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ماجستير الدراسات القانونية والقضائية
كن متميزا من خالل التعامل الناجح مع اإلدارة القضائية في مجاالت القانون العام والخاص

ثمــة حاجــة متزايــدة لتوفيــر مهنييــن قانونييــن علــى أعلــى مســتوى مــن التدريــب ،كالمحاميــن و القضــاة و معاونــي القضــاة و وكالء النيابــة،
ووظائــف أخــرى ،ســواء فــي داخــل الدولــة أو فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وذلــك وفقــا للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المتزايــدة
التــي تتطلــب ممارســين قانونيــن يتمتعــون بقــدر كبيــر مــن فهــم النظريــات والمفاهيــم وأســس ممارســة العدالــة التــي تنظمهــا القواعــد
القانونيــة.

المخرجات المهنية
يعتبــر برنامــج ماجســتير اآلداب فــي الدراســات القضائيــة برنامجــا متميــزا  ،حيــث يتعــرف الطلبــة علــى آخــر التطــورات فــي مجــال القانــون واإلدارة
القضائيــة ،وذلــك لتطويــر مهاراتهــم وتزويدهــم بالمعرفــة والتطبيقــات العمليــة الضروريــة للتعامــل الناجــح مــع اإلدارة القضائيــة فــي مجــاالت
القانــون العــام والخــاص.

أعضاء هيئة التدريس
يتــم تدريــس المقــررات فــي برنامــج الدراســات العليــا مــن قبــل نخبــة أســاتذة مــن حملــة الدكتــوراه تــم اختيارهــم مــن قبــل جامعــة زايــد ،و لديهــم
خبــرة بحثيــة دوليــة متنوعــة وأداء تعليمــي متميــز فــي برامــج الدراســات العليــا.

المنهاج الدراسي
المقررات الدراسية للبرنامج ( 45ساعة معتمدة)
• LAW602

دراسات متعمقة في القانون المدني

• LAW603

دراسات متعمقة في القانون الجزائي

المساقات االختيارية  2( 1ساعة معتمدة)
• LAW601

تطبيقات في علم االجتماع القانوني
(المجتمع والقانون)

• LAW611

دراسات متعمقة في قانون اإلجراءات الجزائية

• LAW605

دراسات متعمقة في القانون اإلداري

• LAW612

دراسات متعمقة في قانون اإلجراءات المدنية

• LAW608

دراسات متعمقة في القانون الدولي اإلنساني

• LAW620

دور األدلة العلمية والخبرة في الدعاوى القضائية

المساقات االختيارية  2( 2ساعة معتمدة)

• LAW604

دراسات متعمقة في القانون التجاري

• LAW606

اللغة اإلنجليزية لألغراض القانونية

• LAW624

الحلول البديلة لفض المنازعات

• LAW621

مناهج البحث القانوني

• LAW623

اقتصاديات العدالة

• LAW626

دراسات متعمقة في القوانين المالية والضريبية

• LAW627

دراسات متعمقة في المنازعات العمالية

المساقات االختيارية  2( 3ساعة معتمدة)

• LAW640

الصياغة القانونية والقضائية

• LAW607

دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية

• LAW610

أخالقيات مهنة القضاء والمحاماة

• LAW613

دراسات متعمقة في قوانين األحوال الشخصية

• LAW622

تحليل القضايا للوصول إلى حكم قضائي

• LAW650

رسالة ماجستير الدراسات القانونية والقضائية

• LAW625

المنطق القانوني واإلقناع بالحجة

• LAW641

المهارات القانونية المتخصصة

وسائل طرح البرنامج
يتم طرح البرنامج باللغة العربية على مدى  24شهرا في جامعة زايد في كل من أبوظبي ودبي.

القبول في البرنامج
•

القبول مفتوح للذكور واإلناث من كافة الجنسيات.

•

يشترط على المتقدم للبرنامج حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة معترف بها من قبل وزارة التربية و التعليم في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بمعدل تراكمي يعادل ( 3.0أو  2.5للقبول المشروط) أو أعلى ،من  4.0في أحد التخصصات التالية:

•

▪

القانون ،أو

▪

الشريعة والقانون من خريجي الدفعات السابقة في جامعات اإلمارات العربية المتحدة واإلمام محمد بن سعود ،أو

▪

بكالوريوس العلوم الشرطية والقانون.

إجادة اللغة اإلنجليزية:
▪

الحصول على درجة في اختبار الــ  ،45 iBT ،133 CBT ،TOEFLأو

▪

الحصول على درجة  4.5في اختبار الــ  ، IELTSأو

▪

الحصول على درجة  950في اختبار الــ  EmSATاللغة االنجليزية  ،أو

▪

دليل يثبت على أن الطالب من المتحدثين باللغة اإلنجليزية و أتم دراسته الجامعية (البكالوريوس) في جامعة تعتمد اللغة
اإلنجليزية كلغة تدريسية أساسية  ،وأن تكون هذه الجامعة في دولة تعتبر اللغة اإلنجليزية فيها اللغة الرسمية.

•

إجادة اللغة العريبة:
▪

الحصول على درجة  1100في اختبار الــ  EmSATاللغة العربية.

تكلفة البرنامج
الساعات المعتمدة

التكلفة لكل ساعة معتمدة
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الدعم المالي
تقــدم جامعــة زايــد مجموعــة مــن خيــارات الدعــم المالــي مثــل منــح االمتيــاز لطلبــة الدراســات العليــا ،منــح الدراســات العليــا لخريجــي جامعــة زايــد
لدعــم طلبــة الدراســات العليــا .للحصــول علــى هــذه القائمــة و غيرهــا مــن المســاعدات الماليــة المتاحــة ،يرجــى زيــارة قســم الدعــم المالــي لطلبــة
الدراســات العليــا علــى الموقــع اإللكترونــي للجامعــة .www.zu.ac.ae

اعتماد البرنامج

ً
ً
نظــرا لكــون جامعــة زايــد معتمــدة مــن قبــل لجنــة الواليــات الوســطى للتعليــم العالــي  ،فــإن برامــج الدراســات العليــا معتــرف بهــا عالميــا و ذلــك

للحصــول علــى مزيــد مــن التعليــم والتوظيــف فــي مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص .برامــج الدراســات العليــا بجامعــة زايــد معتمــدة مــن قبــل
وزارة التربيــة و التعليــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

للتواصل
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة زايد
أبوظبي و دبي  ،اإلمارات العرب�ية المتحدة
الهاتف+971-2-599-3605 :
الربيد اإللكرتونيdgs.recruitment@zu.ac.ae :

