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رسالة الربنامج

²  تقديم تعليم قانوين باللغة العربية متميز بتوافقه مع أرقى املعايري املحلية والدولية. 

²  إعداد أجيال من القانونيني القادرين عىل مواكبة أحدث التطورات واملستجدات العلمية   

  والتكنولوجية يف املجاالت القانونية مبستوى عال من الجودة والكفاءة واالحرتافية.

أهداف برنامج البكالوريوس القانون

²  متكني الطالب من اإلملام باملعارف األساسية يف فروع القانون التي متكنه من العمل يف  

  مختلف املجاالت القانونية.
²  تنمية ملكات البحث العلمي لدى الطلبة يف املجاالت القانونية والرشعية.

²  الربط الوثيق بني النظرية والتطبيق، مبا يضمن االستفادة من املخرجات التعليمية يف   

  الواقع القانوين العميل.
²  استخدام التقنيات الحديثة لرفع املستوى العلمي وتحسني األداء املهني.

²  االلتحاق بالدراسات العليا لنيل درجة املاجستري والدكتوراة يف مجال التخصص.

رشوط القبول

²  الحصول عىل الحد األدىن 75 % ملسار النخبة أو 80 % للمسار املتقدم ،أو 85 % للمسار   

  العام ملعدل الثانوية العامة اإلماراتية أو ما يعادلها. 
²  اجتياز اختبار اإلمسات يف اللغة العربية بدرجة (  1000 ) 

²  إجتياز اختيار اإلمسات يف الرياضيات بدرجة( 800 ).

²  اجتياز اختبار اإلمسات يف اللغة اإلنجليزية بدرجة  (  950 )  أو ما يعادلها  من اختبارات   

  معتمدة من مفوضية االعتامد األكادميي بوزارة الرتبية والتعليم.
²  اجتياز اختبار القبول واملقابلة الشخصية من قبل كلية القانو ن.

متطلبات الدرجة العلمية
للحصول عىل درجة البكالوريوس يف القانون، يتعني توافر الرشوط اآلتية:

²  أن ينجز الطالب بنجاح (132) ساعة معتمدة مبا فيها التدريب العميل.

²  أّال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عند استكامل متطلبات التخرج عن (2.0) نقطة.

²  أن يتقيد الطالب باملدة القصوى للتخرج من الربنامج (8 أعوام جامعية).

P.O. Box 2202, 
Fujairah, UAE

فرص العمل
²  العمل يف السلك الجامعي.

²  العمل يف سلك القضاء والنيابة.

²  العمل يف السلك الدبلومايس.

²  العمل يف اإلدارات القانونية  

  بالجهات املختلفة الحكومية  والخاصة.
²  العمل يف قطاع الرشطة.

²  العمل يف القطاع الخاص مبهنة  

  املحاماة. 
²  كام يوفر الربنامج فرص واضحة للرتقي  

  داخل مجال الوظيفة التي يشغلها  
  طالب الربنامج، ويبدو ذلك بوضوح يف  

  نطاق العمل الرشطي.
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