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ال�سنة الرابعة

عنوان امل�ساق

�لقانون �ملدين )7( : �لتاأمينات �لعينية 

و�ل�شخ�شية

�لقانون �لتجاري )3(: �لور�ق �لتجارية 

و�لإفال�س وعمليات �لبنوك

�لقانون �لدويل �خلا�س )2(

�أ�شول �لفقه

قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية

�ملالية �لعامة و�لت�رضيع �ل�رضيبي

Common Law (3) - Real Estate Laws

�ملو�ريث و�لو�شايا 

Commercial Law (4): Introduction to 
Financial Law
Start-up and Entrepreneurship legal 
framework and legal drafting

Course in English: Laws of the DIFC

بحث �لتخرج 

املواد الإختيارية

عنوان امل�ساق

�ملدخل �ىل �لت�رضيعات �لعربية

علم �لإجر�م وعلم �لعقاب

Money Banking and Financial Market

فل�شفة �لقانون

قانون حماية �مل�شتهلك

قانون حماية �لبيئة

علم �لإجتماع �لقانوين

�لقانون �لبحري و�جلوي

International Commercial Contracts

قو�نني �لإ�شتثمار و�ملناطق �حلرة

�لقانون �لأوروبي

�لقانون �لدويل �لإقت�شادي

�لت�رضيعات �جلز�ئية �خلا�شة

�لعالقات �لإقت�شادية �لدولية

�ملنازعات �لد�شتورية و�لإد�رية

Human Rights in International Law 
and Islam

اللغات: 

عنوان امل�ساق

�للغة �لنكليزية 

�للغة �لفرن�شية 



برنامج البكالوريوس في القانون

نشأة برنامج القانون في دبي
�شت جامعة �شان جوزف يف دبي �لعام 2008 لتقدمي 

ّ
تاأ�ش

�لقانون,  يف  للبكالوريو�س  و�ملتمًيز  �لعريق  برناجمها 

�لكبري  و�لثقايّف   
ّ
�لأكادميي �مل�رضوع  �إطار  يف  وذلك 

�لربنامج  وح�شل  للقادة.  �إعد�د  وبرنامج  دبي,  لإمارة 

 من وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
ّ
على �لعتماد �لأكادميي

 لدولة �لإمار�ت.
ّ
�لعلمي

جامعة  يف  �ل�شيا�شّية  و�لعلوم  �حلقوق  لكلّية  فرع  هي 

 1913 �لعام  �شت 
ّ
تاأ�ش �لتي  بريوت  يف  يو�شف  �لقّدي�س 

�للبنانّية  �لدولة  �أكرب �ملنا�شب يف  تبوؤّو�  جت طالبًا 
ّ
وخر

وحمامني  وق�شاة  و�شفر�ء  ووزر�ء  جمهورّية  روؤ�شاء  من 

ونقاباء وغريها من �ملنا�شب �لقانونّية �لرفيعة.

طريقة التدريس
درو�شًا  �لنظرّية,  �لدرو�س  �إىل  بالإ�شافة  �لتدري�س  ي�شمل 

عملّية  مهار�ت  على  خاللها  من  �لطالب  ب 
ّ
يتدر تطبيقّية 

عديدة كحّل م�شائل عملّية لق�شايا قانونّية, و�لتعليق على 

قر�ر�ت �ملحاكم, وكتابة �ملذّكر�ت وفّن �ملر�فعات, �إلخ...

مميّزات برنامج القانون : معرفة، 
مهارات وكفايات

ة مبختلف فروع �لقانون  -  معرفة متعّمقة للمفاهيم �خلا�شّ

وم�شامينها ومبادئها �لأ�شا�شّية.

�ملّتحدة  �لعربّية  �لإمار�ت  لدولة  �لوطنّية  �لقو�نني  -  متلَُّك 

دول  ة  وخا�شّ �ملقارنة  لقو�نني  �لأ�شا�شّية  و�مل�شامني 

.
ّ
جمل�س �لتعاون �خلليجي

-  �لتمّكن من تفكري قانويّن دقيق ي�شمل �ملنطق و�ملنهجية 

�لقانونّية �لغربّية �ملتعّددة.

-  �إمتالك ثقافة عاّمة غري قانونّية ومتعّددة �جلو�نب ت�شهم 

يف حت�شري �لطاّلب لدور قيادّي يف �ملجتمع.

شروط التسجيل
ي�شرتط للقبول يف �لربنامج:

من  �لعامة  �لثانوية  �شهادة  على  حا�شاًل  �لطالب  يكون  1.  �أن 

من  م�شدقة  يعادلها  ما  �أو  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة 

مل�شار   %75  ( عن  يقل  ل  مبعدل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

�لنخبة �أو 80% للم�شار �ملتقدم �أو 85% للم�شار �لعام(.

2.  �جتياز �ختبار EmSAT يف �للغة �لعربية بدرجة )1000(.

3.  �جتياز �ختبار EmSAT يف �لريا�شيات بدرجة ) 800 (.

4.   �جتياز �ختبار EmSAT يف �للغة �لجنليزية بدرجة )950( 

 450 : TOEFL( أو ما يعادلها يف �ختبار قيا�شي �آخر معتمد�

)4.5 :ILETS /

5. �جتياز �ختبار �لقبول �لذي ت�شعه كلية �لقانون.

6. �جتياز �ملقابلة �ل�شخ�شية من قبل كلية �لقانون.

7.  1050 درهم ر�شوم �لت�شجيل.

*  تدر�س �جلامعة طلبات قبول حاملي �شهادة �لبكالوريو�س �و 
�ل�شهاد�ت �لعليا بح�شب مكت�شبات كل طالب

بكالوريوس  برنامج  خريجو  هم  أين 
القانون لجامعة سان جوزف دبي؟

DIFC courts يف �ل�شلك �لق�شائي يف �ملحاكم �ملالية �لعاملية -

 -  يتابعون در��شات عليا يف �ململكة �ملتحدة يف �أرقى جامعات:

• Univeristy of Leeds –UK 
• George Washington Univeristy – USA 
• Oxford Univeristy – UK 
• Univeristy of Melbourne -Australia

- حمامون يف �أهم مكاتب �ملحاماة يف �لدولة

- م�شت�شارون و باحثون قانونيون يف وز�ر�ت و دو�ئر حكومية 

-  م�شت�شارون قانونيون لدى م�شارف و �رضكات برتولّية وغريها 

يف �لقطاع �خلا�س 

ال�سنة الأوىل

عنوان امل�ساق

�ملدخل �ىل در��شة �لقانون و�لقانون �ملدين )1( 

: نظرية �لقانون

�لقانون �لد�شتوري �لعام و�لنظم �ل�شيا�شية -1

�لنكلو�شاك�شونية  �لنظمة  �ملقارن:  �لقانون 

و�لنظمة �لالتينية

�ملدخل �ىل در��شة �لقانون و�لقانون �ملدين )2( 

: نظرية �حلق

�لقانون �لد�شتوري �لعام و�لنظم �ل�شيا�شية -2

�ملنهجية �لقانونية

تاريخ �لنظم �لقانونية و�لإجتماعية

�ملدخل �ىل �لفقه �لإ�شالمي

�لتدريب �لعملي 1

Principles of Economics

جمتمع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�للغة �لعربية

ال�سنة الثانية

عنوان امل�ساق

لالإلتز�م  �لعامة  �لنظرية   :  )3( �ملدين  �لقانون 

و�لعقود : �مل�شادر �لإر�دية لالإلتز�م

�لقانون �ملدين)3-ب( : �لنظرية �لعامة لالإلتز�م 

و�لعقود : �مل�شادر غري �لإر�دية لالإلتز�م

قانون �لعالقات �لدولية

قانون �لعقوبات �لعام

 : �لإ�شالمية  �ل�رضيعة  يف  �ل�شخ�شية  �لأحو�ل 

�لزو�ج و�لطالق

لالإلتز�م  �لعامة  �لنظرية   :  )4( �ملدين  �لقانون 

و�لعقود : �أحكام �لإلتز�م

ال�سنة الثالثة

عنوان امل�ساق

�لقانون �ملدين )6( : �حلقوق �لعينية �لأ�شلية        

�لقانون �لتجاري )1( : �ملبادئ �لعامة, �ملحل 

�لتجاري, �لتاجر و�ملناف�شة غري �مل�رضوعة

قانون �لعقوبات �خلا�س

قو�نني �لعمل و�ل�شمان �لإجتماعي 

�لقانون �لدويل �خلا�س  )1(

�لقانون �ملدين )5(: �لعقود �مل�شماة 

قو�نني �جر�ء�ت  �لتنفيذ 

�لقانون �لتجاري )2(: �ل�رضكات �لتجارية

قو�نني �لتحكيم �لد�خلي و�لدويل

Common Law (2) – Business 
Organizations and Corporate 
Governance

�لقانون �لدويل �لعام

Internship (2)

Legal Terminology (2)

عنوان امل�ساق

قانون �لجر�ء�ت �ملدنية

�لقانون �لإد�ري

Common Law (1) – Contracts in the 
Common Law System

�لقانون و�لتكنولوجيا �حلديثة

Introduction to Translation
Legal Terminology (1)

قانون �مللكية �لفكرية


