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Faculty of Law & Political Science
Departments
Civil Law
Islamic Law
Penal Law
Public Law
Commercial Law
Civil Procedural Law
International Public Law
International Private Law
History & Philosophy of Law
Economic & Public Finance
Political Science

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 postgraduate Diplomas 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.

Vision
Preserving its Arab identity, the Faculty of Law and Political Science aims at having a distinguished status among the
other universities 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 pioneer 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 the elite 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
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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.

Undergraduate Programs
Offered Degrees
The Faculty of Law & Political Science offers a Bachelor Degree in two areas of specializations:
• Law
• Political Science

Program Description
The standard program of study for a Bachelor Degree is 8 semesters.

Bachelor of Law
The Bachelor of Law Degree consists of 138 Credit hours taken as follows:
• Mandatory Courses - 114 Cr.
• Faculty Elective Courses - 12 Cr.
• General University Requirements - 12 Cr. divided into:
University Mandatory Courses - 4 Cr.
University Elective Courses - 8 Cr.

Bachelor of Political Science
The Bachelor of Political Science degree consists of 120 Credit hours taken as follows:
• Mandatory Courses - 95 Cr.
• Faculty Electiv Courses - 8 Cr.
• General University Requirements - 17 Cr. divided into:
University Mandatory Courses - 8 Cr.
University Elective Courses - 9 Cr.
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Bachelor of Law (138 Cr. Hr.)
Curricula

First Semester
BLAW

101

BLAW

103

BLAW

105

BLAW
BLAW

Cr.
Introduction to Law I (Theory of Legal Rule)
) (نظرية القانون1املدخل للعلوم القانونية

2

Political Institutions I النظم ال�سيا�سية

3

History of Social & Legal Institutions
تاريخ النظم االجتماعية والقانونية

2

107

Islamic Law I I 1ال�رشيعة الإ�سالمية

3

109

International Organization I التنظيم الدويل

3

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 2

2
17

Second Semester

Cr.

BLAW

102

Penal Law I I 1القانون اجلزائي

3

BLAW

104

Constitutional Law I القانون الد�ستوري

2

BLAW

106

Legal Methodology I املنهجية القانونية

2

BLAW

108

Citizenship & Foreigners Status I اجلن�سية ومركز الأجانب

2

BLAW

110

Principles of Political Economy I مبادئ االقت�صاد ال�سيا�سي

2

BLAW

112

Introduction to Law II (Theory of Rights)

) (نظرية احلق2املدخل للعلوم القانونية

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 2

2
17
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Third Semester

Cr.

BLAW

201

Penal Law II (General Part) I ) (الق�سم العام2القانون اجلزائي

3

BLAW

203

Public International Law I القانون الدويل العام

3

BLAW

205

Civil Procedural Law I I 1�أ�صول املحاكمات املدنية

3

BLAW

207

BLAW

209

BLAW

211

Non - Muslim Personal Status

الأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني

2

Administrative Law I I 1القانون الإداري

3

Civil Law I (Sources of Obligation)
) (م�صادر االلتزام1القانون املدين

3
17

Fourth Semester

Cr.

BLAW

202

Public Finance I املالية العامة

3

BLAW

204

Islamic Law II I ) الزواج والطالق2( ال�رشيعة الإ�سالمية

3

BLAW

206

Civil Procedural Law II I 2�أ�صول املحاكمات املدنية

2

BLAW

208

Law of Proof I الإثبات

2

BLAW

210

Administrative Law II I 2القانون الإداري

3

BLAW

212

Civil Law II (Rules of Obligation)

)) (�أحكام الإلتزام2( القانون املدين

2

Elective (General)1

2
17
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Fifth Semester

Cr.

BLAW

301

Criminal Law I I 1قانون العقوبات

3

BLAW

303

Commercial Law I I 1القانون التجاري

2

BLAW

305

Labor Law I قانون العمل وال�ضمان

3

BLAW

307

BLAW

309

BLAW

311

Introduction to Intellectual Property Law
مقدمة يف قانون امللكية الفكرية

2

Administrative Judicature I I 1الق�ضاء الإداري

3

Civil Law I (Special Contracts)

)) (العقود امل�سماة1( القانون املدين

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 4

2
19

Sixth Semester

Cr.

BLAW

302

Criminal Law II I 2قانون العقوبات

3

BLAW

304

Commercial Law II I 2القانون التجاري

2

BLAW

306

BLAW

Islamic Law III

) املواريث والو�صايـا واالوقاف3( ال�رشيعة الإ�سالمية

3

308

Money & Banking I االقت�صاد النقدي وامل�رصيف

2

BLAW

310

Administrative Judicature II I 2الق�ضاء الإداري

3

BLAW

312

Civil Law II (Special Contracts)

)) (العقود امل�سماة2( القانون املدين

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 4

2
19
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Seventh Semester

Cr.

BLAW

403

Maritime & Air Law I القانون البحري واجلوي

2

BLAW

405

Fundamentals of Islamic Doctrines I �أ�صول الفقه الإ�سالمي

3

BLAW

407

Private International Law I I 1القانون الدويل اخلا�ص

2

BLAW

409

Law of Penal Procedures I I 1�أ�صول املحاكمات اجلزائية

3

BLAW

411

Civil Law III (Real Rights) I )) (احلقوق العينية الأ�صلية3( القانون املدين

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 2

2
16

Eighth Semester

Cr.

BLAW

402

International Commercial Arbitration I التحكيم التجاري الدويل

2

BLAW

404

Commercial Law III I 3القانون التجاري

2

BLAW

406

Forced Execution I التنفيذ اجلربي

3

BLAW

408

Private International Law II I 2القانون الدويل اخلا�ص

2

BLAW

410

Law of Penal Procedures II I 2�أ�صول املحاكمات اجلزائية

3

BLAW

412

Civil Law IV (Real & Personal Collaterals & Real Estates Registration)
)) (ال�سجل العقاري والت�أمينات العينية4( القانون املدين

2

Elective (Faculty) 5

2
16
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1 A total of 12 credits is required as General University Requirements; 6 credits are selected from the University Mandatory courses list including ENGL
001 (2 Cr.), FREN 001 (2 Cr.) or FREN 002 (2 Cr.), CMPG 001 (2 Cr.) and another 6 credits are selected from the University Elective courses list.
2 Chosen from 100 level courses offered by the Faculty of Law & Political Science.
3 Chosen from 200 level courses offered by the Faculty of Law & Political Science.
4 Chosen from 300 level courses offered by the Faculty of Law & Political Science.
5 Chosen from 400 level courses offered by the Faculty of Law & Political Science.
*Lebanese Undergraduate Students are not allowed to register any of the 300 level courses unless three of the following courses are completed
successfully: BLAW 104, BLAW 202, BLAW 204, or BLAW 206.

Mandatory Courses
BLAW 101 - Introduction to Law I (Theory of Legal Rule) (2 Cr.)
)) (نظرية القانون1( املدخل للعلوم القانونية

. تف�سير القاعدة القانونية، تطبيق القاعدة القانونية، م�صادر القاعدة القانونية،التعريف بالقاعدة القانونية

BLAW 102 - Penal Law I (General Part) (3 Cr.) I )) (الق�سم العام1( القانون اجلزائي

. نظرية الجريمة،قانون العقوبات ونطاق تطبيقه

BLAW 103 - Political Institutions (3 Cr.) I النظم ال�سيا�سية

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

BLAW 104 - Constitutional Law (2 Cr.) I القانون الد�ستوري

. النظام الد�ستوري في لبنان،المبادئ العامة للقانون الد�ستوري

BLAW 105 - History of Social Legal Institutions (2 Cr.) I تاريخ النظم القانونية واالجتماعية

. �أهم النظم االجتماعية والقانونية، �أ�صل ن�ش�أة المجتمع وتطور فكرة القانون،ح�ضارات البحر المتو�سط

BLAW 106 - Legal Methodology (2 Cr.) I املنهجية القانونية

 منهجية تطبيق القاعدة القانونية عند: الق�سم الثاني وي�شمل، المنهجية في عمل الطالب: الق�سم الأول:وت�شمل
.رجل القانون

BLAW 107 - Islamic Law (Eras of Islamic Jurisprudence, Theory of Property & Contract)
(3 Cr.) I )) (ع�صور الفقه الإ�سالمي نظرية امللكية والعقد1( ال�رشيعة الإ�سالمية

 نظرية الملكية، علم القواعد الفقهية، �أدلة الفقه الإ�سالمي، ع�صور الفقه الإ�سالمي: وي�شمل،تاريخ الفقه الإ�سالمي
. نظرية العقد، نظرية الحق: وت�شمل،والعقد

BLAW 108 - Citizen & Status of Foreigners (2 Cr.) I اجلن�سية ومركز الأجانب

. مركز الأجانب، م�شاكل الجن�سية، فقد الجن�سية اللبنانية،ك�سب الجن�سية اللبنانية
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التنظيم الدويل BLAW 109 - International Organization (3 Cr.) I

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

مبادئ االقت�صاد ال�سيا�سي BLAW 110 - Principles of Political Economy (2 Cr.) I

مدلول ونطاق علم االقت�صاد ،النظم االقت�صادية المختلفة ،نظرية القيمة والثمن ،نظرية الإنتاج ،نظرية اال�ستهالك.

املدخل للعلوم القانونية (( )2نظرية احلق) BLAW 112 - Introduction to Law II (2 Cr.) I

التعريف بالحق� ،أنواع الحق� ،أركان الحق� ،أ�شخا�ص الحق.

القانون اجلزائي ( )2الق�سم العام BLAW 201 - Penal Law II (General Part) (3 Cr.) I

الم�س�ؤولية الجزائية ،الجزاء.

نظرية النفقات ،نظرية الإيرادات ،الموازنة العامة.

املالية العامة BLAW 202 - Public Finance (3 Cr.) I

القانون الدويل العام BLAW 203 - Public International Law (3 Cr.) I

مقدمة القانون الدولي العام� ،أ�شخا�ص القانون الدولي العام ،النطاق الدولي ،التعامل الدولي في ال�سلم والحرب.

)BLAW 204 - Islamic Law II (Marriage, Divorce & Children Rights) (3 Cr.
الزواج ال�رشيعة الإ�سالمية ( )2والطالق وحقوق الأوالد

�أحكام الزواج� ،أحكام الطالق ،حقوق الأوالد.

�أ�صول املحاكمات املدنيةBLAW 205 - Law of Civil Procedures I (2 Cr. : 1 Lec : 3 Prac) I 1

االخت�صا�ص الق�ضائي ،نظرية الدعوى الق�ضائية ،نظرية الخ�صومة الق�ضائية.

�أ�صول املحاكمات املدنيةBLAW 206 - Law of Civil Procedures II (2 Cr. : 1 Lec : 3 Prac) I 2

نظرية الأحكام الق�ضائية ،نظرية الطعن.

الأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني BLAW 207 - Non - Muslim Personal Status (2 Cr.) I

القواعد العامة في درا�سة الأحوال ال�شخ�صية ،الزواج وما يت�صل به في ال�شريعة الم�سيحية.
القواعد العامة للإثبات ،طرق الإثبات.

الإثبات BLAW 208 - Law of Proof (2 Cr.) I
القانون الإداريBLAW 209 - Administrative Law I (3 Cr.) I 1

التعريف بالقانون الإداري ،الن�شاط الإداري ،الأموال العامة ،الموظفون العموميون� ،أعمال ال�سلطة الإدارية ،امتيازات
ال�سلطة الإدارية.

القانون الإداريBLAW 210 - Administrative Law II (3 Cr.) I 2

التعريف بالقانون الإداري ،الن�شاط الإداري ،الأموال العامة ،الموظفون العموميون� ،أعمال ال�سلطة الإدارية ،امتيازات
ال�سلطة الإدارية.

157

القانون املدين ( )1م�صادر االلتزام BLAW 211 - Civil Law I (Sources of Obligation) (3 Cr.) I

م�صادر االلتزام ،وت�شمل المو�ضوعات الآتية :الم�صادر الإرادية لاللتزام ،الم�صادر غير الإرادية لاللتزام.

القانون املدين (� )2أحكام االلتزام BLAW 212 - Civil Law II (Rules of Obligation) (2 Cr.) I

�أحكام االلتزام ،وت�شمل المو�ضوعات الآتية� :آثار االلتزام ،انتقال االلتزام ،انق�ضاء االلتزام.

قانون العقوبات ( )1الق�سم اخلا�ص BLAW 301 - Criminal Law I (Special Part) (2 Cr.) I

جرائم القتل والإيذاء ،جرائم الأموال ،جرائم �إخفاء �أو حيازة الأ�شياء.

قانون العقوبات ( )2الق�سم اخلا�ص BLAW 302 - Criminal Law II (Special Part) (3 Cr.) I

جرائم الر�شوة ،جرائم االختال�س ،جرائم التزوير.

)BLAW 303 - Commercial Law I (Trade Acts, Traders & Commercial & Industrial Property
القانون التجاري ( )1التنظيم القانوين للتجارة (2 Cr.) I

الأعمال التجارية ،التجار ،ال�سجل التجاري ،الدفاتر التجارية ،الم�ؤ�س�سة التجارية ،الملكية ال�صناعية.

)BLAW 304 - Commercial Law (Trade Companies) (2 Cr.
القانون التجاري ( )2ال�رشكات التجارية

الأحكام العامة لل�شركات� ،شركات الأ�شخا�ص� ،شركات الأموال.

قانون العمل وال�ضمان االجتماعي BLAW 305 - Labor & Social Security Law (3 Cr.) I

المبادئ العامة في عقد العمل ،عالقات العمل الفردية ،عالقات العمل الجماعية ،ق�ضاء العمل ،التعريف بال�ضمان
االجتماعي ،ال�ضمان االجتماعي في لبنان.

)BLAW 306 - Islamic Law III (Inheritances, Wills & Waqf) (3 Cr.
ال�رشيعة الإ�سالمية ( )3املواريث والو�صايا والأوقاف

المواريث ،وت�شمل :التركة� ،أركان الإرث� .أ�صحاب الفرو�ض� ،أ�صول الم�سائل .الو�صايا ،وت�شمل :حكمها ال�شرعي� ،أحكام
الو�صية ،مبطالت الو�صايا وتزاحمها .الأوقاف ،وت�شمل :ن�ش�أة الوقف وحكمه� ،أحكام الوقف.

)BLAW 307 - Introduction to Intellectual Property Law (2 Cr.
مقدمة يف قانون امللكية الفكرية

وت�شمل حقوق الم�ؤلف والحقوق المجاورة لحق الم�ؤلف.

االقت�صاد النقدي وامل�رصيف BLAW 308 - Money & Banking (2 Cr.) I

ت�شمل النظرية النقدية ،والم�ؤ�س�سات المالية والنقدية.

الق�ضاء الإداريBLAW 309 - Administrative Judicature I (3 Cr. : 1 Lec : 3 Prac) I 1

مبد�أ الم�شروعية ،الرقابة على �أعمال الإدارة ،تنظيم الق�ضاء الإداري ،نطاق اخت�صا�ص الق�ضاء الإداري اللبناني.

الق�ضاء الإداريBLAW 310 - Administrative Judicature II (3 Cr. : 1 Lec : 3 Prac) I 2

دعوى الإلغاء �أو الإبطال ،دعوى الق�ضاء ال�شامل.
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القانون املدين ( )1العقود امل�سماة BLAW 311 - Civil Law I (Special Contracts) (2 Cr.) I

عقد البيع ،وي�شمل :انعقاد البيع� ،آثار البيع.

القانون املدين ( )2العقود امل�سماة BLAW 312 - Civil Law II (Special Contracts) (2 Cr.) I

عقد الإيجار ،وي�شمل :انعقاد عقد الإيجار� ،آثار عقد الإيجار ،انتهاء عقد الإيجار .عقد ال�ضمان ،وي�شمل :القواعد العامة
في الت�أمين ،عقد الت�أمين.

التحكيم التجاري الدويل BLAW 402 - Arbitration (2 Cr.) I

اتفاق التحكيم الداخلي والدولي ،القانون الذي يحكم التحكيم� ،إجراءات التحكيم ،حكم التحكيم الوطني والأجنبي.

قانون البحري واجلوي BLAW 403 - Maritime & Air Law (2 Cr.) I

القانون البحري ،وي�شمل :ال�سفينة� ،أ�شخا�ص المالحة البحرية ،البيوع البحرية ،ال�ضمان البحري ،عوار�ض المالحة
البحرية .القانون الجوي ،وي�شمل :الطائرة ،الطاقم الجوي ،حقوق الطيران ،المطارات واالرتفاقات الجوية ،الت�أمين
الجوي.

)BLAW 404 - Commercial Law III (Bank Operations & Bankruptcy) (2 Cr.
القانون التجاري ( )3العمليات امل�رصفية والإفال�س

العمليات الم�صرفية ،وت�شمل :الح�سابات الم�صرفية ،التمويل الم�صرفي ،ال�ضمان الم�صرفي ،الإفال�س ،وي�شمل� :إعالن
الإفال�س� ،آثار الإفال�س� ،إدارة التفلي�سة ،انتهاء التفلي�سة.

�أ�صول الفقه الإ�سالمي BLAW 405 - Fundamentals of Islamic Doctrines (3 Cr.) I

التعريف ب�أ�صول الفقه� ،أدلة الأحكام ال�شرعية ،طرق ا�ستنباط الأحكام ،تعار�ض الأدلة والترجيح ،الحكم ال�شرعي.

التنفيذ اجلربي BLAW 406 - Forced Execution (3 Cr.) I

�سلطة التنفيذ ،الإ�سناد التنفيذية� ،أركان التنفيذ الجبري ،القواعد العامة في التنفيذ الجبري ،التنفيذ المبا�شر،
التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية ،البيع الجبري وتوزيع ح�صيلة التنفيذ.

القانون الدويل اخلا�صBLAW 407 - Private International Law I (2 Cr.) I 1

الجن�سية ومركز الأجانب :ك�سب الجن�سية اللبنانية ،فقد الجن�سية اللبنانية ،م�شاكل الجن�سية ،مركز الأجانب .تنازع
القوانين :النظرية العامة لتنازع القوانين.

القانون الدويل اخلا�صBLAW 408 - Private International Law II (2 Cr.) I 2

تنازع القوانين :الحلول الو�ضعية لتنازع القوانين ،االخت�صا�ص الق�ضائي الدولي.

�أ�صول املحاكمات اجلزائيةBLAW 409 - Law of Penal Procedures I (3 Cr. : 1 Lec : 3 Prac) I 1

القاعدة الإجرائية ،الدعوى العمومية.

�أ�صول املحاكمات اجلزائيةBLAW 410 - Law of Penal Procedures II (3 Cr. : 1 Lec : 3 Prac) I 2

نظرية الحكم الجزائي ،طرق الطعن فيه.
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القانون املدين ( )3احلقوق العينية الأ�صلية BLAW 411 - Civil Law III (Real Rights) (2 Cr.) I

الحقوق العينية الأ�صلية ،وت�شمل المو�ضوعات الآتية� :أحكام الحقوق العينية الأ�صلية ،م�صادر الحقوق العينية
الأ�صلية.

)BLAW 412 - Civil Law IV (Real Estates Registry - Real & Personalollateral) (2 Cr.
القانون املدين ( )4ال�سجل العقاري  -الت�أمينات العينية وال�شخ�صية

الت�أمينات العينية وال�شخ�صية وال�سجل العقاري ،وت�شمل المو�ضوعات الآتية :حقوق الرهن ،حقوق الت�أمين ،حقوق
االمتياز ،الكفالة ،ال�سجل العقاري :التعريف بال�سجل العقاري ،التحديد والتحرير ،ال�سجل العقاري.

Elective Courses
احلريات العامة BLAW 113 - Public Liberties (2 Cr.) I

مفهوم الحريات العامة� ،أهم �صور الحريات العامة :حرية العقيدة ،حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية ،حرية الفكر ،حرية
التعبير ،حرية االنتقال ،حرية االجتماع ،حرية تكوين الجمعيات ،حرية تكوين الأحزاب .تطور االعتراف بالحريات العامة،
و�سائل حماية الحريات العامة من الوجهة القانونية.

مبادئ احلكم يف الإ�سالم BLAW 114 - Principles of Islamic Governance (2 Cr.) I

النموذج ال�سيا�سي في ع�صر الر�سول (ع�صر المدينة) ،النموذج ال�سيا�سي في ع�صر الخلفاء ،النموذج ال�سيا�سي عند
الفقهاء ،وي�شمل :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سيا�سي الإ�سالمي ،م�صادر النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي،
التعدد والوحدة في النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي .ال�سلطة في الإ�سالم ،المبادئ العامة لنظام الحكم الإ�سالمي:
ال�شورى ،العدل ،الم�ساواة ،الحقوق والحريات العامة.
علم الإجرام ،علم العقاب.

علم الإجرام والعقاب BLAW 115 - Criminology & Penology (2 Cr.) I
)BLAW 116 - Legal Terminology in Foreign Language 2 (2 Cr.
امل�صطلحات القانونية بلغة �أجنبية2

تدري�س عدد من المو�ضوعات العامة لمنهاج الحقوق ب�إحدى اللغتين الإنكليزية �أو الفرن�سية بح�سب اختيار الطالب.

تاريخ القانون اخلا�ص BLAW 117 - History of Private Law (2 Cr.) I

ال�شخ�صية القانونية ونظام اال�سرة في ال�شرائع القديمة ،نظام الملكية في ال�شرائع القديمة ،نظام االلتزامات
والعقود في ال�شرائع القديمة.
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املجتمع املدين والقانون BLAW 118 - Civil Society & Law (English / French) (2 Cr.) I

العالقة بين المجبمع القانون -المق�صود بالمجتمع المدني -التعريف بمنظمات المجتمع -ال�شخ�صية القانونية
للجمعيات االهلية� -شروط و اجراءات ان�شاء الجمعيات االهلية  -حل و تعديل الجمعيات االهلية – حقوق الجمعيات
االهلية وموجياتها.

)BLAW 119 - Legal Terminology in Foreign Language 1 (2 Cr.
امل�صطلحات القانونية بلغة �أجنبية1

تدري�س عدد من المو�ضوعات العامة لمنهاج الحقوق ب�إحدى اللغتين الإنكليزية �أو الفرن�سية بح�سب اختيار الطالب.

القانون الروماين BLAW 120 - Roman Law (2 Cr.) I

نظام الحكم في روما ،م�صادر القانون الروماني ،النظم الأ�سا�سية للقانون الروماني ،نظام التقا�ضي ،الملكية،
االلتزامات.

)BLAW 121 - Introduction to the Anglo - American Law (English / French) (2 Cr.
مقدمة يف القانون االجنلو امريكي

الن�ش�أة التاريخية للنظام القانوني االنجلو امريكي  -التعريف بالنظام القانوني االنجلو امريكي  -تمييز النظام
القانوني االنجلو امريكي عن النظم القانونية االخرى  -م�صادر القانون االنجلو امريكي  -نظم القانون العام  -نظم
القانون الخا�ص.

)BLAW 122 - Women & Children Rights in Islamic Shari’a (2 Cr.
حقوق املر�أة والطفل يف ال�رشيعة

اال�سالم وحقوق االن�سان  -المر�أة في اال�سالم  -الطفل في اال�سالم  -الحقوق ال�سيا�سية للمر�أة  -الحقوق االجتماعية
للمر�أة  -الحقوق الثقافية للمر�أة  -الحقوق المالية للمر�أة  -المر�أة و�أحكام الميراث  -النفقة والح�ضانة  -حقوق
االطفال بين المواثيق الدولية وال�شريعة واال�سالمية.

املقا�صد ال�رشعية BLAW 123 - Shari’a Goals (2 Cr.) I

التعريف بمقا�صد ال�شريعة  -المقا�صد والم�صالح  -المقا�صد والمقا�صد وم�صادر الفقه الإ�سالمي� ،صور المقا�صد
ال�شرعية ،مقا�صد ال�شريعة في تحقيق الم�صالح ،مقا�صد ال�شريعة في دفع المفا�سد ،مق�صد ال�شريعة في دخول
المكلف تحت �أحكام ال�شريعة ،تطبيقات المقا�صد ،الآثار ال�شرعية للمقا�صد.

ال�سيا�سة االقت�صادية BLAW 124 - Economic Policy (2 Cr.) I

ال�سيا�سة اال�ستثمارية� ،سيا�سة الإنتاج و�سيا�سة العمالة� ،سيا�سة الأثمان ،ال�سيا�سة المالية ،ال�سيا�سة التجارية
للدولة ،ال�سيا�سة النقدية.

قانون حماية امل�ستهلك BLAW 313 - Consumer Protection Law (2 Cr.) I

التعريف بالم�ستهلك ،مبررات حماية الم�ستهلك من الوجهة القانونية ،الو�سائل القانونية لحماية الم�ستهلك ،حماية
الم�ستهلك في المعامالت الإلكترونية ،جمعيات حماية الم�ستهلك.

جرائم املعلوماتية (بلغة اجنبية) BLAW 314 - Cyber Crimes (English / French) (2 Cr.) I

التعريف بجرائم المعلوماتية ،خ�صائ�ص الجريمة المعلوماتية ،الآليات التي تتم بها الجريمة المعلوماتية ،و�سائل
ت�أمين ا�ستخدام ال�شبكة االلكترونية ،و�سائل ت�أمين بيانات الم�ستخدمين من مخاطر االختراقات والتدمير االلكتروني.
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املقرر القانوين بلغة �أجنبية BLAW 315 - Legal Course in Foreign Language (2 Cr.) I

يترك لمن يتولى تدري�س المادة اختيار �أحد المو�ضوعات القانونية التي لم ي�سبق للطالب لدرا�ستها ،وتدري�سها ب�إحدى
اللغتين االنكليزية �أو الفرن�سية بح�سب اختيار الطالب.

امل�س�ؤولية املدنية للمهنيني BLAW 316 - Professional Employees Tort (2 Cr.) I

التعريف بالمهني وتمييزه ،الم�سئولية المدنية للمهند�س المعماري ،طبيعة الم�سئولية المدنية� ،أركان الم�سئولية
المدنية للمهند�س المعماري ،تقادم دعوى الم�سئولية ،التامين الإجباري من الم�سئولية المدنية للمهند�س المعماري،
جزاء الم�سئولية ،الم�سئولية المدنية للطبيب ،طبيعة الم�سئولية المدنية� ،أركان الم�سئولية المدنية للطبيب،
التامين الإجباري من الم�سئولية المدنية للطبيب ،جزاء الم�سئولية ،الم�سئولية المدنية للمحامي ،طبيعة الم�سئولية
المدنية� ،أركان الم�سئولية المدنية للمهند�س المعماري ،جزاء الم�سئولية.

االقت�صاد الدويل BLAW 317 - International Economy (2 Cr.) I

هيكل االقت�صاد العالمي ،العالقات النقدية الدولية ،ال�سيا�سات التجارية والنظام التجاري الدولي.

الت�رشيعات االعالمية BLAW 318 - Media Legislation (2 Cr.) I

النظام القانوني للمطابع وال�صحف والإذاعة والتلفزيون من حيث :تعريفها ،ملكيتها ،تنظيم ن�شاطها ،عالقتها
بالدولة ،المركز القانوني للعاملين في و�سائل الإعالم وبخا�صة ال�صحفيين.

املحاكم اخلا�صة BLAW 319 - Special Courts (2 Cr.) I

ن�ش�أة المحاكم الخا�صة� ،أنواع المحاكم الخا�صة ،المحاكم الع�سكرية ،مجال�س العمل التحكيمية ،لجان اال�ستمالك،
اللجان الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي ،الوالية الق�ضائية للمحاكم الخا�صة ،انتقاء الوالية الق�ضائية للمحاكم
الخا�صة ،ثبوت الوالية الق�ضائية للمحاكم الخا�صة ،تنازع االخت�صا�ص بين المحاكم الخا�صة وجهات الق�ضاء الأخرى،
االخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم الخا�صة ،االخت�صا�ص النوعي ،االخت�صا�ص المكاني.

العقود التجارية BLAW 320 - Commercial Contracts (2 Cr.) I

عقود الو�ساطة التجارية ،وت�شمل :الوكالة التجارية ،الوكالة بالعمولة ،التمثيل التجاري ،ال�سم�سرة .عقود االئتمان
التجاري ،وت�شمل :الرهن التجاري ،الإيجار التمويلي ،عقود الخدمات التجارية ،وت�شمل :الإيداع لدي المخازن العمومية،
عقود نقل التكنولوجيا.

)BLAW 321 - International Humanitarian Law (2 Cr.
القانون الدويل الإن�ساين (بلغة اجنبية)

تعريف القانون الدولي الإن�ساني ،وطبيعته ،وتطوره التاريخي .مبادئ القانون الدولي الإن�ساني ونطاق تطبيقه ،دور
اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر في تنفيذ �أحكام القانون الدولي الإن�ساني،
اتفاقيات جنيف الأربع لعام  1949والقانون الدولي الإن�ساني ،القانون الدولي الإن�ساني في الإ�سالم ،الفئات المحمية
ب�أحكام القانون الدولي الإن�ساني� ،آليات تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني ،القانون الدولي الإن�ساني وحقوق الإن�سان،
القانون الدولي الإن�ساني والعدالة الجنائية ،تطبيق �أحكام القانون الدولي الإن�ساني علي ال�صعيد الوطني ،حماية
التراث الفكري والثقافي خالل النزاعات الم�سلحة ،حماية البيئة خالل النزاعات الم�سلحة ،حظر الأعمال الإرهابية
في القانون الدولي الإن�ساني ،القوات الم�سلحة وتطبيق القانون الدولي الإن�ساني ،القانون الدولي الإن�ساني والرقابة
الدولية علي ا�ستخدام الأ�سلحة النووية والكيماوية والبيولوجية.
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القانون الدويل الإقت�صادي (بلغة اجنبية) BLAW 322 - International Economic Law (2 Cr.) I

قانون البحار ،قانون الأنهار الدولية ،قانون الف�ضاء.

اجلرمية املنظمة (بلغة اجنبية) BLAW 323 - Organized Crime (English / French) (2 Cr.) I

تعريف الجريمة المنظمة� ،سمات الجريمة المنظمة� ،أن�شطة الجريمة المنظمة ،غ�سل الأموال والر�شوة والف�ساد
الإداري والمالي ،الأن�شطة غير الم�شروعة بالمواد المخدرة ،التربح غير الم�شروع في �سوق الأوراق المالية ،االتجار
غير الم�شروع بالأ�شخا�ص ال �سيما بالن�ساء والأطفال ،االتجار بال�سيارات الم�سروقة ،انتهاك حقوق الملكية الفكرية
قر�صنة المنتجات و�سرقة العالمات التجارية .االتجار بالأع�ضاء الب�شرية واال�ستيالء على الآثار واالتجار غير الم�شروع
بها ،االعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطيرة والمواد ال�ضارة ،جرائم �إعاقة �سير العدالة ،التعاون الدولي في مجال
مكافحة الجريمة المنظمة.

اجلوانب التطبيقية يف املرياث BLAW 324 - Practical Aspects of Inheritance (2 Cr.) I

درا�سة لق�ضايا هامة في الميراث ،المر�أة والميراث "الرد على �شبهة ظلم الإ�سالم للمر�أة في �أحكام الميراث"� ،أحكام
الو�صية للوارث بين ال�شريعة والقانون ،الو�صية الواجبة حكم الو�صية بتق�سيم ال�شركات ،الت�صرف في التركة حال
الحياة ،الميراث بين مختلفي الديانة والبلدان ،ميراث الحمل والمفقود ،تطبيقات للعول والرد ،بع�ض الم�سائل المختلف
في حكمها من الميراث ،الم�س�ألة الم�شتركة توريث الأخوة والأخوات مع الجد ،التكامل بين �أحكام الميراث والو�صية،
بع�ض التطبيقات الق�ضائية لأحكام الميراث.

الأ�سناد التجارية BLAW 413 - Trade Bills (2 Cr.) I

تعريف الأ�سناد التجارية و�أهميتها ،وظائف الأ�سناد التجارية وخ�صائ�صها� ،سند ال�سحب �أو الكمبيالة ،ال�سند لأمر،
ال�شيك.

الإدارة العامة (بلغة اجنبية) BLAW 414 - Public Administration (2 Cr.) I

ن�شاط الإدارة العامة ،العن�صر الب�شري في الإدارة العامة.

ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات (بلغة اجنبية) BLAW 415 - Multinational Companies (2 Cr.) I

تعريف ال�شركات المتعددة الجن�سيات :التمييز بين ال�شركة الأم وال�شركة الوليدة وال�شركة الأخت .التمييز بين
ال�شركة الوليدة والفرع �أو الوكالة .خ�صائ�ص ال�شركات المتعددة الجن�سيات :تدويل الن�شاط ،التبعية االقت�صادية،
اال�ستقالل القانوني .مخاطر ن�شاط ال�شركات المتعددة الجن�سيات :ا�ستغالل موارد الدولة الم�ضيفة ،تعبئة الفائ�ض
نحو الخارج ،حب�س تداول التكنولوجيا داخل الم�شروع .حماية ال�شركات المتعددة الجن�سيات :التزامات الدولة الم�ضيفة
تجاه اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة� ،ضمان اال�ستثمارات �ضد الأخطار غير التجارية.

التحكيم االلكرتوين BLAW 416 - Online Arbitration (2 Cr.) I

التحكيم والتجارة الإلكترونية ،ن�ش�أة التحكيم االلكتروني ،الإطار العام للتحكيم االلكتروني ،ماهية التحكيم الإلكتروني،
تعريف التحكيم الإلكتروني بالمقارنة بالتحكيم التقليدي ،تمييز التحكيم الإلكتروني عما ي�شتبه به من �أنظمة حل
المنازعات الكترونيا (المفاو�ضات الإلكترونية ،الو�ساطة الإلكترونية ،التوفيق الإلكتروني)� ،أهداف التحكيم الإلكتروني،
مميزاته ومخاطره ،الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني ،اتفاق التحكيم االلكتروني� ،شكل االتفاق :الكتابة ،حجية الكتابة
االلكترونية� ،أطراف االتفاق� ،شروط االتفاق ،القانون الواجب التطبيق على التحكيم االلكتروني ،هيئة التحكيم (تعيينها،
ردها ،نطاق واليتها)� ،إجراءات التحكيم االلكتروني (رفع النزاع ،النظر فيه) ،حكم التحكيم االلكتروني (�شروطه� ،صدوره،
تنفيذه ،حجيته ،الطعن عليه) ،مراكز التحكيم االلكتروني ،تجارب دولية و�إقليمية و�أجنبية ،التحكيم الخا�ص بالمنازعات
النا�شئة عن �أ�سماء المواقع االلكترونية ومحتواها (الإطار الم�ؤ�س�سي ،الإطار المو�ضوعي ،الإطار الإجرائي)� ،أمثلة عملية.
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املعامالت عرب الدولية BLAW 417 - Transnational Transactions (2 Cr.) I

م�صادر القواعد المنظمة للمعامالت عبر الدولية ،الأحكام المنظمة للمعامالت عبر الدولية ،وت�شمل :البيوع الدولية،
المقاوالت الدولية ،الخدمات الدولية.

قانون النقل BLAW 418 - Law of Transports (2 Cr.) I

الق�سم الأول :النقل البحري ،وي�شمل :ال�سفينة� ،أ�شخا�ص المالحة البحرية ،البيوع البحرية ،ال�ضمان البحري ،عوار�ض
المالحة البحرية.
الق�سم الثاني :النقل الجوي ،وي�شمل :الطائرة ،الطاقم الجوي ،حقوق الطيران ،المطارات واالرتفاقات الجوية ،الت�أمين
الجوي.

)BLAW 419 - Legal Profession (Attorneys) (in English / French) (2 Cr.

قانون المحاماة� :أهمية و�ضرورة مهنة المحاماة� ،شروط القيد بنقابة المحامين� ،إجراءات القيد في نقابة المحامين،
حقوق وواجبات المحامي تجاه النقابة ،حقوق وواجبات المحامي في عالقته بالموكل� ،أ�س�س تقدير �أتعاب المحاماة
و�ضماناتها وو�سائل ح�سم منازعاتها ،حقوق وواجبات المحامي تجاه نظرائه� ،شروط ح�ضور المحامي �أمام المحاكم
وجهات التحقيق ،ح�صانة المحامي الم�سئولية المدنية للمحامي ،الم�سئولية الجنائية للمحامي ،الم�سئولية
الت�أديبية للمحامي.

قانون الريا�ضة BLAW 420 - Sport Law (2 Cr.) I

�أهمية التنظيم القانوني للأن�شطة الريا�ضية ،تطور الت�شريعات الريا�ضية على ال�صعيدين الدولي والوطني ،التنظيم
القانوني للم�ؤ�س�سات الريا�ضية ،عقود الرعاية الريا�ضية ،عقود االحتراف الريا�ضي ،الم�سئولية المدنية النا�شئة عن
�إ�صابات المالعب ،و�سائل ح�سم المنازعات الريا�ضية.

الق�ضاء الد�ستوري BLAW 421 - Constitutional Judicature (2 Cr.) I

�أ�سا�س الرقابة على الد�ستورية ،طرق الرقابة على الد�ستورية ،تطبيقات الرقابة على الد�ستورية في لبنان وم�صر.

قانون املعامالت االلكرتونية BLAW 422 - Electronic Transactions Law (2 Cr.) I

الإثبات الإلكتروني ،المعامالت الإلكترونية ،تنظيم الحرفة الإلكترونية.

قانون حماية البيئة BLAW 423 - Environmental Law (2 Cr.) I

التعريف بقانون حماية البيئة وعالقته بفروع القانون الأخرى ،الهيئات الإدارية القائمة على حماية البيئة مركزيا ً ومحلياً،
الو�سائل القانونية لحماية البيئة وعالقتها بالحريات العامة ،حماية البيئة من �صور التلوث :ال�سمعي ،والب�صري ،وتلوث
المياه والهواء .حماية ال�صحة العامة ،المحميات الطبيعية ،التراث القومي كالآثار والمخطوطات.

اجلرائم االقت�صادية BLAW 424 - Economic Crimes (2 Cr.) I

ماهية الجريمة االقت�صادية ،تعريف الجريمة االقت�صادية ،الخ�صائ�ص المميزة للجريمة االقت�صادية ،الأخطار الناجمة
عن الجرائم االقت�صادية وو�سائل مكافحتها ،الإطار لتجريمي للجرائم االقت�صادية ،عنا�صر التجريم ،الإ�ضرار بالمركز
االقت�صادي للدولة ،الإ�ضرار بالثقة العامة لالقت�صاد الوطني ،تطبيقات مختلفة للجرائم االقت�صادية ،الإطار العقابي
للجرائم االقت�صادية ،العقوبات المقررة للجرائم االقت�صادية ،عقاب الفاعل الأ�صلي ،عقاب ال�شريك ،المتدخل ،المحر�ض،
ال�صور التي تتخذها جرائم المعلوماتية ،الجرائم التي تقع علي الأنظمة المعلوماتية ،الدخول �أو البقاء في نظام
معلوماتي �أو جزء منه ،تعديل القيمة القانونية لوثائق ممكنة عن طريق تزويرها� ،إدخال �أو حذف معطيات في نظام
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 اغت�صاب هوية �أحد م�ستخدمي �شبكات،معلوماتي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى تعديل في وجه ا�ستعمال هذه الأخيرة
، الجرائم التي تقع بوا�سطة ال�شبكة االلكترونية،االت�صال �أو التعدي علي موقعه بهدف ا�ستعماله لغايات تخريبية
 بث المعلومات الم�ضللة، القتل بالكمبيوتر والتحري�ض العمدي للقتل عبر االنترنت،الجرائم الواقعة علي الأ�شخا�ص
، ن�شر الفح�ش والم�سا�س بالحياء عبر االنترنت، ن�شر وت�سهيل ن�شر وا�ست�ضافة المواد الفاح�شة عبر االنترنت،�أو الزائفة
.جرائم المعلوماتية �ضد الأموال

University Requirement Mandatory Courses
BLAW 001 - Human Rights (1 Cr.) I احلقوق الإن�سانية

This course aims at introducing students to the principles of human rights and its foundations. The importance
of human rights in our societies, not only from a theoretical point of view but rather more from a practical one,
is highlighted. Special attention is given to certain global themes on human rights, which touch on critical topics
related to our society. It also covers the following topics: Human rights, key values of human rights & other values,
characteristics of human rights, history of human rights, some problematic cases, the evolution of human rights, the
implementation of human rights and NGOs, human rights in Lebanon, children, citizenship, democracy, discrimination
and xenophobia, education, and gender equality. Lectures are in English.

BLAW 003 - Introduction to Law (2 Cr.) I املدخل �إىل القانون

The theory of the legal rule: Characteristics, sources, classification and interpretation. Also covered the theory of
rights: Definition, classification, object of rights, and subject of rights.

BLAW 004 - Principles of Commercial Law (2 Cr.) I مبادئ القانون التجاري
The theory of trade acts, traders, trade house, commercial companies.

BLAW 005 - Principles of Maritime Law (1 Cr.) I مبادئ القانون البحري

Regulation of ships, marine crew, charter parties, sea carriage of goods, safety at sea, marine insurance.

BLAW 006 - Principles of Labor Law (1 Cr.) I مبادئ قانون العمل

Labor contracts: Individual and collective labor contracts, occupational safety regulations, regulation of disputes in
relation to labor contracts, regulation of foreigners' rights in Lebanon.

BLAW 007 - Law of Professional Practices (1 Cr.) I قانون النقابات املهنية

Definition of professional practices, common rules of professional practices, special rules of professional practices.

BLAW 008 - Intellectual Property Rights (1 Cr.) I حقوق امللكية الفكرية

Framework of regulation: Paris convention, berne convention, and TRIPs Agreement. Regulation of the intellectual
property rights: Copyrights, patents, designs and models, trademarks, integrated topographic designs, and know how.

FRLW 004 - Le Français Juridique (2 Cr.) I اللغة الفرن�سية للحقوقيني

165

Le français juridique est une introduction au vocabulaire juridique ainsi qu'à la connaissance des sources du droit,
des institutions françaises et communautaires, de la justice française et du droit des entreprises. Il établit ainsi un
lien direct et systématique entre terminologie de spécialité et connaissance de différents domaines liés à la pratique
d'activités juridiques dans le contexte culturel français et communautaire. Le français juridique a aussi pour objectif
un approfondissement d'actes de paroles courants de la vie quotidienne, déjà connus, mais qui sont transposés dans
des situations spécifiques plus complexes relevant de la vie juridique.

Bachelor of Political Science (120 Cr. Hr.)
Curricula

First Semester

Cr.

PLSC

131

Introduction to Political Science I املدخل للعلوم ال�سيا�سية

3

PLSC

133

Introduction to the Study of Law I املدخل لدرا�سة القانون

2

PLSC

135

Political Institutions I النظم ال�سيا�سية

2

PLSC

137

International Economic Relations I العالقات االقت�صادية الدولية

2

PLSC

139

Evolution of International Relations I تطور العالقات الدولية

2

Elective (General)1

3

Elective (Faculty) 2

1
15
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Second Semester

Cr.

PLSC

132

Constitutional Law I القانون الد�ستوري

3

PLSC

134

International Organization I التنظيم الدويل

3

PLSC

136

Introduction to Islamic Policy I املدخل �إىل ال�سيا�سة ال�رشعية

2

PLSC

138

Introduction to Statistics I املدخل �إىل علم الإح�صاء

2

PLSC

140

Political Terminology in Foreign Language
امل�صطلحات ال�سيا�سية بلغة �أجنبية

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 2

1
15

Third Semester

Cr.

PLSC

231

Evolution of Political Thought I تطور الفكر ال�سيا�سي

3

PLSC

233

Public International Law I القانون الدويل العام

3

PLSC

235

PLSC

237

PLSC

239

Political Geography of Lebanon & Arab World
اجلغرافيا ال�سيا�سية للبنان والوطن العربي

Political History of Lebanon & Arab World
التاريخ ال�سيا�سي للبنان والوطن العربي

Methodology of Political Studies

2
2

منهج الدرا�سات ال�سيا�سية

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 3

1
15

167

Fourth Semester

Cr.

PLSC

232

Administrative Law I القانون الإداري

3

PLSC

234

Diplomatic & Consular Institution I النظام الدبلوما�سي والقن�صلي

2

PLSC

236

Political Sociology I علم االجتماع ال�سيا�سي

2

PLSC

238

International Economy I االقت�صاد الدويل

3

PLSC

240

Political Course in Foreign language I املقرر ال�سيا�سي بلغة �أجنبية

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 3

1
15

Fifth Semester

Cr.

PLSC

331

Public Policies I ال�سيا�سات العامة

3

PLSC

333

Administrative Judicature I الق�ضاء الإداري

3

PLSC

335

Public Finance & Budget I املالية العامة واملوازنة

2

PLSC

337

Principles of Islamic Governance I مبادئ احلكم يف الإ�سالم

2

PLSC

339

Fundamentals of Political Decision I �أ�صول القرار ال�سيا�سي

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 4

1
15
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Sixth Semester

Cr.

PLSC

332

Public Liberties I احلريات العامة

3

PLSC

334

Citizenship & Status of Foreigners I اجلن�سية ومركز الأجانب

2

PLSC

336

Political Crimes I اجلرائم ال�سيا�سية

3

PLSC

338

Tax Law I القانون ال�رضيبي

2

PLSC

340

Principles of Public Administration I مبادئ الإدارة العامة

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 4

1
15

Seventh Semester

Cr.

PLSC

431

Contemporary Political Cases I الق�ضايا ال�سيا�سية املعا�رصة

3

PLSC

433

Public Opinions & Media I الر�أي العام والإعالم

2

PLSC

435

Economic Policy I ال�سيا�سة االقت�صادية

3

PLSC

437

International Humanitarian Law I القانون الدويل الإن�ساين

2

PLSC

439

Comparative Public Administration I الإدارة العامة املقارنة

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 4

1
15
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Eighth Semester

Cr.

PLSC

432

Arbitration in International Disputes I التحكيم يف الق�ضايا الدولية

3

PLSC

434

International Penal Law I القانون اجلزائي الدويل

3

PLSC

436

PLSC

438

PLSC

440

Political Parties & Pressure Groups

الأحزاب ال�سيا�سية وجماعات ال�ضغط

Analysis of Political Texts & Documents

2

حتليل الن�صو�ص والوثائق ال�سيا�سية

2

Fundamentals of Political Negotiations I �أ�صول التفاو�ض ال�سيا�سي

2

Elective (General)1

2

Elective (Faculty) 4

1
15

1 A total of 16 credits is required as General University Requirements; 7 credits are selected from the University Mandatory courses list including ARAB
001 (2 Cr.), ENGL 001 (2 Cr.), CMPG 001 (2 Cr.), BLAW 001 (1 Cr.) and another 9 credits are selected from the University Elective courses list.
2 Chosen from 100 level courses offered by the Faculty of Law & Political Science.
3 Chosen from 200 level courses offered by the Faculty of Law & Political Science.
4 Chosen from 400 level courses offered by the Faculty of Law & Political Science.

Mandatory Courses
PLSC 131 - Introduction to Political Sciences (3 Cr.) I املدخل للعلوم ال�سيا�سية

 مفهوم، مفهوم الدولة، عالقة علم ال�سيا�سة بالعلوم الأخرى، مو�ضوع علم ال�سيا�سة،ن�ش�أة علم ال�سيا�سة
.ال�سلطة

PLSC 132 - Constitutional Law (3 Cr.) I القانون الد�ستوري

. النظام الد�ستوري في لبنان،المبادئ العامة للقانون الد�ستوري

PLSC 133 - Introduction to the Study of Law (2 Cr.) I املدخل لدرا�سة القانون

 تف�سير، تطبيق القاعدة القانونية، م�صادر القاعدة القانونية، التعريف بالقاعدة القانونية: وت�شمل،نظرية القانون
. �أ�شخا�ص الحق، �أركان الحق، �أنواع الحق، التعريف بالحق: وت�شمل، نظرية الحق.القاعدة القانونية

PLSC 134 - International Organization (3 Cr.) I التنظيم الدويل

. المنظمات الدولية الإقليمية، المنظمات العالمية،فكرة التنظيم الدولي وقواعده العامة
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النظم ال�سيا�سي PLSC 135 - Political Institutions (2 Cr.) I

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

املدخل اىل ال�سيا�سة ال�رشعية PLSC 136 - Introduction to Islamic Policy (2 Cr.) I

ال�سيا�سة ال�شرعية :مفهومها وتطورها ،الم�صادر الأ�صولية لل�سيا�سة ال�شرعية� ،أهم الم�ؤلفات في ال�سيا�سة ال�شرعية
في فقه ال�سنة والفقه ال�شيعي ،ثم في الفقه الإ�سالمي المعا�صر ،المباحث الحديثة في ال�سيا�سة ال�شرعية
وت�شمل :ال�سيا�سة ال�شرعية في مجال الق�ضاء ،ال�سيا�سة ال�شرعية في المجال ال�سيا�سي ،ال�سيا�سة ال�شرعية في
مجال حقوق الإن�سان ،ال�سيا�سة ال�شرعية في مجال العالقات الدولية ،ال�سيا�سة ال�شرعية في المجال االقت�صادي،
ال�سيا�سة ال�شرعية في مجال القانون الجزائي والق�ضائي.

العالقات االقت�صادية الدولية PLSC 137 - International Economic Relations (2 Cr.) I

العالقة بين االقت�صاد الوطني واالقت�صاد الدولي� ،أنماط العالقات االقت�صادية الدولية ،ميزان المدفوعات� ،سعر ال�صرف،
ال�سيا�سات التجارية ،االقت�صاد الدولي المعا�صر.

املدخل اىل علم الإح�صاء PLSC 138 - Introduction to Statistics (2 Cr.) I

التعريف بالإح�صاء ،مبادئ الإح�صاء وجمع المعلومات� ،أ�ساليب و�أنواع الإح�صاء في العلوم االجتماعية� ،أهمية الإح�صاء
في العلوم ال�سيا�سية� ،أهمية الإح�صاء في العلوم الإدارية.

تطور العالقات ال�سيا�سية PLSC 139 - Evolution of Political Relations (2 Cr.) I

تعاريف العالقات الدولية في مرحلة الحرب العالمية الأولي ،نظريات توازن القوى في فترة الحرب العالمية الثانية وما
بعدها ،الأحادية القطبية والقوة كعماد للنظام العالمي الجديد.

)PLSC 140 - Political Terminology in Foreign Language (2 Cr.
امل�صطلحات ال�سيا�سية بلغة �أجنبية

تدري�س عدد من المو�ضوعات العامة لمنهاج المدخل للعلوم ال�سيا�سية ب�إحدى اللغتين الإنكليزية �أو الفرن�سية
بح�سب اختيار الطالب.

تطور الفكر ال�سيا�سي PLSC 231 - Evolution of Political Thoughts (3 Cr.) I

تاريخ الفكر ال�سيا�سي وي�شمل :في الع�صور القديمة :م�صر الفرعونية ،بابل ،بالد فار�س ،الهند ،ال�صين ،الإغريق :التركيز
علي كتابات �أفالطون و�أر�سطو الفكر ال�سيا�سي الروماني ،الع�صور الو�سطى :ت�أثير الم�سيحية والإ�سالم ،في الع�صر
الحديث .تطور مفهوم الحكم :ال�سلطة الم�شخ�صة في المجتمعات القبلية ،ال�سلطة الم�ؤ�س�سية في المجتمعات
الح�ضارية.

القانون الإداري PLSC 232 - Administrative Law (3 Cr.) I

التعريف بالقانون الإداري ،الن�شاط الإداري ،الأموال العامة ،الموظفون العموميون� ،أعمال ال�سلطة الإدارية.

القانون الدويل العام PLSC 233 - Public International Law (3 Cr.) I

مقدمة القانون الدولي العام� ،أ�شخا�ص القانون الدولي العام ،النطاق الدولي.
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النظام الدبلوما�سي والقن�صلي PLSC 234 - Diplomatic & Consular Institution (2 Cr.) I

ن�ش�أة وتطور النظام الدبلوما�سي والقن�صلي ،اختيار �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي ،المركز القانوني لل�سفير،
المركز القانوني للقن�صل ،الح�صانة الدبلوما�سية :مفهومها ،حدودها.

)PLSC 235 - Political Geography of Lebanon & the Arab World (2 Cr.
اجلغرافيا ال�سيا�سية للبنان والوطن العربي

تعريف الجغرافيا ال�سيا�سية� ،أهمية موقع لبنان جغرافيا ،الأطماع ال�صهيونية في لبنان .الموقع الجغرافي للوطن
العربي ،نماذج عن �أهم البلدان العربية جغرافيا :م�صر� ،سوريا ،الأردن ،فل�سطين ،الخليج العربي.

علم الإجتماع ال�سيا�سي PLSC 236 - Political Sociology (2 Cr.) I

تعريف علم االجتماع بوجه عام ،عالقة علم االجتماع بعلم ال�سيا�سة� ،أهم المفكرين في علم االجتماع ال�سيا�سي،
�أهم نظريات علم االجتماع ال�سيا�سي.

)PLSC 237 - Political History of Lebanon & the Arab World (2 Cr.
التاريخ ال�سيا�سي للبنان والوطن العربي

دولة لبنان الكبير ،التركيب الطائفي في لبنان ،مفهوم الم�شاركة ال�سيا�سية ،العالقة بالمحيط العربي ،مكانة لبنان
في الوطن العربي.

االقت�صاد الدويل PLSC 238 - International Economy (3 Cr.) I

هيكل االقت�صاد الدولي ،العالقات النقدية الدولية ،ال�سيا�سة التجارية والنظام التجاري الدولي.

منهج الدرا�سات ال�سيا�سية PLSC 239 - Methods of Political Studies (2 Cr.) I

طريقة الكتابة ال�سيا�سية ،منهج الدرا�سة التاريخية ،منهج الدرا�سة التحليلية ،منهج الدرا�سة المقارنة.

املقرر ال�سيا�سي بلغة �أجنبية PLSC 240 - Political Course in Foreign Language (2 Cr.) I

تدري�س مقرر �سيا�سي ب�إحدى اللغتين الإنكليزية �أو الفرن�سية بح�سب اختيار الطالب.

ال�سيا�سات العامة PLSC 331 - Public Policies (3 Cr.) I

ال�سلطة ال�سيا�سية ،التخطيط ال�سيا�سي ،المنهج ال�سيا�سي العام للدولة ،و�ضع اال�ستراتيجيات العامة.

احلريات العامة PLSC 332 - Public Liberties (3 Cr.) I

مفهوم الحريات العامة� ،أهم �صور الحريات العامة :حرية العقيدة ،حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية ،حرية الفكر ،حرية
التعبير ،حرية االنتقال ،حرية االجتماع ،حرية تكوين الجمعيات ،حرية تكوين الأحزاب ال�سيا�سية .تطور االعتراف بالحريات
العامة ،و�سائل حماية الحريات العامة من الوجهة القانونية.

الق�ضاء الإداري PLSC 333 - Administrative Judicature (3 Cr.) I

مبد�أ الم�شروعية ،الرقابة علي �أعمال الإدارة ،تنظيم الق�ضاء الإداري ،ق�ضاء الإلغاء ،ق�ضاء التعوي�ض.

اجلن�سية ومركز الأجانب PLSC 334 - Citizenship & Status of Foreigners (2 Cr.) I

ك�سب الجن�سية اللبنانية ،فقد الجن�سية اللبنانية ،م�شاكل الجن�سية ،مركز الأجانب.

Faculty of Law & Political Science

172

املالية العامة واملوازنة PLSC 335 - Public Finance & Budget (2 Cr.) I

نظرية النفقات ،نظرية الإيرادات ،الموازنة العامة.

اجلرائم ال�سيا�سية PLSC 336 - Political Crimes (3 Cr.) I

تعريف الجريمة ال�سيا�سية .م�شروعية الجرائم ال�سيا�سية� ،أنواع الجرائم ال�سيا�سية ،اال�شتراك في الجرائم ال�سيا�سية،
ال�شروع في الجرائم ال�سيا�سية ،العقوبات المقررة للجرائم ال�سيا�سية.

مبادئ احلكم يف الإ�سالم PLSC 337 - Principles of Islamic Governance (2 Cr.) I

النموذج ال�سيا�سي في ع�صر الر�سول (دولة المدينة) ،النموذج ال�سيا�سي في ع�صر الخلفاء ،النموذج ال�سيا�سي عند
الفقهاء ،وي�شمل :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سيا�سي الإ�سالمي ،م�صادر النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي،
التعدد والوحدة في النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي .ال�سلطة في الإ�سالم ،المبادئ العامة لنظام الحكم في الإ�سالم:
ال�شورى ،العدل ،الم�ساواة ،الحقوق والحريات العامة.

القانون ال�رضيبي PLSC 338 - Tax Law (2 Cr.) I

النظام ال�ضريبي وم�شكالته ،الهيكل العام للنظام ال�ضريبي الوطني ،ال�ضرائب المبا�شرة وال�ضرائب غير المبا�شرة،
المخالفات ال�ضريبية ،حل المنازعات ال�ضريبية.

�أ�صول القرار ال�سيا�سي PLSC 339 - Fundamentals of Political Decision (2 Cr.) I

تعريف القرار ال�سيا�سي ،عملية �صنع القرار� ،صانع القرار ال�سيا�سي (القائد)� ،أهمية القرار ال�سيا�سي في �سيا�سة
الدولة.

مبادئ الإدارة العامة PLSC 340 - Principles of Public Administration (2 Cr.) I

ن�شاط الإدارة العامة ،العن�صر الب�شري في الإدارة العامة.

الق�ضايا ال�سيا�سية املعا�رصة PLSC 431 - Contemporary Islamic Issues (3 Cr.) I

الو�ضع الدولي الجديد ،لمحة عامة عن الق�ضايا ال�سيا�سية المعا�صرة ،التركيز على ق�ضيتي فل�سطين والعراق.

التحكيم يف الق�ضايا الدولية PLSC 432 - Arbitration in Political Disputes (3 Cr.) I

التمييز بين الق�ضاء الدولي والتحكيم الدولي ،التحكيم في المنازعات بين الدول ،التحكيم تحت مظلة المنظمات
الدولية.

الر�أي العام والإعالم PLSC 433 - Public Opinion & Media (2 Cr.) I

التعريف بالر�أي العام ،التعريف ب�أهمية الإعالم لن�شر المعلومات ال�سيا�سية ،و�سائل ا�ستطالع الر�أي العام� ،أهمية الر�أي
العام في �صنع القرار ال�سيا�سي.

القانون اجلزائي الدويل PLSC 434 - International Criminal Law (3 Cr.) I

التعريف بالجريمة الدولية ،التمييز بين الجرائم الدولية والجرائم �ضد الإن�سانية� ،أنواع الجرائم الدولية ،المحكمة
الجنائية الدولية ،التحقيق الجنائي الدولي.

ال�سيا�سة االقت�صادية PLSC 435 - Economic Policy (3 Cr.) I

ال�سيا�سة اال�ستثمارية� ،سيا�سة الإنتاج و�سيا�سة العمالة� ،سيا�سة الأثمان ،ال�سيا�سة المالية ،ال�سيا�سة التجارية
للدولة ،ال�سيا�سة النقدية.
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)PLSC 436 - Political Parties & Pressure Groups (2 Cr.
الأحزاب ال�سيا�سية وجماعات ال�ضغط

تعريف الحزب ال�سيا�سي� ،أنواع الأحزاب ال�سيا�سية� ،أهمية قوى المجتمع المدني :الجمعيات ،النقابات ،النوادي .دور قوى
المجتمع المدني في النظام ال�سيا�سي وت�شمل المو�ضوعات الآتية :درا�سة حق الملكية في ذاته :تعريف حق الملكية،
خ�صائ�ص الملكية ،عنا�صر الملكية ونطاقها ،قيود الملكية ،الملكية ال�شائعة� .أ�سباب ك�سب الملكية :اال�ستيالء �أو
الأ�شغال ،االلت�صاق �أو الإلحاق ،ال�شفعة ،الحيازة� .شهر الملكية العقارية.

القانون الدويل الإن�ساين PLSC 437 - International Humanitarian Law (2 Cr.) I

تعريف القانون الدولي الإن�ساني ،وطبيعته ،وتطوره التاريخي .مبادئ القانون الدولي الإن�ساني ونطاق تطبيقه ،دور
اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر في تنفيذ �أحكام القانون الدولي الإن�ساني،
اتفاقيات جنيف الأربع للعام  1949والقانون الدولي الإن�ساني ،الفئات المحمية ب�أحكام القانون الدولي الإن�ساني،
�آليات تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني ،القانون الدولي الإن�ساني وحقوق الإن�سان ،القانون الدولي الإن�ساني والعدالة
الجنائية ،تطبيق �أحكام القانون الدولي الإن�ساني على ال�صعيد الوطني ،حماية التراث الفكري والثقافي خالل النزاعات
الم�سلحة ،حماية البيئة خالل النزاعات الم�سلحة ،حظر الأعمال الإرهابية في القانون الدولي الإن�ساني ،القوات
الم�سلحة وتطبيق القانون الدولي الإن�ساني ،القانون الدولي الإن�ساني والرقابة الدولية على ا�ستخدام الأ�سلحة النووية
والكيماوية والبيولوجية.

)PLSC 438 - Analysis of Political Texts & Documents (2 Cr.
حتليل الن�صو�ص والوثائق ال�سيا�سية

التنوع في الن�صو�ص ال�سيا�سية مو�ضوع الدرا�سة :قرارات �صادرة عن م�صادر �سيا�سية عليا ،بيانات �سيا�سية .مقررات
الم�ؤتمرات ال�سيا�سية .عنا�صر التحليل :عملية ال�صياغة ،الدقة في اختيار التعبيرات ال�سيا�سية ،ا�ستطالع الموقف
من خالل الن�صو�ص.

الإدارة العامة املقارنة PLSC 439 - Comparative Public Administration (2 Cr.) I

التعريف بالإدارة العامة ومناهج البحث فيها ،بنية الإدارة العامة من النواحي ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
وعالقتها بالر�أي العام ،مظاهر االهتمام النظري بالإدارة العامة المقارنة ،التطبيقات العملية للإدارة العامة المقارنة:
في النظم الأنجلو �أمريكية والالتينية وفي الدول النامية.

�أ�صول التفاو�ض ال�سيا�سي PLSC 440 - Fundamentals of Political Negotiations (2 Cr.) I

تاريخ التفاو�ض� ،أ�س�س التفاو�ض ،نماذج من عمليات التفاو�ض ال�سيا�سي ،فر�ضيات النتائج.

Elective Courses
)PLSC 141 - History Of Social & Legal Institutions (1 Cr.
تاريخ النظم االجتماعية والقانونية

ح�ضارات البحر المتو�سط� ،أ�صل ن�ش�أة المجتمع وتطور فكرة القانون� ،أهم النظم االجتماعية والقانونية.
علم الإجرام ،علم العقاب.

علم الإجرام والعقاب PLSC 142 - Criminology & Penology (1 Cr.) I
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مبادئ االقت�صاد ال�سيا�سي PLSC 143 - Principles of Economics (1 Cr.) I

مدلول ونطاق علم االقت�صاد ،النظم االقت�صادية المختلفة ،نظرية القيمة والثمن ،نظرية الإنتاج ،نظرية
اال�ستهالك.

التاريخ ال�سيا�سي للإ�سالم PLSC 144 - Political History of Islam (1 Cr.) I

نظرة القر�آن وال�سنة للتاريخ ووظيفته ،الفرق ال�سيا�سية في الإ�سالم و�أثرها التاريخي ،وت�شمل :الأ�شعرية ،المعتزلة،
الخوارج .الدول المذهبية ال�سيا�سية في الإ�سالم :الدولة الأموية ،المذهب ال�سني ون�ش�أة الدولة ،عالقة الدولة الأموية
بالفقهاء .الدولة العبا�سية :ال�صراع المذهب ،ون�ش�أة الدولة ،مكانة الفقهاء في الدولة العبا�سية .الدولة الر�ستمية:
الفقه الإبا�ضي ونظريته ال�سيا�سية ،الفقيه ومكانته في الدولة الر�ستمية ،الدولة الفاطمية في الم�شرق العربي،
الدولة البوهيمية .الفقه ال�شيعي ونظرية الدولة ،نظرية الإمامة في الفقه الجعفري.

النظم القانونية املقارنة PLSC 145 - Comparative Legal Systems (1 Cr.) I

المق�صود بالدرا�سة القانونية المقارنة ،تاريخ الدرا�سة المقارنة� ،أهمية الدرا�سة المقارنة� ،أ�ساليب الدرا�سة المقارنة،
النظم القانونية المعا�صرة.

مبادئ علم الإن�سان PLSC 146 - Principles of Anthropology (1 Cr.) I

درا�سة المجتمعات الب�شرية ،مفهوم الثقافات والح�ضارات المختلفة ،مدار�س الأنثروبولوجي :التطورية ،الثقافية،
والوظيفية وغيرها.

قانون العقوبات (الق�سم العام) PLSC 241 - Penal Law (General Part) (1 Cr.) I

قانون العقوبات ونطاق تطبيقه ،نظرية الجريمة ،الم�س�ؤولية الجزائية ،الجزاء.

النظرية العامة للإلتزام PLSC 242 - General Theory of Obligations (1 Cr.) I

م�صادر االلتزام :الم�صادر الإرادية .الم�صادر الغير �إرادية� ،أحكام االلتزام� :آثار االلتزام ،انتقال االلتزام ،انق�ضاء االلتزام.

تنظيم الطوائف يف لبنان PLSC 243 - Regulation of Religious Sects in Lebanon (1 Cr.) I

التركيبة ال�سكانية في لبنان ،التركيبة الطائفية في لبنان ،توزيع الطوائف جغرافيا ،النظام ال�سيا�سي المرتبط
بالتوزيع الطائفي ،التنظيم القانوني للطوائف.

قوانني الأ�رسة PLSC 244 - Family Law (1 Cr.) I

التطور الت�شريعي في م�سائل الأحوال ال�شخ�صية� ،أهم ت�شريعات الأحوال ال�شخ�صية في لبنان وم�صر ،قوانين الأ�سرة
الخا�صة بالزواج ،وت�شمل :توثيق الزواج والأثر المترتب علي تخلفه ،تعدد الزوجات في ال�شريعة الإ�سالمية ،الوالية في
الزواج ،الوكالة في الزواج ،المهر وق�ضاياه� ،آثار عقد الزواج ،وبخا�صة حق الطاعة ،النفقة وتقديرها و�أحكامها .قوانين
الأ�سرة الخا�صة بالفرقة بين الزوجين ،وت�شمل� :أهم �أنواع الفرق الزوجية ،التفرقة بين الطالق والف�سخ ،التفرقة بين
الطالق والتطليق ،الفرق الق�ضائية ومناق�شة وتحليل القوانين الخا�صة بها في كل من لبنان وم�صر ،الخلع والقانون
الخا�ص به ،العدة و�أحكامها وفقا لقوانين الأ�سرة� ،أنواع الطالق والتفرقة بينها وفقا لقوانين الأ�سرة في لبنان وم�صر.
حقوق الأوالد ،وت�شمل� :إثبات الن�سب و�أهم القوانين المنظمة له ،القوانين الخا�صة بح�ضانة الأوالد .قوانين الميراث
والو�صايا والأوقاف.

التنظيم الإداري PLSC 245 - Administrative Organization (1 Cr.) I

التعريف بالتنظيم الإداري ومكوناته� ،أ�ساليب التنظيم الإداري� ،سيادة التنظيم الإداري ،التطبيقات المعا�صرة للتنظيم
الإداري في النظم القانونية والإدارية المختلفة.
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الق�ضاء الدويل PLSC 246 - International Judicature (1 Cr.) I

مقارنة بين النظام الق�ضائي الدولي والنظام الق�ضائي الوطني ،مفهوم المنازعات الدولية ،وو�سائل حلها �سلميا:
بالو�سائل الدبلوما�سية ،بالو�سائل ال�سيا�سية ،بالو�سائل الق�ضائية .محكمة العدل الدولية في عهد الأمم المتحدة
ودورها في ت�سوية المنازعات الدولية� :إن�شا�ؤها وتنظيمها وق�ضاتها ،اخت�صا�صها ووظائفها و�أ�صول المحاكمة �أمامها،
درا�سة بع�ض �أحكامها و�آرائها اال�ست�شارية� .أحكام الق�ضاء الدولي :االلتزام بتنفيذ �أحكام الق�ضاء الدولي ،مبد�أ نهائية
الأحكام الق�ضائية الدولية ومدى جواز الطعن في هذه الأحكام ،و�سائل تنفيذ الأحكام الق�ضائية الدولية في �ضوء
تطور مفهوم ال�سيادة.

نظم التقا�ضي PLSC 341 - Litigation System (1 Cr.) I

الق�ضاء العدلي ،ق�ضاء �شورى الدولة ،المجال�س التحكيمية للعمال ،الق�ضاء الع�سكري� ،أعوان العدالة :المحامي،
كاتب العدل ،الخبراء ،وكالء التفلي�سة.

)PLSC 342 - Commercial Law (Legal Regulation of Commerce) (1 Cr.
القانون التجاري (التنظيم القانوين للتجارة)

الأعمال التجارية ،التجار ،الملكية التجارية.

النظام ال�رضيبي الإ�سالمي PLSC 343 - Islamic Tax System (1 Cr.) I

التمهيد ببيان موجز عن �أهم النظم ال�ضريبية المعا�صرة وبخا�صة في القانونين اللبناني والم�صري من حيث �أنواع
ال�ضرائب وطرق تح�صيلها وم�صارفها في الدولة ،التعريف بالدولة الإ�سالمية وتحديدها في ع�صور الإ�سالم المختلفة
و�أهم الموارد المالية للدولة الإ�سالمية في هذه الع�صور ،ثم في الوقت الحا�ضر� .أهم الموارد المالية :الزكاة :بيان
م�صادرها وم�صارفها وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،الخراج ،الغنائم ،الفيء ،الجزية ،الع�شور� .أهم االلتزامات
المالية المقررة على الأفراد في الدولة الإ�سالمية وبيان م�صارفها.

ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات PLSC 344 - Multinational Corporations (1 Cr.) I

تعريف ال�شركات المتعددة الجن�سيات :التمييز بين ال�شركة الأم وال�شركة الوليدة وال�شركة الأخت ،التمييز بين
ال�شركة الوليدة والفرع �أو الوكالة .خ�صائ�ص ال�شركات المتعددة الجن�سيات :تدويل الن�شاط ،التبعية االقت�صادية،
اال�ستقالل القانوني .مخاطر ن�شاط ال�شركات المتعددة الجن�سيات :ا�ستغالل موارد الدولة الم�ضيف ،تعبئة الفائ�ض
نحو الخارج ،حب�س تداول التكنولوجيا داخل الم�شروع .حماية ال�شركات المتعددة الجن�سيات :التزامات الدولة الم�ضيفة
تجاه اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة� ،ضمان اال�ستثمارات �ضد المخاطر غير التجارية.

جرائم الوظيفة العامة PLSC 345 - Public Office Crimes (1 Cr.) I

جرائم الر�شوة ،جرائم االختال�س ،جرائم التزوير ،جرائم التربح.

قانون امللكية ال�صناعية PLSC 346 - Industrial Property Law (1 Cr.) I

تحديد المق�صود بالملكية ال�صناعية ،القواعد القانونية المنظمة للملكية ال�صناعية ،براءات االختراع ،الر�سوم
والنماذج ال�صناعية ،العالمات التجارية ،المنتجات �شبه المو�صلة ،المعرفة الفنية.

الت�رشيعات الإعالمية PLSC 441 - Media Legislations (1 Cr.) I

النظام القانوني للمطابع والإذاعة والتلفزيون من حيث :تعريفها .ملكيتها ,تنظيم ن�شاطها ،عالقتها بالدولة .المركز
القانوني للعاملين بو�سائل الإعالم ،وبخا�صة ال�صحفيين.
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امللكية العقارية PLSC 442 - Real Estates Ownership (1 Cr.) I

تعريف العقار ،حق الملكية ،نظام ال�سجل العقاري ،الرهن العقاري.

النقل الدويل PLSC 443 - International Transports (1 Cr.) I

القواعد الدولية في النقل :قواعدها هامبوج في النقل البحري ،اتفاقية وار�سو في النقل الجوي ،الإتفاقية الدولية
للنقل متعدد الو�سائط.

القانون الدويل اخلا�ص PLSC 444 - International Private Law (1 Cr.) I

تنازع القوانين :القواعد العامة لتنازع القوانين ،الحلول الو�ضعية لتنازع القوانين .تنازع االخت�صا�ص الق�ضائي.

الق�ضاء الد�ستوري PLSC 445 - Constitutional Judicature (1 Cr.) I

�أ�سا�س الرقابة علي الد�ستورية ،طرق الرقابة علي الد�ستورية ،تطبيقات الرقابة علي الد�ستورية في لبنان وم�صر.

املعامالت امل�رصفية الدولية PLSC 446 - International Bank Operations (1 Cr.) I

التحويل الم�صرفي ،االعتماد الم�ستندي ،خطاب ال�ضمان ،خ�صم الكمبياالت الدولية� ،شيكات الم�سافرين ،و�سائل
الدفع الإلكترونية� ،إدارة المحافظ المالية في البور�صات العالمية.

University Requirement Elective Course
مبادئ العلوم ال�سيا�سية PLSC 001 - Principles of Political Science (1 Cr.) I

Origin of Political Science, object of Political Science, relation between Political Science and other branches of
knowledge, motion of state, motion of Public Power.

