
محتوى البرنامج والخطة الدراسية )132 ساعة(

بكالوريوس في

الـــقـــــانـــون

V: 112020V: 012021

أوال: متطلبات الجامعة االلزامية: يجب عىل الطالب أن يجتاز بنجاح جميع المساقات االلزامية اآلتية:

رقم المساق اسم المساق رقم المساق اسم المساق رقم المساق اسم المساق

متطلبات الجامعة االلزامية:  30 ساعة معتمدة

 مساقات فصل الخريف

ISL 100(A) ENG 100(AA) الثقافة اإلسالمية ARL 100(AA) اللغة االنجليزية (1)  مهارات االتصال باللغة العربية

FWS 211(AA) أساسيات الذكاء االصطناعي FWS 100(AA) مجتمع اإلمارات والخليج العربي FWS 100(A)  المهارات األكاديمية للنجاح

مساقات فصل الربيع

FWS 301(AA) تطوير قادة الغد ENG 200(A) اللغة االنجليزية (2) ITD 100(AA) المدخل إىل المعلومات والتكنولوجيا الرقمية

FWS 310(A) أساسيات االبتكار وريادة األعمال

ثالًثا: المساقات االختيارية: يجب عىل الطالب أن يجتاز بنجاح ثالثة مساقات فقط من المساقات اآلتية:

رقم المساق اسم المساق رقم المساق اسم المساق رقم المساق اسم المساق

متطلبات الجامعة االلزامية:  30 ساعة معتمدة

IRLA 280 قانون الملكية الفكرية EPLA 285 قانون حماية البيئة SCLA 291 علم اإلجرام والعقاب

IOLA 370 قانون المنظمات الدولية ECLA 301 الجوانب القانونية للتجارة االلكترونية CPLA 288 قانون حماية المستهلك

PLLA 300 التشريعات الجزائية الخاصة ACLA 290 العقود اإلدارية HPLA 150 تاريخ وفلسفة القانون

ثانًيا: متطلبات التخصص االلزامية: يجب عىل الطالب أن يجتاز بنجاح جميع المساقات االلزامية اآلتية:

رقم المساق اسم المساق رقم المساق اسم المساق رقم المساق اسم المساق

متطلبات التخصص االلزامية: 93 ساعة معتمدة

مساقات فصل الخريف

COLA 200 القانون التجاري PCLA 110 INLA 105 النظم السياسية والقانون  الدستوري  المدخل لدراسة القانون

PALA 229 األحوال الشخصية PGLA 225 قانون الجزاء العام SULA 209 المصادر غير االرادية لاللتزام

LSLA 335 قانون العمل والتأمينات االجتماعية PPLA 328 قانون الجزاء الخاص (1) PCLA 306 قانون االجراءات المدنية

CCLA 320 العقود المسماة IILA 337 المواريث والوصايا CCLA 330 الشركات التجارية واإلفالس

PPLA 450 قانون اإلجراءات الجزائية BBLA 431 األعمال المصرفية والعقود واألوراق التجارية FFLA 340 أصول الفقه

IPLA 490 التدريب العملي الداخلي

مساقات فصل الربيع

INLA 210 القانون الدولي العام PELA 219 مبادىء علم االقتصاد IFLA 218 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي

ENLA 208 مصطلحات قانونية بلغة انجليزية ADLA 205 القانون اإلداري SULA 203 المصادر االرادية لاللتزام

BFLA 348 المالية العامة والتشريع الضريبي TVLA 220 دراسات قانونية بلغة إنجليزية RCLA 310 أحكام االلتزام

IPLA 342 القانون الدولي الخاص JILA 344 التحكيم التجاري الداخلي والدولي PPLA 329 قانون الجزاء الخاص (2)

GPLA 498 بحث التخرج ORLA 477 الحقوق العينية األصلية والتبعية EILA 420 التنفيذ الجبري

EPLA 495 التدريب العملي الخارجي SWLA 440 القانون البحري والجوي



ــي  ــوس ف ــج البكالوري ــي برنام ــة أبوظب ــون جامع ــة القان ــرح كلي تط

ــة  ــل  لجن ــن قب ــد م ــج معتم ــو برنام ــة، وه ــة العربي ــون باللغ القان

االعتمــاد األكاديمــي فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وتســعى  كليــة 

القانــون مــن خــالل هــذا البرنامــج إىل إعــداد طــالب يتمتعــون 

بدرجــة عاليــة مــن المهنيــة القانونيــة، ليكونــوا قادريــن عىل اســتيفاء 

متطلبــات ســوق العمــل التنافســي ومواجهــة تحدياتــه، وذلــك مــن 

خــالل تقديــم تعليــم قانونــي متطــور وتدريــب متخصــص يعتمــدان 

عــىل االلتــزام بقواعــد ومعاييــر االعتمــاد العالمــي وضمــان الجــودة، 

وفــي ســبيل تحقيــق  ذلــك تعتمــد الكليــة عــىل كادر تدريســي 

ــص  ــي كل تخص ــوراه ف ــة الدكت ــوة حمل ــن صف ــن م ــز مختاري متمي

قانونــي  وتعمــد إىل تقديــم العلــوم والمعــارف والمهــارات القانونيــة 

ــورة.  ــة متط ــم متنوع ــاليب تعلي ــرق وأس ــر ط ــا عب لطالبه

الحصول عىل بكالوريوس القانون هو المنفذ الرئيس لممارسة العديد من المهن السامية 

واألنشطة داخل دولة اإلمارات، حيث تخول هذه الشهادة لحاملها الحصول عىل فرص عمل 

في المجاالت اآلتية:

•   سلك القضاء – النيابة العامة – النيابة العسكرية
•   السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ العمل في المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان

•   مهنة المحاماة – االستشارات القانونية – مهنة التحكيم التجاري والدولي
•   إدارة الشؤون القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، والشركات والمؤسسات الخاصة 

والبنوك

•   جهات التوثيق وكتاب العدل، وجهات التسجيل واإلشهار(التسجيل العقاري – السجل 
التجاري – تسجيل السفن)

كما يمكن لخريج هذا البكالوريوس متابعة دراسته العليا بإحدى برامج الماجستير المعتمدة 

بكلية القانون- جامعة أبو ظبي، ومن بعدها الدكتوراه داخل دولة اإلمارت أو خارجها، فيصبح 

مؤهاًل لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة. 

مهمة البرنامج 

الفرص الوظيفية لخريجي 
البرنامج:

طالل الظنحاني

التحقت بكلية القانون جامعــة أبوظبــي لســمعتها األكاديمية المتميــزة بدولــة اإلمارات، وبمجرد 

بدء مسيرتي الدراسية في هذا الصرح العلمي أدركت أن هذه السمعة لم تأت من فراغ، حيث يتوىل 

التدريس لنا نخبة من أكفأ أساتذة القانون، مستخدمين في ذلك طرق وأساليب تعليم تتنوع ما بين 

المحاضرات النظرية والتدريب العملي عىل القضايا عبر ورش عمل ومحاكمات صورية، وتدريب خارجي 

في دائرة  القضاء بأبو ظبي.

لذا... أقول بكل ثقة: أنني فخور بكوني أحد طالب هذا الصرح العلمي العظيم.

سالمة المزروعي

أعتبر تجربة التحاقي بكلية القانون جامعة أبو ظبي تجربة فريدة ومميزة جًدا، حيث نعيش أجواًء رائعة 

داخل الكلية كلها حماس وشغف وايجابية، مما شجعنا كطالبات عىل االبداع والتميز وتطوير ملكاتنا 

الذهنية والفكرية في المجال القانوني، وقدراتنا الشخصية بوجه عام، وكل ذلك بفضل طرق وأساليب 

التعلم الحديثة التي يعتمد عليها أساتذتنا في التدريس لنا، وروح التعاون والمعاملة الطيبة والمساندة 

المستمرة التي نلقاها من إدارة الكلية وأساتذتها، وكل فريق العمل بها.

شهادة طالب


