن العمومية، عقود نقل التكنولوجيا.

 
BLAW 321-INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW - ) أجنبية(بلغة  القانون الدولي اإلنساني   (2Cr.): 

عيات الوطنية للصليب تعريف القانون الدولي اإلنساني، وطبيعته، وتطوره التاريخي. مبادئ القانون الدولي اإلنساني ونطاق تطبيقه، دور اللجنة الدولية والجم
والقانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي اإلنساني في  ۱۹٤۹القانون الدولي اإلنساني، اتفاقيات جنيف األربع لعام  األحمر والهالل األحمر في تنفيذ أحكام

 .نساناإلسالم، الفئات المحمية بأحكام القانون الدولي اإلنساني، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإل
 

BLAW 322-INTERNATIONAL ECONOMIC LAW الدولي االقتصادي القانون) (بلغة اجنبية   (2Cr.): 
 قانون البحار، قانون األنهار الدولية، قانون الفضاء. 

 
BLAW 323-ORGANIZED CRIME (English/French) - (بلغة أجنبية) الجريمة المنظمة (2Cr.): 

الجريم�ة المنظم��ة، غس�ل األم�وال والرش��وة والفس�اد اإلداري والم�الي، األنش��طة غي�ر المش��روعة تعري�ف الجريم�ة المنظم��ة، س�مات الجريم�ة المنظم��ة، أنش�طة 
 التربح غير المشروع في سوق األوراق المالية، االتجار غير المشروع باألشخاص ال سيما بالنساء واألطفال، االتج�ار بالس�يارات المس�روقة، المخدرة.بالمواد 

 صنة المنتجات وس�رقة العالم�ات التجاري�ة. االتج�ار باألعض�اء البش�رية واالس�تيالء عل�ى اآلث�ار واالتج�ار غي�ر المش�روع به�ا،انتهاك حقوق الملكية الفكرية قر
 .التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ،االعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطيرة والمواد الضارة، جرائم إعاقة سير العدالة

 
BLAW 324-PRACTICAL ASPECTS OF INHERITANCE – الميراث الجوانب التطبيقية في  (2Cr.): 

والق�انون، الوص�ية لل�وارث ب�ين الش�ريعة  ، أحك�ام“والميراث " الرد على شبهة ظلم اإلسالم للمرأة في أحكام المي�راث  الميراث، المرأةدراسة لقضايا هامة في 
تطبيق�ات ، ف�ي الترك�ة ح�ال الحي�اة، المي�راث ب�ين مختلف�ي الديان�ة والبل�دان ، مي�راث الحم�ل والمفق�ود فالش�ركات، التص�رالواجبة حكم الوص�ية بتقس�يم  الوصية

المسألة المشتركة توري�ث األخ�وة واألخ�وات م�ع الج�د،  التكام�ل ب�ين أحك�ام المي�راث والوص�ية، ، ثالميرابعض المسائل المختلف في حكمها من ، للعول والرد
 .كام الميراثبعض التطبيقات القضائية ألح

BLAW 413-TRADE BILLS – األسناد التجارية (2Cr.): 
 .الشيك، وظائف األسناد التجارية وخصائصها، سند السحب أو الكمبيالة، السند ألمر تعريف األسناد التجارية وأهميتها،

 
BLAW 414-PUBLIC ADMINISTRATION - اإلدارة العامة (بلغة أجنبية   (2Cr.): 

 امة، العنصر البشري في اإلدارة العامة.نشاط اإلدارة الع
 
BLAW 415-MULTINATIONAL COMPANIES – ) أجنبية(بلغة   :(.2Cr) الشركات المتعددة الجنسيات 

خصائص التمييز بين الشركة الوليدة والفرع أو الوكالة.  تعريف الشركات المتعددة الجنسيات: التمييز بين الشركة األم والشركة الوليدة والشركة األخت.
تدويل النشاط، التبعية االقتصادية، االستقالل القانوني. مخاطر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات: استغالل موارد الدولة  الشركات المتعددة الجنسيات:

ت الدولة المضيفة تجاه التزاما المضيفة، تعبئة الفائض نحو الخارج، حبس تداول التكنولوجيا داخل المشروع. حماية الشركات المتعددة الجنسيات:
 االستثمارات األجنبية المباشرة، ضمان االستثمارات ضد األخطار غير التجارية.

 
BLAW 416-ONLINE ARBITRATION - االلكتروني التحكيم  (2Cr.): 

إللكتروني، تعريف التحكيم اإللكتروني بالمقارنة التحكيم والتجارة اإللكترونية، نشأة التحكيم االلكتروني، اإلطار العام للتحكيم االلكتروني، ماهية التحكيم ا
كترونية، التوفيق بالتحكيم التقليدي، تمييز التحكيم اإللكتروني عما يشتبه به من أنظمة حل المنازعات الكترونيا (المفاوضات اإللكترونية، الوساطة اإلل

 .وني للتحكيم اإللكتروني، اتفاق التحكيم االلكترونيالتحكيم اإللكتروني، مميزاته ومخاطره، اإلطار القان )، أهدافاإللكتروني
 
 BLAW 417-TRANSNATIONAL TRANSACTIONS - المعامالت عبر الدولية (2Cr.):  

 لدولية. البيوع الدولية، المقاوالت الدولية، الخدمات ا مصادر القواعد المنظمة للمعامالت عبر الدولية، األحكام المنظمة للمعامالت عبر الدولية، وتشمل:
 
BLAW 418-LAW OF TRANSPORTS - لقانون النق  (2Cr.): 

 عوارض المالحة البحرية، الضمان البحري، البيوع البحرية، أشخاص المالحة البحرية، السفينة، النقل البحري، ويشمل: القسم األول:
 .ات واالرتفاقات الجوية، التأمين الجويالطائرة، الطاقم الجوي، حقوق الطيران، المطار القسم الثاني: النقل الجوي، ويشمل:

 
BLAW 419-LEGAL PROFESSION (ATTORNEYS) (IN ENGLISH/FRENCH) (2Cr.): 

بنقاب�ة المح��امين، إج�راءات القي�د ف�ي نقاب��ة المح�امين، حق�وق وواجب�ات المح��امي تج�اه النقاب�ة، حق�وق وواجب��ات  ش�روط القي�دأهمي�ة وض�رورة مهن�ة المحام��اة، 
ش��روط حض��ور  نظرائ��ه،حق��وق وواجب��ات المح��امي تج��اه  قت��ه بالموك��ل، أس��س تق��دير أتع��اب المحام��اة وض��ماناتها ووس��ائل حس��م منازعاته��ا،المح��امي ف��ي عال

 .للمحاميالمحامي أمام المحاكم وجهات التحقيق، حصانة المحامي المسئولية المدنية للمحامي، المسئولية الجنائية للمحامي، المسئولية التأديبية 
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BLAW 420-SPORT LAW -  الرياضة قانون (2Cr.): 
الصعيدين الدولي والوطني، التنظيم القانوني للمؤسسات الرياض�ية، عق�ود الرعاي�ة  أهمية التنظيم القانوني لألنشطة الرياضية، تطور التشريعات الرياضية على

 .عب، وسائل حسم المنازعات الرياضيةالرياضية، عقود االحتراف الرياضي، المسئولية المدنية الناشئة عن إصابات المال
 

BLAW 421-CONSTITUTIONAL JUDICATURE - القضاء الدستوري (2Cr.): 
 أساس الرقابة على الدستورية، طرق الرقابة على الدستورية، تطبيقات الرقابة على الدستورية في لبنان ومصر.

 
BLAW 422-ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW –    لكترونيةاالقانون المعامالت  (2Cr.):  

 اإلثبات اإللكتروني، المعامالت اإللكترونية، تنظيم الحرفة اإللكترونية.
 

BLAW 423-ENVIRONMENTAL LAW - قانون حماية البيئة (2Cr.): 
لياً، الوسائل القانونية لحماية البيئة التعريف بقانون حماية البيئة وعالقته بفروع القانون األخرى، الهيئات اإلدارية القائمة على حماية البيئة مركزياً ومح

بيعية، التراث وعالقتها بالحريات العامة، حماية البيئة من صور التلوث: السمعي، والبصري، وتلوث المياه والهواء. حماية الصحة العامة، المحميات الط
 القومي كاآلثار والمخطوطات.

BLAW 424-ECONOMIC CRIMES - الجرائم االقتصادية (2Cr.): 
ووس��ائل  ماهي��ة الجريم��ة االقتص��ادية، تعري��ف الجريم��ة االقتص��ادية، الخص��ائص الممي��زة للجريم��ة االقتص��ادية، األخط��ار الناجم��ة ع��ن الج��رائم االقتص��ادية 

تص�اد ال�وطني، تطبيق�ات لالق مكافحتها، اإلطار لتجريمي للجرائم االقتصادية، عناصر التجريم، اإلض�رار ب�المركز االقتص�ادي للدول�ة، اإلض�رار بالثق�ة العام�ة
 .العقوبات المقررة للجرائم االقتصادية االقتصادية،اإلطار العقابي للجرائم  مختلفة للجرائم االقتصادية،

 
BLAW 425 LEGAL ETHICS –  القانونية أخالقيات المهن (2 Cr.): 

 اخالقيات المهن القانونية، القضاء، المحاماة، كتاب العدل
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Study Plan 
Bachelor Degree in Law (138 Credit Hours) 
 
First Semester (16 Credits)       Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 221 Introduction to Law I (Theory of Legal Rule) 

) (نظرية القانون)۱المدخل للعلوم القانونية (  
 
 

2                     
 

 

BLAW 223 Political Institutions 
السياسيةالنظم   

 2 
 

 

BLAW 225 History of Social and Legal Institutions 
 تاريخ النظم االجتماعية والقانونية

 2 
 

 

BLAW 227 Islamic Law I 
)۱الشريعة اإلسالمية (  

 3 
 

 

BLAW 229 International Organization  
 لتنظيم الدوليا

 3 
 

 

  Elective (General) P

1 2  

  Elective (Faculty) P

2 2  

 
 
Second Semester (18 Credits)        Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 222 Penal Law I 

)۱القانون الجزائي (  
 3 

 
  

BLAW 224 Constitutional Law 
 القانون الدستوري

 3   

BLAW  226 Legal Methodology 
 منهجية القانونيةال                                                       

 2 
 

  

BLAW 228 Citizenship and Foreigners Status 
ومركز األجانبالجنسية   

 2 
 

  

BLAW 230 Principles of Political Economy 
 مبادئ االقتصاد السياسي

 2 
 

  

BLAW 232 Introduction to Law II (Theory of Rights) 
ق)) (نظرية الح۲( المدخل للعلوم القانونية  

 2 
 

  

  Elective (General) P

1 2   

  Elective (Faculty) P

2 2   

 
 
Third Semester (17 Credits)          Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 251 Penal Law II (General Part) 

(القسم العام) )۲القانون الجزائي (  
 3  

BLAW 253 Public International Law  
امالقانون الدولي الع  

 3  

BLAW 255 Civil Procedural Law I  
)۱أصول المحاكمات المدنية (  

 3  

BLAW 257 Personal Status Laws of Different Religions 
المختلفةاألحوال الشخصية للشرائع الدينية   

 2  

BLAW 259 Administrative Law I 
)۱القانون اإلداري (  

 3  

BLAW 261 Civil Law I (Sources of Obligation) 
)مصادر االلتزام() ۱القانون المدني (  

 3 Pre: BLAW 232 

 
 
Fourth Semester (17 Credits)         Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 252 Public Finance 

 المالية العامة
 3              

BLAW 254 Islamic Law II  3   
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) الزواج والطالق۲الشريعة اإلسالمية (  

BLAW 256 Civil Procedural Law II 
)۲أصول المحاكمات المدنية (  

 2 Pre: BLAW 255  

BLAW 258 Law of Proof 
 اإلثبات

 2   

BLAW 260 Administrative Law II 
)۲القانون اإلداري (  

 3 Pre: BLAW 259  

BLAW 262 Civil Law II (Rules of Obligation) 
إللتزام)) (أحكام ا۲القانون المدني (  

 2                Pre: BLAW 261  

  Elective (General) P

1 2   
 
 
Fifth Semester (18 Credits)           Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 301 Criminal Law I 

)۱قانون العقوبات (  
 3                      

BLAW 303 Commercial Law I 
)۱القانون التجاري (  

 2                      

BLAW 305 Labor Law 
 قانون العمل والضمان

 3 

BLAW 307 Introduction to Intellectual Property Law 
 مقدمة في قانون الملكية الفكرية

 2                      

BLAW 309 Administrative Judicature I  
)۱القضاء اإلداري (  

 3                      

BLAW 311 Civil Law I (Special Contracts)  
المسماة)) (العقود ۱القانون المدني (  

 2                     Pre: BLAW 261, BLAW 262 

  Elective (General) P

1 1 

  Elective (Faculty) P

4 2 
 
 
Sixth Semester (17 Credits)           Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 302 Criminal Law II  

)۲قانون العقوبات (  
 3                  Pre: BLAW 301    

BLAW 304 Commercial Law II  
)۲القانون التجاري (  

 2                   

BLAW 306 Islamic Law III 
واألوقاف المواريث والوصايـا )۳الشريعة اإلسالمية(  

 3                  

BLAW 308 Money & Banking  
صاد النقدي والمصرفياالقت  

 2  

BLAW 310 Administrative Judicature II 
)۲القضاء اإلداري (  

 3 Pre: BLAW 309 

BLAW 312 Civil Law II (Special Contracts) 
المسماة)) (العقود ۲( القانون المدني  

 2 Pre: BLAW 261BLAW262,BLAW 311 

  Elective (Faculty) P

4 2  
 
 
Seventh Semester (17 Credits)           Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 403 Maritime and Air Law 

 القانون البحري والجوي
 2  

BLAW 405 Fundamentals of Islamic Doctrines 
 أصول الفقه اإلسالمي

 3  

BLAW 407 Private International Law I 
)۱القانون الدولي الخاص (  

 2               
 

BLAW 409 Law of Penal  Procedures I 
)۱أصول المحاكمات الجزائية (  

 3  

BLAW 411 Civil Law III (Real Rights) 
) (الحقوق العينية األصلية)۳القانون المدني (  

 2  
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  Elective (General)1  3  

  Elective (Faculty)2  2  
 
Eighth Semester (18 Credits)         Crs.  Pre-co/requisites 
BLAW 402 International Commercial Arbitration 

 التحكيم التجاري الدولي
 2  

BLAW 404 Commercial Law III 
)۳القانون التجاري (  

 2           

BLAW 406 Forced Execution 
 التنفيذ الجبري

 3 Pre: BLAW 255, BLAW 256 

BLAW 408 Private International Law II 
)۲القانون الدولي الخاص (  

 2  

BLAW 410 Law of Penal Procedures II 
)۲أصول المحاكمات الجزائية (  

 3 Pre: BLAW 409 

BLAW 412 Civil Law IV (Real & Personal Collaterals 
and Real Estates Registration) 

التأمينات العينية)و(السجل العقاري  )٤القانون المدني (  

 2 BLAW 411 

  Elective (General) P

1  2  

    Elective (Faculty) P

5 2  
 

P

1
P A total of 12 credits is required as General University Requirement; 2 credits are selected from the University Mandatory courses 

list includingS S 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.  
 
P

2
P Chosen from First level courses offered by the Faculty of Law & Political Science 

P

3
P Chosen from Second level courses offered by the Faculty of Law & Political Science 

P

4
P Chosen from Third level courses offered by the Faculty of Law & Political Science 

P

5
P 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: Constitutional Law, Civil Law (I )(Sources of Obligation)+ Civil Law( II) (Rules of Obligation), Civil 
Procedural Law (I )+ Civil Procedural Law (I I), Administrative Law( I)+ Administrative Law (II), Public Finance. 
. 
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Minors Offered at the Faculty of Law & Political Science 

This minors present students the opportunity to focus on a growing national and international issue by taking only 18 
credits which constitute 5 courses. The students must take 13 credits from mandatory courses and select 5 credits 
from a list of elective courses. The minors in Faculty of Law and Political Science are important when it comes 
to applying to graduate school or other academic endeavours. it can show that you have additional skills and interests. It 
can also be considered as an additional piece of information to make you stand out a bit from the rest of the academic 
crowd. 

 
in Public Law   Course Requirements MinorU 

 
Core Requirements (13 Credits) 
Code Course Cr. 
BLAW 221 Introduction to Law I (Theory of Legal Rule) 

) (نظرية القانون)۱المدخل للعلوم القانونية (  
2 

BLAW 223 Political Institutions 2 النظم السياسية 
BLAW 259 Administrative Law I ) ۱القانون اإلداري(  3 
BLAW 224  Constitutional Law 3 القانون الدستوري 
BLAW 222 Penal Law I ۱ن الجزائي (القانو(  3 

 
Elective Requirements (5 Credits) 
Code Course Cr. 

BLAW 229 International Organization  3 التنظيم الدولي 
BLAW 253 Public International Law  3 القانون الدولي العام 
BLAW 216 Legal Terminology   المصطلحات القانونية  2 
BLAW 321 International Humanitarian Law  

 القانون الدولي اإلنساني 
2 

BLAW409 Law of Penal  Procedures I ) ۱أصول المحاكمات الجزائية(  3 
BLAW252 Public Finance 3 المالية العامة 
BLAW260 Administrative Judicature I  ) ۱القضاء اإلداري(  3 
BLAW251 Penal Law II (General Part) 

) (القسم العام)۲ون الجزائي (القان  
3 

BLAW322 International economic Law  2 القانون الدولي االقتصادي 
BLAW410 Law of Penal Procedures II ) ۲أصول المحاكمات الجزائية(  3 

 
 

 
UMinor Course Requirements in Private Law  
 
Core Requirements (13 Credits) 
Code Course Cr. 
BLAW221 Introduction to Law I (Theory of Legal Rule) 

)) (نظرية القانون۱المدخل للعلوم القانونية (  
2 

BLAW261 Civil Law I (Sources of Obligation) 
)) (مصادر االلتزام۱القانون المدني (  

3 

BLAW303 Commercial Law I ) ۱القانون التجاري  2 
BLAW232 Introduction to Law II (Theory of Rights) 

)) (نظرية الحق۲المدخل للعلوم القانونية (  
2 

BLAW311 Civil Law I (Special Contracts)  
) (العقود المسماة)۱القانون المدني (  

2 

BLAW304 Commercial Law II ۲ )القانون التجاري ) 2 
  

https://www.thoughtco.com/is-graduate-school-for-you-1685249
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Elective Requirements (5 Credits) 
Code Course Cr. 

BLAW305 Labor Law 3 قانون العمل والضمان 
BLAW407 Private International Law I 

)۱القانون الدولي الخاص (  
2 

BLAW307 Introduction to Intellectual Property Law 
 مقدمة في قانون الملكية الفكرية

2 

BLAW411 Civil Law III (Real Rights) 
ة األصلية)) (الحقوق العيني۳القانون المدني (  

2 

BLAW255 Civil Procedural Law I  ) ۱أصول المحاكمات المدنية(  3 
BLAW308  Money & Banking  2 االقتصاد النقدي والمصرفي 
BLAW312 Civil Law II (Special Contracts) 

) (العقود المسماة)۲القانون المدني (  
2 

BLAW402 International Commercial Arbitration  
 التحكيم التجاري الدولي

2 

BLAW412 Civil Law IV (Real & Personal Collaterals and Real 
Estates Registration) 

) (السجل العقاري والتأمينات العينية)٤القانون المدني (  

2 

BLAW256 Civil Procedural Law II ) ۲أصول المحاكمات المدنية(  2 
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