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 مواد ال�سنة الأوىل 

جممــوعة )�أ(

ال�شريعة كم�شدر للت�شريع 

القانون الد�شتوري 

املدخل اىل القانون املدين 

جممــوعة )ب(

املدخل اىل قانون الإجراءات

القانون املقارن 

الإنكليزية  اأو  العربية  )باللغة  النكلو�شاك�شونية  الأنظمة  وتقدمي  عر�ض 

ح�شب اختيار الطالب(

ح�شب  الفرن�شية  اأو  العربية  )باللغة  الالتينية  الأنظمة  وتقدمي  عر�ض 

اختيار الطالب(

جممــوعة )ج(

قانون العالقات الدولية

اختيار  ح�شب  الإنكليزية  اأو  العربية  )باللغة  ال�شيا�شي  القت�شاد 

الطالب(

درو�ض يف املنهجية

جمموعة )د(

م�شطلحات قانونية )باللغة العربية والإنكليزية والفرن�شية(

درو�ض يف اللغة العربية

درو�ض يف اللغة الإنكليزية

جممــوعة )هـ(

مادة اختيارية

- درو�ض يف اللغة الفرن�شية

                  اأو

املـدخـل الـى الت�شريعـات العـربيـة

اأهم مواد ال�سنة الثانية

القانون املدين : النظرية العامة لالإلتزامات و العقود 

القانون الدراي العام 

القانون اجلزائي 

علم املالية العامة 

تاريخ الإلتزامات املقارن 

قانون الموال والقانون العقاري 

قانون الإجراءات املدنية 

قانون الإجراءات اجلزائية

 اأهم مواد ال�سنة الثالثة

القانون املدين : العقود اخلا�شة وال�شمانات 

القانون التجاري. درا�شة عامة. ال�شركات التجارية 

قوانني العمل وال�شمان الجتماعي 

احلريات واحلقوق ال�شا�شية 

القانون الدويل العام 

العلم اجلنائي 

حقوق امللكية الفكرية  

املحا�شبة التجارية

اأهم مواد ال�سنة الرابعة 

قانون الإرث والهبات / والأحوال ال�شخ�شية 

القانون الدويل اخلا�ض 

الفال�ض  وقانون  التجارية،  والعقود  التجارية  ال�شندات   : التجاري  القانون 

وال�شلح الواقي 

قانون ال�شرائب يف املعامالت التجارية 

القانون البحري والقانون اجلوي 

القانون امل�شريف 

املدخل اىل القانون الوروبي 
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تهتم هذه الكلية بتعزيز التعددية اللغوية  عن طريق تاأمني التدري�ض بالعربية 

بالثقافة  طالبها  بتزويد  الثقايف  التنوع  تعتمد  كما  والنكليزية  والفرن�شية  

النكلو�شاك�شوين  والقانون  الفرن�شي  والقانون  اللبناين  القانون  يف  الالزمة 

والقانون الوروبي وقوانني الدول العربية.

ان التدري�ض يف هذه الكلية ي�شدد على اجلهد الفكري املبني على ا�شتعمال 

ويف  العمل  يف  املنهجية  وعلى  بالذاكرة  ال�شتعانة  على  فقط  ولي�ض  املنطق 

ال�شحيح  التف�شري  لعتماد  الطالب  توؤهل  التي  القانونية  املعطيات  حتليل 

للن�شو�ض الت�شريعية والقرارات الق�شائية والآراء الفقهية  كما توؤهله حل�شن 

ا�شتعمال ما يكون قد اكت�شبه من الناحية النظرية يف املجالت العملية.

 

ان تعزيز البحث العلمي هو من مهمات هذه الكلية. وهي ت�شجع اأعمال البحث 

على م�شتوى الهيئة التعليمية كما على م�شتوى الطالب ، ل �شيما يف مرحلة 

�شهادة املاج�شرت والدكتوراه. ولهذا الغر�ض ان�شاأت الكلية »مركز الدرا�شات 

بقوانني  املعرفة  تعميق  ومهمته   »CEDROMA« العربي  للعامل  احلقوقية 

الدول العربية وامل�شاهمة يف حتقيق رغبة البالد الجنبية بالتعرف على هذه 

القوانني وذلك عن طريق اجراء املقارنات بني القوانني والنظمة املختلفة. 

فيها  ي�شارك  التي  واملحا�شرات  والندوات  املوؤمترات  ينظم   املركز  هذا  ان 

وغريها  فرن�شا  ومن  العربية  البلدان  من   وحمامون  وق�شاة  قانون  ا�شاتذة 

من البلدان الأوروبية والأمريكية وهو يقوم بطبع ون�شر اعمال هذه اللقاءات 

العلمية.

و  التي حتتوي على مائة الف جملد  الغنية  اي�شًا مبكتبتها  الكلية  تتميز هذه 

1152 عنوان جملة علمية بالفرن�شية والعربية والنكليزية وقد مت مكننتها من 

http://alexandrie-css.usj.edu.lb خالل برنامج

املعمقة  الدرا�شات  و�شهادة  اللبنانية يف احلقوق  الجازة  الكلية  يف بريوت  متنح 

 »Paris II«   2 باري�ض  جامعة  مع  بالتعاون  الأعمال  وقانون  اخلا�ض  القانون  يف 

: القانون اخلا�ض ال�شامل، قانون التحكيم، قانون امل�شارف  )مع ثالثة خيارات 

اجلنائية  والعلوم  اخلا�ض  القانون  يف  املاجي�شرت  و�شهادة  املالية(  والأ�شواق 

بال�شرتاك مع جامعة جان مولن يف مدينة ليون الفرن�شية »Lyon III« و�شهادة 

الدرا�شات املعمقة يف القانون العام .

جامعة

Université Saint-Joseph (USJ)
بريوت 

ب�شورة  بها  تعرتف   ،1875 �شنة  تاأ�ش�شت  خا�شة،  لبنانية  جامعة  انها 

ر�شمية الدولة اللبنانية، وتعرتف بال�شهادات التي متنحها، وذلك وفقا 

احتاد  يف  ع�شو  وهي  لبنان،  يف  العايل  التعليم  تنظيم  قانون  لحكام 

اجلامعات  واحتاد  للجامعات،  الدويل  والحتاد  العربية،  اجلامعات 

الناطقة كليًا او جزئيًا باللغة الفرن�شية، كما انها ترتبط مبا يزيد على 

واوروبية،  عربية،  خمتلفة،  جامعات  مع  تعاون  اتفاقية  واربعني  مئة 

وامريكية، وكندية، و�شينية، ويابانية.

انها ت�شعى  اىل تعزيز احلوار بني احل�شارات من خالل التنوع الثقايف 

واللغوي. 

ان ن�شاطها يغطي، من خالل اثنتي ع�شرة كلية واثنني وع�شرين معهدًا 

او مدر�شة متخ�ش�شة، خمتلف املجالت، ل �شيما جمال الطب  عاليًاً 

والهند�شة واحلقوق والقت�شاد وادارة العمال والعلوم الطبية والعلوم 

والتكنولوجيا والعلوم ال�شيا�شية والجتماعية والعلوم الن�شانية. 

جامعة

Université Saint-Joseph (USJ)
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

بريوت

  Université Saint–Joseph  تاأ�ش�شت كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية يف جامعة

يف بريوت عام 1913 وهي اقدم كلية للحقوق يف لبنان.

 توخى املوؤ�ش�شون من هذه الكلية ان تتابع  الرتاث الثقايف العريق ملدر�شة 

حقوق بريوت التي ان�شئت يف القرن الثالث امليالدي )عام 254 م( والتي 

كانت ا�شهر مدر�شة للحقوق يف العامل القدمي اىل جانب مدر�شة احلقوق 

يف روما ويف الق�شطنطينية . ونظرا لهمية هذه املدر�شة اعطيت لبريوت 

.BEYRITUS  NUTRIX  LEGUM » ت�شمية » بريوت ام ال�شرائع

المرباطور يو�شتنيانو�ض

)القانون الروماين - البيزطي(

المام عبد الرحمن الوزاعي

)ال�شريعة ال�شالمية(

جان-اتيان بورتالي�ض

رئي�ض جلنة وا�شعي القانون 

املدين الفرن�شي عام 1804

�شليم باز

�شاحب »�شرح املجلة«

)القانون املدين العثماين(

تاريخ م�سادر القانون اللبناين من خالل الر�سومات

�شورة لطالب 1913

�شورة للمتخرجني عام 1950

جامعة

Université Saint-Joseph (USJ)-دبي

كليَّة احلقوق

ان ان�شاء  كلية احلقوق يف دبي يندرج �شمن اإطار امل�شروع الكادميي والثقايف 

والنمو  العمرانية  النه�شة  مواكبة  لجل  دبي  امارة  و�شعته  الذي  الكبري 

العربية  المارات  ودولة  ب�شكل خا�ض  المارة  ت�شهدهما  اللذين  القت�شادي 

املتحدة ب�شكل عام.

ان كلية احلقوق يف دبي تعطي الدرو�ض باللغة العربية مع النفتاح على اللغتني 

النكليزية والفرن�شية.

هذا  قلب  يف  هي  دبي  وامارة  املتحدة  العربية  المارات  دولة  ت�شريعات  ان 

العربية  الدول  قوانني  مع  املقارن  القانون  منهجية  اعتماد  مع  التدري�ض 

والنظمة القانونية النكلو �شاك�شونية والالتينية.

ان تدري�ض احلقوق يف كلية دبي يعتمد على التكامل بني النظرية والتطبيق. 

اىل جانب املحا�شرات، التي ي�شار فيها اىل تزويد الطالب بالقواعد الكلية 

لالعمال   « ح�ش�شا  الكلية  تنظم  القانونية،  والنظريات  العامة  واملبادىء 

التطبيقية » لجل مترين الطالب على تطبيق ما يكون قد اكت�شبه من الناحية 

ويتم  العملية.  الناحية  املتقا�شني من  التي تطرح بني  امل�شائل  النظرية على 

ذلك، بنوع خا�ض، من خالل درا�شة  القرارات ال�شادرة عن املحاكم والتعليق 

عليها.

كلية  عن  �شادرة  تعترب  دبي  يف  احلقوق  كلية  عن  ال�شادرة  ال�شهادات  ان 

احلقوق الم يف بريوت وتتمتع بذات القيمة الكادميية املعرتف بها يف لبنان 

يف  اللي�شان�ض  �شهادة  وهي  والمريكية  والوروبية  العربية  اجلامعات  ويف 

احلقوق و�شهادة الدرا�شات العليا او املاجي�شرت والدكتوراه.

ان هذه ال�شهادات توؤمن جمالت للعمل وا�شعة مثل املحاماة والق�شاء وال�شلك 

او  قانوين  كم�شت�شار  اخلا�ض  القطاع  والعمل يف  العامة  والوظيفة  اخلارجي 

كم�شوؤول اداري على م�شتوى رفيع.

الهيئة التعليمية يف كليَّة احلقوق يف بريوت اثناء حفلة توزيع ال�شهادات يف حزيران 1965


