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العدالُة حٌق للجميع 

وسيادُة القانوِن 

فوَق كلِّ اعتبار

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه هللا



كلمة العميد

وبرنامجــي  القانــون  فــي  بكالوريــوس  برنامــج  القانــون  كليــة  تطــرح 

ماجســتير فــي القانــون وهمــا ماجســتير فــي القانــون العــام وماجســتير 

ــاص ــون الخ ــي القان ف

وتسعى الكلية لتحقيق األهداف التالية: 

ــي  ــع اإلمارات ــوال المجتم ــق أح ــم وف ــاليب التعلي ــج وأس ــع برام وض  •
ــات  ــة احتياج ــة لتلبي ــي عام ــع العرب ــوص والمجتم ــه الخص ــى وج ع

ــوق  ــات س ــتيفاء متطلب ــة الس ــل الطلب ــا وتأهي ــة وتطلعاته المنطق

ــه ــة تحديات ــل ومواجه العم

الجــودة  وضمــان  العالمــي  االعتمــاد  ومعاييــر  بقواعــد  االلتــزام   •
لضمــان اتســاق األداء فــي الكليــة فــي مجــال القانــون، وتأكيــد 

ــاً لتمكينهــم  ــا عالمي ــرف به ــع بدرجــة معت ــة فــي التمت حقــوق الطلب

مــن االنضمــام لســوق العمــل التنافســي عــى اختــاف مجاالتــه

ــن  ــددا م ــة إال أن ع ــة العربي ــة باللغ ــورة رئيس ــس بص ــري التدري يج  •
متطلبــات  تلبيــة  بهــدف  اإلنجليزيــة  باللغــة  تــدرس  المســاقات 

ــة الســتخدام  ــدد مــن المهــن القانوني ســوق العمــل نظــراً لحاجــة ع

ــة ــة اإلنجليزي اللغ

ــر  ــارات عب ــارف والمه ــوم والمع ــى العل ــة ع ــول الطلب ــان حص ضم  •
طــرق تعليــم متنوعــة وأســاليب متعــددة بمــا يتضمــن المحاضــرات 

ــكل  ــى ش ــة ع ــا القانوني ــى القضاي ــي ع ــب العمل ــة والتدري النظري

ــة  ــم صوري ــان تحكي ــم ولج ــرات ومحاك ــدوات ومناظ ــل ون ورش عم

قانونيــة عيــادة  إىل  إضافــة 

كمــا أن كليــة القانــون بصــَدِد إتمــام هيكلهــا األكاديمــي واإلداري،   •
الهيئــة  أعضــاء  صفــوة  الســتقطاب  جهدهــا  قصــارى  وتبــذل 

ــون  ــات القان ــن تخصص ــص م ــي كل تخص ــن ف ــية المؤهلي التدريس

لتلبيــة االحتياجــات التدريســية فــي كل مــن حــرم الجامعــة فــي 

ــي ــن ودب ــي والعي أبوظب

ــا  ــع فيه ــا والتوس ــع برامجه ــى تنوي ــة ع ــل الكلي ــك تعم ــى ذل ــاًء ع وبن

ــز المحــددة  ــا عــى ضــوء مجــاالت التمّي الســيما برامــج الدراســات العلي

للكليــة.

رؤية الكلية 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وضمــن  أن تصبــح فــي قمــة كليــات القانــون بدول

ــغ  ــا وأن يبل ــون فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــات قان أفضــل خمــس كلي

ــوغ عــام 2024. ــا ببل عــدد طالبهــا 1250 طالب

رسالة الكلية

ــا  ــتخدام تكنولوجي ــدم باس ــي كتق ــم قانون ــم تعلي ــون إىل تقدي ــة القان ــعى كلي تس

ــكات القانونيــة للدارســين. ــاع طــرق تدريســية مبتكــرة لإلرتقــاء بالمل حديثــة واتب

ما يمّيز الكلية
 

صفوة أساتذة القانون

لتكــون قانونــي مميــز، ال بــد مــن أن تَتَّلمــذ عــى يــد أهــل االختصــاص والفقــه، 

ومــن هــذا المنطلــق فــإن الــكادر التدريســي لكليــة القانــون مختــارون مــن صفــوة 

حملــة الدكتــوراه فــي تخصصاتهــم.

تنوع أساليب التدريس 

ــب،  ــة فحس ــة القانوني ــابك المعرف ــرادك باكتس ــغ م ــن تبل ــون، ل ــة القان ــي كلي ف

ــون.  ــارس للقان ــوق كمم ــل للتف ــداد والتأهي ــى اإلع ــاً ع ــتحصل أيض ــك س ولكن

ــة  ــد الطلب ــدف م ــا به ــس فيه ــاليب التدري ــع أس ــة إىل تنوي ــد الكلي ــذا تعم وله

ــي  ــب عمل ــة وتدري ــرات نظري ــالل محاض ــن خ ــة م ــارات القانوني ــة والمه بالثقاف

ــي.  ــي وخارج داخل

د. هــانــي دويـــدار

عميد كلـيـة الـقـانـون



الفرص الوظيفية

الحصــول عــى بكالوريــوس القانــون هــو المنفــذ الرئيــس لممارســة العديــد 

مــن المهــن الســامية واألنشــطة داخــل دولــة اإلمــارات، حيــث تخــول هــذه 

الشــهادة لحاملهــا الحصــول عــى فــرص عمــل فــي المجــاالت اآلتيــة:

سلك القضاء – النيابة العامة – النيابة العسكرية  •
الســلك الدبلوماســي والقنصلــي؛ العمــل فــي المنظمــات الدوليــة   •

اإلنســان وحقــوق 

مهنــة المحامــاة – االستشــارات القانونيــة – مهنــة التحكيــم التجــاري   •
والدولــي

ــركات  ــة، والش ــات العام ــات والمؤسس ــة بالهيئ ــئون القانوني إدارة الش  •
والبنــوك الخاصــة  والمؤسســات 

جهــات التوثيــق وكتاب العــدل، وجهات التســجيل واإلشهار)التســجيل   •
ــاري – الســجل التجــاري – تســجيل الســفن( العق

ــا بأحــد برامــج  ــوس متابعــة دراســته العلي ــج هــذا البكالوي كمــا يمكــن لخري

ــا  ــن بعده ــي، وم ــو ظب ــة أب ــون- جامع ــة القان ــدة بكلي ــتير المعتم الماجس

الدكتــوراه داخــل دولــة اإلمــارت أو خارجهــا، فيصبــح مؤهــًا لشــغل وظيفــة 

ــات.  ــس بالجامع ــة تدري عضــو هيئ

البرامج

بكالوريوس في القانون
تســعى كليــة القانــون مــن خــال هــذا البرنامــج إىل إعــداد طــاب يتمتعــون 

بدرجــة عاليــة مــن المهنيــة القانونيــة ليكونــوا قادريــن عــى اســتيفاء 

ــه ــة تحديات ــي ومواجه ــل التنافس ــوق العم ــات س متطلب

العدد الكلي للساعات المعتمدة هو 132 ساعة كما يلي:

30 ساعة معتمدة لمتطلبات الجامعة اإللزامية   •
93 ساعة معتمدة لمتطلبات التخصص اإللزامية   •

9 ساعات معتمدة لمتطلبات التخصص االختيارية  •

ماجستير في القانون العام
يركــز الماجســتير فــي القانــون العــام عــى الدراســة المتعمقــة لجميــع فــروع 

القانــون العــام، وهــو برنامــج مناســب للعامليــن فــي الدوائــر الحكوميــة.

العدد الكلي للساعات المعتمدة هو 33 ساعة، كما يلي:

18 ساعة معتمدة لمتطلبات التخصص اإللزامية  •
6 ساعات معتمدة لمتطلبات التخصص االختيارية  •
9 ساعات معتمدة لرسالة الماجستير )األطروحة(   •

ماجستير في القانون الخاص

ــع  ــة لجمي ــة المتعمق ــى الدراس ــاص ع ــون الخ ــي القان ــتير ف ــز الماجس يرك

فــروع القانــون الخــاص، وهــو برنامــج مناســب للعامليــن فــي مجــال 

األعمــال التجاريــة ومختلــف القطاعــات االقتصاديــة.

العدد الكلي للساعات المعتمدة هو 33 ساعة، كما يلي:

18 ساعة معتمدة لمتطلبات التخصص اإللزامية  •
6 ساعات معتمدة لمتطلبات التخصص االختيارية  •
9 ساعات معتمدة لرسالة الماجستير )األطروحة(  •

االعتماد العالمي

جامعــة أبوظبــي حاصلــة عــى االعتمــاد األكاديمــي العالمــي مــن مفوضيــة 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  غــرب  لجامعــات  األكاديمــي  االعتمــاد 

.)WSCUC(

المتحــدة  الواليــات  فــي  االعتمــاد  أنــواع  أرقــى  االعتمــاد  هــذا  يعتبــر 

كجامعــة  مرموقــة  لمؤسســات  االعتمــاد  يمنــح  والــذي  األمريكيــة، 

ســتانفورد، ومعهــد كاليفورنيــا للتكنولوجيــا، وجامعــة بوليتكنــك بواليــة 

كاليفورنيــا.  واليــة  جامعــة  ونظــام  كاليفورنيــا، 
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