
كلية القانون
 2017 / 2016 



2

2

W
EL

CO
M

E



W
EL

CO
M

E



      

تضم أكبر مكتبة إلكترونية
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أ.د. محمد حسن علي محمد
عميد كلية القانون 

كلمة العميد

تعمل كلية القانون بجد لتعزيز برامجها التعليمية وأنشطتها الالصفية لضمان حصول الطلبة على أعلى مستويات 
التعليم. وقد ُصممت مناهجنا المبتكرة لتلبية االحتياجات الحالية لسوق العمل وإعداد خريجين قادرين على مواصلة 

دراساتهم العليا بكفاءة.

 كما أولت الكلية اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات المهنية لدى خريجيها من خالل التركيز على التطبيق العملي. 
على سبيل المثال، يشكل التدريب القانوني في مكاتب المحاماة الدولية تجربة فريدة من نوعها لصقل مهارات 

طلبة القانون. لهذا الغرض، وقعت كلية القانون عدة مذكرات تفاهم مع شركات محاماة أمريكية وبريطانية وكندية.
باإلضافة إلى بكالوريوس القانون، تطرح الكلية ثالث برامج ماجستير، وتعمل في الوقت الحالي إلى تطوير درجات 

أخرى متخصصة لبرنامج الدكتوراه. 

تتألف الهيئة التدريسية بالكلية من نخبة من األساتذة المتميزين اشتهروا محليًا ودوليًا لتفوقهم األكاديمي 
ولمساهمتهم في تعزيز المعرفة لدى المجتمع وحل المشكالت في مجاالت ذات أهمية كبيرة. كما أنهم يركزون 

جل اهتمامهم على الطلبة ويوفرون لهم اإلشراف والتوجيه بطريقة ودية. 

كما تشارك الكلية بشكل منتظم في المسابقات الدولية للمحاكمات الصورية، كمسابقة فيليب جيسب الدولية في 
واشنطن بالواليات المتحدة، ومسابقة مونرو إي. برايس الدولية للمحاكم الصورية في أكسفورد في المملكة 
المتحدة، ومسابقة فيز وليامز للتحكيم التجاري الدولي بفيينا في النمسا.  ومسابقة الحكمة الجنائية الدولية 

بالهاي حيث يتنافس طلبة الكلية مع كليات قانون أخرى على المستوى الدولي. 

أدعوكم الستكشاف صفحتنا اإللكترونية وأدعوكم لزيارتنا، وأكاد أجزم بأنه وبعد اكتشافك لمرافقنا الحديثة، و 
تقنياتنا المتطورةـ وبعد مقابلتك لطلبتنا المفعمين بالطاقة والحماسة، وأعضاء هيئة التدريس المميزين وفريق 

العمل الداعم والمخلص ستقرر بأن الجامعة هي المكان المناسب لك. 
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تتضمن كلية القانون ثالثة أقسام علمية وهي: قسم القانون الخاص وقسم القانون العام وقسم الشريعة والدراسات 
اإلسالمية. تمنح الكلية درجة البكالوريوس في القانون ، باإلضافة إلى ثالثة برامج ماجستير في القانون العام والقانون الخاص 

وقانون التجارة الدولية. وتتميز كلية القانون بوضع خطة دراسية ُتلبي متطلبات مجتمع اإلمارات وتهدف إلى تطوير موارده 
البشرية. ولغة التدريس المعتمدة في كلية القانون هي اللغة العربية، إال أن هناك عددًا من المواد يتم تدريسها باللغة 

اإلنجليزية.

جميع برامج كلية القانون معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باإلضافة إلى سعي الكلية الدؤوب للحصول 
على االعتماد األكاديمي. 

تضم كلية القانون مختبران للحاسب اآللي، األول في قسم الطالب واآلخر في قسم الطالبات، إضافة إلى محكمتين تعليميتين 
في قسمي الطالب والطالبات، حيث تم تجهيز قاعة المحكمة التعليمية بتقنيات عالية وبتسهيالت لعقد المؤتمرات بواسطة 

الفيديو، تعد كلية القانون من الكليات التي تركز على الطلبة وتهتم بالتطوير والتحسين المستمر لبرامجها لتتماشى مع 
المعايير العالمية، يشغل خريجي الكلية عددًا من المراكز المرموقة في الدولة. 

نبذة عن الكلية

أكون  أن  جدًا  وفخور  محظوظ  أنني  "أشعر 
طالبًا في أقدم كلية قانون في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. إن الحرم الجامعي المتطور، 
والمرافق الجامعية الحديثة والنخبة المتميزة 
مثيل  ال  أمور  كلها  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

لها في الدولة".

عبد الحميد عبد الله العربي 
بكالوريوس في القانون
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البرامج األكاديمية

برامج البكالوريوس:

بكالوريوس في القانون 

برامج املاجستري:

ماجستير في القانون العام
ماجستير في القانون الخاص

ماجستير في قانون التجارة الدولية
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لم أكن أعرف أبدًا أن دراسة القانون يمكن أن 
الجديدة. في  بالتجارب  تكون شيقة ومليئة 
عائلة  في  عضو  وكأنك  تشعر  الكلية  تلك 
كبيرة األمر الذي يحفزني لبذل كل ما لدّي 

من جهد".

محمد راشد الشاميس ،
 بكالوريوس يف القانون
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رشوط القبول 

يجب على المتقدم حتى يكون مؤهالً لاللتحاق بكلية القانون الحصول 

على شهادة الثانوية العامة )الفرع األدبي أو العلمي(، أو ما يعادلها،  

بمعدل ال يقل عن  %75، على أال يكون قد مر على تاريخ الحصول على 

تلك الشهادة أكثر من عام أكاديمي. ويكون الطالب مقـبوالً مباشرة 

 IBT في الكلية في حال حصـــوله على )500( درجـة في امتحــان  التوفل

TOEFL / )61(  أو )5( في امتحان اآليلتس IELTS  ، كما يقبل الطالب قبوالً 

مشروطًا في حال عدم استيفائه للشرط السابق شريطة حصوله على 

.)CEPA( درجة أو أكثر في امتحان اللغة اإلنجليزية )150(

تتم عملية القبول بشكل عام بالتنسيق بين مكتب القبول بجامعة 

اإلمارات العربية المتحد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتطلب 

النجاح في جامعة اإلمارات العربية المتحدة الكفاءة في اللغتين العربية 

واإلنجليزية، حيث يتم وضع الطلبة المقبولين في الجامعة إما مباشرة 

  UFPفي برنامج درجة البكالوريوس أو في برنامج الجامعة التأسيسي

الذي يعد حلقة الوصل بين مرحلة الثانوية العامة والكليات المختلفة 

بالجامعة. ويعتمد وضع الطالب في البرنامج وفقًا ألدائه في اختبارات 

تحديد المستوى في بداية التحاقه بالجامعة. إذ يتضمن البرنامج ثالثة 

مستويات في اللغة اإلنجليزية، مستويين في كل من اللغة العربية 

والرياضيات.

كما يجب على الطالب المتقدم  لاللتحاق بدرجة البكالوريوس والحصول 

على القبول المباشر أن يلبي المتطلبات التالية: 

شهادة إتقان اللغة اإلنجليزية وفقًا ألحد األشكال التالية: �
درجة 61 في امتحان التوفل TOEFL )اإلنترنت( كحد أدنى	 
درجة 5.0 في امتحان اآليلتس IELTS كحد أدنى.	 
اجتياز اختبار تحديد المستوى في الرياضيات )الجبر والتفاضل  �

والتكامل التحضيري( واللغة العربية.

*نرجو المالحظة بأن الشروط المذكورة أعاله هي الحد األدنى للقبول، 
ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر من إدارة القبول والتسجيل بالجامعة.

متطلبات التخرج 

تشترط كلية القانون لحصول الطالب على درجة البكالوريوس في القانون 

أن يجتاز بنجاح )136( ساعة معتمدة وفقًا لخطته الدراسية )خطة 2009 

وما بعد(، كما ُيعتمد التدريب العملي الميداني كشرط من شروط التخرج 

ويخصص له عدد )6( ساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة للتخرج 

المشار إليها. ووفقًا للوائح الجامعة، يجب أن يكون الطالب حاصالً على 

معدل تراكمي ال يقل عن )2.0( نقطة للتخرج، ويستغرق البرنامج من 4 

إلى 5 سنوات.

9

 برامج الدراسات الجامعية

بكالوريوس يف القانون

يوفر برنامج البكالوريوس في القانون دراسة قانونية شاملة، ويتيح 

للطلبة دراسة مساقات القانون العام والخاص وذلك لتعريف الطالب 

بدقة بالمفاهيم والقواعد األساسية للقانون وبخاصة القانون اإلماراتي، 

وكيفية تطبيق القواعد القانونية على الوقائع بصورة صحيحة، وتفسير 

النصوص القانونية وفقًا لقواعد التفسير المعتمدة، وكذلك إجراء مقارنة 

بين األحكام التشريعية واالتجاهات الفقهية والقضائية.

وصياغة المذكرات وصحف الدعاوى واألحكام القضائية بلغة عربية 

سليمة. كما تولي الكلية اهتمامًا خاصًا بتفعيل المحكمة التعليمية 

وتوظيفها كجزء أساسي من العملية التعليمية، باعتبارها فرصة هامة 

للطلبة تمكنهم من الربط بين الجوانب النظرية والجوانب العملية لدراسة 

القانون



التدريب العميل

تطرح كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة مساقًا للتدريب 

العملي اإللزامي لمدة ستة أسابيع، وهو فصل التخرج. ويحقق التدريب 

العملي الميداني لطالب كلية القانون االطالع على كيفية سير العمل 

القانوني في الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم، واإلدارات القانونية 

المختلفة، ومكاتب المحاماة بحيث يتم اطالع الطالب على كيفية ممارسة 

العمل القانوني في كل تلك الجهات. باإلضافة إلى ذلك فإن كلية 

القانون ملتزمة باتفاقيات تعاون مع عدد من مكاتب المحاماة الدولية 

داخل الدولة؛ وبموجب ذلك تتوفر فرص مميزة للتدريب العملي لطلبة 

الكلية داخل الدولة وخارجها كجزء أساسي من العملية التعليمية، 

باإلضافة إلى اكتساب الخبرة الالزمة المتعلقة باألعمال القانونية التي 

سيلتحقون بها مستقبالً.

الفرص الوظيفية

إن الدرجة التي تمنحها كلية القانون هي درجة البكالوريوس في 

القانون، ومن خالل المهارات العملية التي يحصلون عليها بالدراسة في 

كلية القانون، يتمكن خريجو الكلية من االلتحاق بفرص عمل كثيرة في 

القطاعين العام والخاص، كوزارة العدل، ومكاتب المحاماة، والشركات 

الخاصة، والدوائر الحكومية، وتدريس القانون في الجامعات، وجهات 

عمل عديدة.
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تطرح الكلية ثالثة برامج ماجستير هي:

ماجستري يف القانون العام: 

ويركز على القوانين التي تتعلق بالدولة باعتبارها دولة ذات سيادة، 

مثل: القانون الجنائي ، القانون اإلداري ، القانون الدولي ، والقانون 

الدستوري. 

ماجستري يف القانون الخاص: 

يركز البرنامج على المعامالت المالية بين األفراد سواء أكانت معامالت 

مدنية أم تجارية، وقد صمم البرنامج بهدف إعداد مهنيين قانونيين 

متخصصين في مجال القانون الخاص، يستهدف البرنامج خريجي القانون 

الذين يعملون في مجال الشركات التجارية، والشركات القانونية، 

والمؤسسات االقتصادية والقضائية. 

ماجستري يف قانون التجارة الدولية: 

لقد أصبحت دولة اإلمارات أحد أهم المراكز التجارية الجاذبة لالستثمارات 

الضخمة من أنحاء العالم كافة، يطرح البرنامج باللغة اإلنجليزية 

ويستهدف الخبراء القانونين الذي يسعون لتطوير أنفسهم في هذا 

المجال. 

رشوط القبول

يتم قبول الطالب المرشح في برنامج الماجستير في القانون، في حال 
توافر الشروط اآلتية:

أن يكون الطالب حاصالً على شهادة البكالوريوس في القانون من  �

جامعة اإلمارات، أو ما ُيعادلها من جامعات أخرى معترف بها من 

قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة.

أال يقل المعدل التراكمي عن 3.0 من 4.0 أو ما يعادله في مرحلة  �

البكالوريوس.

أن يجيد الطالب اللغة العربية. �
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برن يشترط فيمن يرغب االلتحاق ببرنامج ماجستير في القانون العام أو  �

ماجستير في القانون الخاص تقديم شهادة إثبات اللغة اإلنجليزية 

بدرجة ال تقل عن 4.0 أو ما يعادلها في امتحان اآليلتس.

يشترط فيمن يرغب االلتحاق ببرنامج ماجستير في قانون التجارة  �

الدولية تقديم شهادة إثبات اللغة اإلنجليزية بدرجة ال تقل عن 6.0 

أو ما يعادلها في امتحان اآليلتس، حيث يتم تدريس هذا البرنامج 

باللغة اإلنجليزية. وبشرط أال يكون قد مضى عامين أو أكثر من تاريخ 

الحصول عليها من تاريخ التقدم. ويستثني من اختبار اآليلتس: 

الطلبة الذين ُتعتبر اللغة اإلنجليزية لغتهم األصلية والذين أكملوا 	 

شهادتهم في جامعة تقوم بالتدريس باللغة اإلنجليزية في بلد 

لغته األصلية هي اإلنجليزية.

الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من جامعة تدرس باللغة 	 

اإلنجليزية مع حصولهم على 500 على األقل في امتحان التوفل أو 

ما يعادلها، وذلك عند التحاقهم ببرامج البكالوريوس. 

في بعض الحاالت الخاصة قد يتم منح القبول لبرامج الماجستير للحاصلين 
على معدل تراكمي أو درجة آيلتس أقل من الحد األدنى للمتطلبات. 

تخضع هذه المتطلبات لمعايير القبول العامة لبرامج الدراسات العليا في 
الجامعة ويتم تحديثها.

*نرجو المالحظة بأن شروط القبول المذكورة أعاله قد تخضع للتعديل، 

ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر من الموقع اإللكتروني للجامعة

الرسوم الدراسية

تكون الرسوم الدراسية في برنامجي الماجستير في القانون العام 
والقانون الخاص على النحو التالي:

)200( درهٍم رسوم تسجيل عند تقديم طلب االلتحاق. �

)2400( درهٍم في العين و )2700( درهم في أبوظبي عن كل  �

ساعة معتمدة ، وُيسدد الطالب/الطالبة حسب قيمة عدد الساعات 

التي يسجلها في كل فصل دراسي.

الرسوم اإلجمالية )74600( درهم في مدينة العين و )83900(  �

درهٍم في أبوظبي لكل برنامج

أما بالنسبة لبرنامج ماجستير قانون التجارة الدولية، فتكون الرسوم 

الدراسية على النحو التالي:

)200( درهٍم رسوم تسجيل عند تقديم طلب االلتحاق. �

)4,000( درهمًا عن الساعة المعتمدة الواحدة، ويسدد الطالب/ �

الطالبة حسب قيمة عدد الساعات التي يسجلها في كل فصل 

دراسي.

الرسوم اإلجمالية للبرنامج هي )120,200( درهٍم. �

متطلبات التخرج 

تمنح كلية القانون درجة الماجستير في القانون وفقًا للتخصصات العلمية 
اآلتية: 

 ماجستير في القانون العام، ومتطلبات التخرج )31( ساعة معتمدة. �

ماجستير في القانون الخاص. ومتطلبات التخرج )31( ساعة معتمدة. �

ماجستير في قانون التجارة الدولية، ومتطلبات التخرج  )30( ساعة  �

معتمدة.

يحّدد لألطروحة عدد )6( ساعات معتمدة من بين مجموع ساعات التخرج 

المشار إليها أعاله، ويشترط لتخرج الطالب أن يتم قبول أطروحته وفقًا 

لإلجراءات المتبعة، كما يشترط أن يجتاز جميع متطلبات التخرج بنجاح خالل 

المدة المحددة للدراسة بالجامعة، وأن يكون حاصالً على معدل تراكمي 

ال يقل عن )3( نقطة، بتقدير عام )جيد(.

برنامج الدكتوراه

تقوم كلية القانون حاليًا بعملية استكمال مشروع برنامج الدكتوراه 

بشكله النهائي، وهذا المشروع تّتم مراجعته وتقييمه من قبل محكمين 

خارجيين من كليات قانون عالمية مرموقة، وسيتم طرح البرنامج بمجرد 

استكمال اإلجراءات المطلوبة العتماده. 

الطلبة  مهارات  تطوير  على  حريصة  القانون  كلية  "إن 
القانون  مسابقات  في  المشاركة  على  وتشجيعهم 
المحظوظين  الطلبة  هؤالء  من  واحدة  وأنا  الدولية. 
للعامين  الدولية  القانون  مسابقات  في  شاركت  حيث 
الماضيين، مما أسهم في تحسين مرافعاتي الشفهية 

ومهارات الكتابة لدّى".

عايدة الفارسي ،
 بكالوريوس يف القانون
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القدرات البحثية

تمتلك كلية القانون وحدة متخصصة للبحث العلمي، برئاسة مساعد 
العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ومن خالل هذه الوحدة 

والوحدات األخرى داخل الكلية، يتم دعم وتعزيز عملية البحث العلمي 
في الكلية. وتتنوع االهتمامات البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية بالكلية 

بحيث تشمل جميع الموضوعات المتعلقة بفروع القانون المختلفة. وتلبي 
تلك االهتمامات احتياجات المجتمع بشكل عام، كما أنها تواكب التطورات 

التشريعية والقضائية على المستويين المحلي والدولي. وتشجع الكلية 
أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في مبادرات بحثية، حيث تتاح لهم الفرص 
للمشاركة بأوراق عمل في مؤتمرات وندوات داخل دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وخارجها. كما تحث كلية القانون أعضاء هيئة التدريس لديها 
للمشاركة في برامج المنح البحثية التي يتم طرحها من قبل شؤون البحث 

العلمي في الجامعة.

كما تنظم كلية القانون أيضًا، مؤتمرًا علميًا سنويًا باإلضافة إلى ثالث 
ندوات رئيسية ُتغطي جوانب علمية عدة، األمر الذي يوفر بدوره الفرصة 
لطلبتنا وألعضاء هيئة التدريس لالحتكاك المباشر مع الجهات البحثية في 

مختلف دول العالم.
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االستشارات وخدمة المجتمع

تحتفظ كلية القانون بعالقات قوية مع مجتمع اإلمارات. وفي هذا السياق؛ فإن كلية القانون تقوم بتقديم االستشارات 

القانونية لمختلف الدوائر العامة بالدولة بناًء على طلبها. وتغطي تلك االستشارات عدة مجاالت تتعلق بوزارات الطاقة 

والعدل والخارجية والداخلية وإدارات المحاكم، ودوائر أخرى تعمل في مجاالت مختلفة. ويشارك أساتذة الكلية في 

العالقات األكاديمية مع مختلف المؤسسات داخل الدولة، ويقومون بتقديم االستشارات األكاديمية في هذا السياق أيضًا.

وعالوًة على ذلك، فإن كلية القانون تطرح محاضرات عامة حول قضايا قانونية جوهرية لمجتمع اإلمارات وذلك بهدف 

تقديم المعرفة القانونية األساسية ألفراد المجتمع في مختلف التخصصات والمجاالت المهمة التي تمس حياتهم 

اليومية.وفي السياق نفسه، فإن كلية القانون تقوم بتنظيم ندوات وعقد ورش عمل متخصصة، تهدف إلى تقديم 

معرفة متخصصة لقطاعات محددة في المجتمع؛ مثل التمويل اإلسالمي، والمجال الجنائي، ومجاالت أخرى هامة.

العيادة القانونية بكلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

أنشأت كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة مركزًا تعليميًا لتقديم االستشارات القانونية والشرعية يطلق عليه 

اسم 'العيادة القانونية - Legal clinic'، وتهدف العيادة التعليمية لالستشارات القانونية إلى األخذ بأسلوب 'العيادة 

القانونية' كأسلوب شائع للتعلم القانوني بكليات القانون، فضالً على تقديم خدمة للمجتمع كأحد األهداف الرئيسة التي 

تسعى الجامعة إلى تحقيقها.

الدولية  واألنشطة  الفعاليات  في  المشاركة  أصبحت  "لقد   
وورش  والندوات  والمؤتمرات  المسابقات  مثل  والمحلية 
بفضل  وذلك  عليه  كانت  مما  بكثير  أسهل  القانونية  العمل 

األساتذة الذين عملوا على إعدادنا لهذا األمر".

محمد أرحمة الشاميس ، 
 بكالوريوس يف القانون
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لماذا تختار جامعة اإلمارات العربية المتحدة؟

2

3

4

1
االمتياز

تركز "أجندة االمتياز" التي تزخر بها جامعة اإلمارات العربية المتحدة على جودة العملية التعليمية لكافة الطلبة، إذ تضم الجامعة نخبة من أعضاء 

الهيئة التدريسية في الدولة، مع امتالكها ألكثر التكنولوجيا تقدمًا في المنطقة، والمرافق األكثر تطورًا وجاذبية في العالم، حيث أن عزم الجامعة 

الشديد نحو االمتياز يضمن حصولك على درجة علمية معترف بها محليًا ودوليًا، ويدفع إلى إعدادك اإلعداد األمثل للنجاح المهني والشخصي.

االعرتاف الدويل
إن الشهرة العالمية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة، والقدرات الوظيفية لخريجيها، وإنتاجية أبحاثها العلمية؛ ضمنت حصولها على مكانة مرموقة 

بين مصاف جامعات العالم،  حيث تبوأت المركز الخامس عربيًا، والمركز 370 عالميًا، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف مؤسسة )كيو إس( 

البريطانية العالمية في التعليم والبحث العلمي، كما جاءت ضمن أفضل 50 جامعة في العالم ممن يقل عمرها عن 50 عامًا. 

توظيف الخريجني
تم تصميم البرامج األكاديمية بالتنسيق مع أصحاب العمل، األمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على خريجي الجامعة من قبل المؤسسات الحكومية 

الخبرة  الخريج في  يثبت كفاءة  البحثية، مما  والتجارب  العملي  التدريب  تتضمن  بل  النظرية فحسب،  المعرفة  البرامج على  تقتصر هذه  والخاصة، وال 

التطبيقية والمهارة العملية التي يستلزمها سوق العمل، عالوًة على تزويد خريجي الجامعة بشبكة من العالقات المتينة المؤصلة في عملية البناء 

الوظيفي.

بيئة تعليمية مساندة
توفر جامعة اإلمارات العربية المتحدة الدعم الالزم لنجاح الطلبة، وتشتمل الخدمات المساندة للجامعة على )اإلرشاد - والرعاية الصحية - الدعم الفني 

لتكنولوجيا المعلومات - مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة - الخدمات الوظيفية - المساعدات المالية - خدمات الطلبة الدوليين - خدمات الخريجين - 

مركز النجاح الطالبي – ومجلس اتحاد الطلبة(، وبعيدًا عن الصعوبات التي ستواجهك في مسيرتك التعليمية؛ ستجد إلى جانبك مشرفًا أو مستشارًا أو 

مرشدًا يمد لك يد العون، فضالً عن وجود مرشد أكاديمي لمساعدتك في اتخاذ القرارات واالختيارات الهامة التي قد تواجهها في طريقك نحو تحقيق 

نجاحك األكاديمي والمهني.  
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9

بيئة معيشية مفعمة بالحيوية
ال يقتصر هدف الجامعة على توفير مؤهالت علمية متميزة للطلبة فحسب، وإنما ضمان االستمتاع بالعملية التعليمية، إذ يتوافد الطلبة من أكثر من 50 

دولة حول العالم، لذلك ستستمتع بالتفاعل والتعلم من خلفياتهم الثقافية المختلفة، كما ستزودك الجامعة بمجموعة كبيرة من النشاطات الالصفية 

والخبرات الحياتية التي ستثري تعليمك الجامعي، باإلضافة إلى وجود أكثر من 50 ناٍد طالبي، مما يوفر فرصًا ال محدودة إلقامة الصداقات واالستمتاع 

بعيدًا عن المحاضرات، وكل ذلك يتم في حرٍم جامعي ُيَمثُِّل مجتمعًا حقيقيًا، يتوفر به العديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر والمرافق المصرفية 

والسكنية الحديثة والمرافق الرياضية والترفيهية المتميزة.

حرم جامعي رائع
أبحاث متخصصة، وبنية تحتية لشبكة متطورة  بين جنباته مساحات مخصصة لمراكز  للجامعة صرحًا معماريًا حديثًا، يضم  الجديد  الجامعي  الحرم  يشكل 

غنية  مكتبة  وجود  مع  التدريسية،  الجودة  لرفع  التعليمية  والتقنيات  المعدات  بأحدث  مجهزة  ومختبرات  دراسية  وقاعات  المعلومات،  تكنولوجيا  من 

بمختلف الموارد اإللكترونية والمطبوعة، إضافًة إلى النوادي الرياضية التي تحتوي على أحدث المعدات الرياضية بمواصفات عالمية، فضالً عن المسابح 

األولمبية ومالعب كرة السلة والتنس األرضي وتنس الريشة وغيرها.

أبحاث تواكب العرص
المعرفة فحسب، بل تقوم كلياتها  الدولة،  وال يقتصر دورها في نقل  الرائدة في  البحثية  الوطنية  الجامعة  المتحدة  العربية  تعتبر جامعة اإلمارات 

ومراكزها البحثية بخلق المعارف الجديدة، وتطوير طرق عالجية جديدة للسرطان، واكتشاف تقنيات جديدة لتلبية االحتياجات العالمية من الطاقة، والبحث 

عن تقنيات جديدة لزيادة المحتوى العالمي من الغذاء، هذا في ظل اكتشاف خبراؤها في التاريخ واآلثار معلومات جديدة عن تاريخ وإنجازات وثقافة 

الشعوب في هذا الجزء من العالم،  وكأحد طلبة الجامعة ستتاح لك فرصة العمل جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة تدريس وباحثين معروفين عالميًا في 

هذه المشاريع المتميزة.

الخدمة املجتمعية
المشاركة  خالل  من  للوطن  الجميل  رد  على  والموظفين  الطلبة  تشجع  إذ  المجتمع،  تجاه  وطنية  بمسؤولية  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  تقوم 

المجتمعية والخدمة العامة واألبحاث، وتساعد في الوقت ذاته على االتصال بالمؤسسات التطوعية وخدمة المجتمع التي تتوافق مع ميول الطلبة 

واهتماماتهم.  

االختيارات
ال توجد جامعة في الدولة تقدم االختيارات األكاديمية المتنوعة التي توفرها جامعة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تقدم الجامعة أكثر من 63 برنامجًا 

في البكالوريوس، و67 برنامجًا في الدراسات عليا، والتي تشمل عليها تخصصات برامج كليات )العلوم اإلنسانية واالجتماعية – العلوم – التربية – اإلدارة 

واالقتصاد – القانون – األغذية والزراعة – الهندسة – الطب والعلوم الصحية – تقنية المعلومات(، إذ تمتاز العديد من تلك البرامج بالتفرد، ويطرح الكثير 

منها في مجموعة استثنائية من التخصصات المزدوجة،  ومهما كانت اهتماماتك ومواهبك وأهدافك؛ فإن الجامعة توفر لك البرنامج الذي تصبو إليه.
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االتصال بنا

كلية القانون

جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
العين، اإلمارات العربية المتحدة

ص . ب: 15551
 هاتف: 
فاكس: 

fsl.office@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني
www.uaeu.ac.ae :الموقع اإللكتروني 

البحث العلمي والدراسات العليا

كلية القانون
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة
ص. ب 15551

هاتف:
فاكس:

malhammadi@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني

+971 3 713 5374

+971 3 713 4932
+971 3 713 5386

+971 3 763 5379

+971 3 713 6605
+971 3 713 4931

وحدة اإلرشاد/ قسم الطالبات

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
العين، اإلمارات العربية المتحدة

ص. ب: 15551
هاتف:

فاكس: 
fslsa@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني

+971 3 713 6920

+971 3 713 6601+971 3 713 6602 

عامدة القبول والتسجيل )قسم القبول(

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
العين، اإلمارات العربية المتحدة

ص. ب: 17551
هاتف: 

فاكس: 
البريد اإللكتروني: 

undergradadmissions@uaeu.ac.ae
postgradadmissions@uaeu.ac.ae 

وحدة اإلرشاد/ قسم الطالب

جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
العين، اإلمارات العربية المتحدة

ص . ب: 15551
هاتف: 
فاكس:

fsl.adviceunit@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني

+971 3 763 4989 

+971 3 713 4355 

/






