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المنح الدراسية 
والخصومات

المزيد عن 
الكلية

مجاالت العمل )على سبيل الذكر ال الحصر(
النيابة العامة والقضاء	 

الوظائف المساعدة للقضاء	 

وظائف الشرطة  	 

المحاماة واالستشارات القانونية ومراكز التحكيم	 

الشؤون القانونية بمختلف الدوائر والمؤسسات	 

شركات التأمين والبنوك	 

السلك الدبلوماسي	 

االنضمام للكادر األكاديمي في الجامعات	 



أهداف الكلية
بناء هيكل تنظيمي علمي وإداري مَؤهل لتفعيل منظومة المعرفة.	 

التســخير األمثــل للمــوارد المتاحــة بمــا يضمــن تحقيــق الموازنــة بيــن األهــداف األكاديميــة واالجتماعيــة واألهــداف االقتصاديــة 	 
للكليــة.

تقديــم المشــورة العلميــة فــي مجــاالت اختصــاص الكليــة والتعــاون فــي مجــال البحــوث والدراســات الخاصــة بالمجتمــع المحلــي، 	 
ــك وإعــداد برامــج دراســية للتعليــم المســتمر، واإلســهام فــي  وعقــد المؤتمــرات والنــدوات والحلقــات النقاشــية التــي تعــزز ذل

التنميــة البشــرية فــي المجتمــع.

إعــداد برامــج منهجيــة للتعليــم المســتمر، وتنميــة الكفــاءات وخدمــة المجتمــع، وذلــك مــن خــالل إنشــاء التنظيمــات اإلداريــة التــي 	 
تتولــى التخطيــط لتلــك البرامــج وتنفيذهــا وتقويمهــا.

تخريج كفاءات مَؤهلة تأهياًل علميًا رفيعًا قادرة على تحصيل المعرفة وتثميرها وتوظيفها.	 

إعداد كوادر متميزة علميًا لخدمة المجتمع المحلي والخليجي والعربي وتطويره وتحقيق التنمية الشاملة فيه.	 

الحــرص علــى الربــط الوثيــق بيــن مخرجــات العمليــة  التعليميــة والبحثيــة وبيــن متطلبــات المجتمــع وســوق العمــل فــي شــتى 	 
قطاعاتــه.

مد جسور التواصل والتعاون بين الكلية والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي محليًا وإقليميًا ودوليًا. 	 

برامج الكلية
بكالوريوس في القانون )132 ساعة معتمدة( 	

ماجستير في القانون العام )33 ساعة معتمدة( 	

ماجستير في القانون الخاص )33 ساعة معتمدة( 	

دكتوراه الفلسفة في القانون )57 ساعة معتمدة( 	

شروط القبول في برنامج البكالوريوس
الحصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو مــا يعادلهــا مصدقــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم  	

بمعــدل ال يقــل عــن 75% لمســار النخبــة أو 80% للمســار المتقــدم أو 85% للمســار العــام.

اجتياز اختبار اإلمارات القياسي )EmSAT( في اللغة العربية بدرجة ال تقل عن  )1000(. 	

اجتياز اختبار EmSAT في الرياضيات بدرجة ال تقل عن  ) 800 (. 	

	  : TOEFL( أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار قياســي آخــر معتمــد )فــي اللغــة االنجليزيــة بدرجــة ال تقــل عــن )950 EmSAT اجتيــاز اختبــار

450 ( أو )ILETS: 4.5( أكاديمــي، بشــرط أن تكــون وثيقــة االجتيــاز ســارية المفعــول وقــت تقديمهــا.

اجتياز المقابلة الشخصية من قبل كلية القانون. 	

شــروط القــبول

شروط القبول في برنامجي الماجستير
ــون المعتــرف بهــا  	 ــون مــن إحــدى كليــات الحقــوق أو الشــرطة أو الشــريعة والقان ــوس فــي القان الحصــول علــى درجــة البكالوري

ــر جيــد جــدًا علــى األقــل، أي بمعــدل تراكمــي 3.0 نقطــة مــن 4.0 .  بتقدي

	  TOEFL( أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار قياســي آخــر معتمــد )فــي اللغــة االنجليزيــة بدرجــة ال تقــل عــن )950 EmSAT اجتيــاز اختبــار

450( أو )IETLS 4.5(  أكاديمــي ، بشــرط أن تكــون وثيقــة االجتيــاز ســارية المفعــول وقــت تقديمهــا.

اجتياز اختبار EmSAT في اللغة العربية بدرجة ال تقل عن )1250(. 	

يجــوز قبــول الطلبــة الحاصليــن علــى شــهادة بكالوريــوس فــي القانــون أو مــا يعادلــه مــن جامعــة معتــرف بهــا مــن وزارة التربيــة  	

والتعليــم قبــوالً مشــروطًا فــي برنامــج الماجســتير فــي القانــون حســب الضوابــط التاليــة:

أ. يتعيــن علــى الطالــب الحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس  بمعــدل تراكمــي  ال يقــل عــن )2.5 مــن 4.0( أو مــا يعادلــه، ودون              

)3.0 مــن 4.0( أو مــا يعادلــه أن يحقــق الشــروط التاليــة خــالل فتــرة القبــول المشــروط وإال فصــل مــن البرنامــج، وهــي:

- دراسة ست )6( ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الدراسي األول اللتحاقه بالبرنامج.

- الحصــول علــى معــدل تراكمــي 3 مــن 4 كحــّد أدنــى فــي الـــ6 ســاعات المعتمــدة األولــى مــن المســاقات التــي يدرســها فــي 

برنامــج الماجســتير.

ــه ودون       ــب الحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس  بمعــدل تراكمــي  ال يقــل عــن )2.0 مــن 4.0( أو مــا يعادل ب.  يتعيــن علــى الطال

ــه فــي البرنامــج وهــي:    )2.5 مــن 4.0(  أن يحقــق الشــروط التاليــة خــالل الفصــل الدراســي األول ل

- تسجيل ما ال يزيد عن )9( ساعات معتمدة من المساقات االستدراكية في الفصل الدراسي األول اللتحاقه بالبرنامج.

-  تحقيــق معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3.0 مــن 4.0(  فــي المســاقات االســتدراكية ، علــى أن ال تحتســب هــذه المســاقات فــي 

الخطــة الدراســية  للطالــب وال يعتــد بهــا فــي احتســاب معدلــه التراكمــي.

شروط القبول في برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون
الحصــول علــى درجــة الماجســتير أو مــا يعادلهــا فــي أحــد تخصصــات القانــون، مــن جامعــة معتــرف بها مــن وزارة التربيــة والتعليم  	

- شــؤون التعليــم العالــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبتقديــر ال يقــل عــن جيــد جــدا )3 نقــاط مــن 4( أو مــا يعادلهــا.

	  TOEFL( أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار قياســي آخــر معتمــد )فــي اللغــة االنجليزيــة بدرجــة ال تقــل عــن )1100 EmSAT اجتيــاز اختبــار

500( أو )IELTS 5  أكاديمــي( ، بشــرط أن تكــون وثيقــة االجتيــاز ســارية المفعــول وقــت تقديمهــا.

اجتياز اختبار EmSAT باللغة العربية بدرجة ال تقل عن  )1250(. 	

تقديم رسالتي تزكية من أستاذين سبق لهما تدريس الطالب في مرحلة الماجستير. 	


