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 قانون مدنى   دكتوراه - ماجستير قانون مدنى   - دبلوم القانون العام 

 دكتوراه مالية عامه  - ماجستير مالية عامه  - دبلوم الشريعة االسالمية 

  تشريعات اجتماعية دكتوراه   - ماجستيرتشريعات اجتماعية  - دبلوم العلوم الجنائية 

  جنائى  دكتوراه - ماجستير جنائى - دبلوم العلوم االدارية 

  تجارى دكتوراه   - ماجستيرتجارى   - دبلوم القانون الدولى 

  دولى عام دكتوراه   - ماجستيردولى عام  - دبلوم القانون المالى و االقتصادى 

  دولى خاص دكتوراه   - ماجستيردولى خاص  - دبلوم القانون االجتماعى 

  مرافعات دكتوراه  - ماجستير مرافعات  - دبلوم قانون التجارة و االستثمارات الدولية  

  دكتوراه شريعة اسالمية  -  دبلوم العلوم القضائية  

    دبلوم القانون المدنى 
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     دبلوم التحكيم 

     دبلوم عقود االنشاءات الدولية 

     دبلوم الملكية الفكرية 

     دبلوم القضاء التأديبى 
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  ت���ها جامعة القاه
ة ب�اء على اق�
اح ال�ل�ة.     
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   -ال��ة ال�راس�ة الى ف�ل	� دراس		�:  ت�ق��


(ــة و ال)ــفه�ة   16وم$ة #ل ف!ل دراسى  )
اس12عًا شامله االم��انــات ال�هائ�ــة ال��
اســاب�ع ی2ــ$أ مــ3 االســ12ع  8ل�ل ف!ل. و(17ز 5
ح ف!ل دراسى صــ�فى التقــل م$تــه عــ3 

 االول م3 شه
 ی1ل>1.

  ب$اCــة العــام ال$راســى ?أســ12ع>C  3فــ�ح ?ــاب ال�@ــ7>ل فــى ال$راســات العل�ــا ?!ــفه عامــه ق2ــل -
  على االقل.

ــ>3)                   - 2 ــل>3 دراسـ ــ�ة ?�>ـــH ال Cقـــل  عـــ3 ال�ـــ$ االدنـــى (ف!ـ KCـــ1ن ال�@ـــ7>ل فـــى اI مـــ3 ال�قـــ
رات ال$راسـ
ــاعات ل�ـــل ف!ـــل دراســـى .  ــة أو م�ف
قة)لل@ـ ــ$ االق!ـــى (ارLـــع ف!ـــ1ل دراســـ�ة م��ال�ـ   وال یM(ـــ$ عـــ3 ال�ـ

?ــة ف!ـــل دراســى و(لغــى ق>ـــ$ الــ$ارس اذا لـــC S@ــ���ل م�RلQـــات ك�ــا �C@ــO #ـــل ف!ــل>3 صـــ�ف>>N�? 3ا

ج خـالل ال�ـ$ة الMم��ـة ال�قـ
رة و ی�ـ
اوح العـOء ال$راسـى للـ$ارس مـا بـ>3 (Z�سـاعة حـ$ أدنـى) ،  12ال

  .ساعة مع��$ة #�$ اق!ى) فى أI م3 الف!ل>3 االول و الNانى  15(
سـاعات مع��ـ$ة)  ?غـ
ض ات�ـام م�RلQـات و(17ز ل�7ل[ ال�ل�ة ز(ادة ال�$ االق!ى  للعOء ال$راسـى ( - 3


ج .Z�ال  
�*�:����د��و�
	�א�د�א�
	�א����
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  . م$ة ال$راسة عامًا جام_�ًا واح$ًا  
  �2`�ةR�اف على دبل1م ال$راسات ال
Cع>3 الع�>$ ?ع$ م1افقة م7ل[ ال�ل�ة أح$ أساتbة ال�ل�ة لالش

?ــه و ی
فــع تق
(ــ
ًا ســ�1(ًا ع�هــا الــى م7لــ[ و م�ا?عــة ت�ف>ــb بــ
امج ال$راســة و الــ$ورات ال�ــى تعقــ$ 
 ال�ل�ة .

  ال تM<7 هbه ال$بل1مات ال�@7>ل ل$رج�ى ال�اج@�>
 و ال$#�1راه . -
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 مــ3 #ــل عــام وهــى ت�eــ�3 ام��ــان>3 فــى  -L1ــ�اك 
الق12ل 1KCن عــ3 5
(ــf م@ــا?قة فــى شــه
>3 لهbه ال�@ا?قة االس�ع$اد لها خالل س�ة ت�ه>$Cة ی�S اللغة الع
�Lة والف
ن@�ة و(�3K لل��ق$م

.g�!فة أث�اء ف!ل الNKة مC$<أو دورة ت�ه Sه��iت�  

C)ـــــــ�
k فـــــــى ال��قـــــــ$م للق>ـــــــ$ بهـــــــbا الـــــــ$بل1م أن KCـــــــ1ن حاصـــــــًال علـــــــى ل�@ـــــــان[ ال�قـــــــ1ق                      -
ــ3 ال7امعـــ  ــ�ة أو ?Kـــال1ر(1س ال�7ـــارة مـ ــال1ر(1س االق�!ـــاد والعلـــ1م ال@�اسـ ات ال�!ـــ
(ة أوKLـ

ب�قــ$ی
 ج>ــ$ علــى األقــل أو مــا Cعــادل هــbه الــ$رجات و(�Kــ3 الق2ــ1ل بــ$ون تقــ$ی
 فــى حــاالت 

k فى ال��ق$م إجادة اللغ�>3 اإلن7ل>M(ة والف
ن@�ة.�(C ها م7ل[ ادارة ال�عه$ و
  اس��Nائ�ة Cق

Cق2ـــل ال�عهـــ$ خ
(7ـــى ال7امعـــات ال�!ـــ
(ة أو مـــا Cعادلهـــا مـــ3 ال7امعـــات األج��2ـــة مـــ3 #ـــل  -
ــاللغ�>3 ال ــ�ة ?ـ ــة األساسـ ــات القان1ن�ـ ــ1اد ال$راسـ ــاول ?عـــo مـ ــاز دورة ت��ـ ــ$ اج��ـ ــات ?عـ �Z!!ـ

 الع
�Lة والف
ن@�ة.

 א���وמ�:� �

ج تـــ$فع م�هـــا نفقـــات مKافـــآت األســـاتbة و ال2Zـــ
اء القـــائ�>3  1300م!ـــار(g ال$راســـة  -
 ?ال�$ر([ و العامل>3 ?ال�عه$ ، و أع�ال االم��انات.  

 א�د�א����:� �

�ان ت�Zللهــا دورة ت$ر(�2ــة فــى إحــ$I ال�qس@ــات الف
ن@ــ�ة أو شــ
#ات القRــاع م$ة ال$راسة س�  -1
  الZاص.

ی�1لى ال�$ر([ ?ال�عه$ نQZة م3 األساتbة ال�!
(>3 و الف
ن@>>3 ، وت�1ن ال$راسة ?اللغ�>3   -2
  الع
�Lة والف
ن@�ة ، فeًال ع3 ت$ر([ أح$ ال�ق
رات ?اللغة اإلن7ل>M(ة.

ــه �Cـــ�ح ال -3 ــة ال�اج@ـــ�>
 ال�ـــى تqهلـ ــان[ فـــى ال�قـــ1ق درجـ RالـــO ال�اصـــل علـــى درجـــة الل�@ـ
  لل�@7>ل ل$رجة ال$#�1راه فى #ل�ة ال�ق1ق.

��Cح الRالO م3 غ>
 خ
(7ى #ل�ات ال�ق1ق دبلــ1م معهــ$ قــان1ن االع�ــال ال$ول�ــة و Cعــادل   -4
.
�مال�ا درجة ال�اج@�> �

 انيًا: درجة املاجستري فى احلقوق  ث

 وق��$.�א������� .��د����א��
���������א�&

 وق�� �−:����ط����د�א�ط
����1&�ول�'���د����א��
���������א�&
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  مـــ3 احـــ$I ال7امعـــات ال�!ـــ
(ة  أن KCـــ1ن حاصـــل علـــى درجـــة الل�@ـــان[ فـــى ال�قـــ1ق  -
 أو على درجة معادله فى ال�ق1ق م3 اح$I ال7امعات االج��2ة ال�ع�
ف بها .  

ــا اات حاصـــًال علـــى احـــ$ دبل1مـــ وأن KCـــ1ن  - ــ1م أل$راســـات العل�ـ ــان1ن و علـــى دبلـ معهـــ$ قـ
 االع�ال ال$ولى .

أن Cقــ1م ب�Qـــ1ث م2��ــ
ة فـــى م1ضــ1ع Cقـــ
ه م7لــ[ ال�ل�ـــة ل�ــ$ة ســـ�ة علــى األقـــل مــ3 تـــار(خ  -
م1افقــة م7لــ[ ال�ل�ــة علــى ال�@ــ7>ل و C@ــقw ال�@ــ7>ل ?عــ$ مeــى ثــالث ســ�1ات مــ3 تــار(خ 

ــ7>ل ــى ال�@ـ ــاء علـ ــة اإل?قـ ــ
  ت@ـــ7>لها إال إذا رأI م7لـــ[ ال�ل�ـ ــى تق
(ـ ــاء علـ ــ$دها ب�ـ ــ$ة �Cـ ل�ـ

k اال ت7اوز هbه ال�$ة س��>3 .(? x�Zال� S@م7ل[ الق Iرأ bف ?ع$ اخ
 ال�)

 ال�$ االدنى لل�!1ل على رسالة ال�اج@�>
 س�ة دراس�ة و ال�$ االق!ى ثالث س�1ات . -

- ���������

$ون�א*'�
ل�א�دو�����
����3א*$��ز�����$.�א������د����א��,�. 

 

 درجة الدكتوراه فى احلقوق  ثالثًا: 

 �.وق� ��$.�א������د����א�د��و�א%����א�&

 وق��  -:����ط����د�א�ط
���1$�ل�د����א�د��و�א%����א�&

ن 1KCن حاصال علــى دبلــ1م>3 مــ3 دبل1مــات ال$راســات العل�ــا علــى ان KCــ1ن احــ$ه�ا دبلــ1م أ -
ــام  ــ�>
 علـــــى در  ان KCـــــ1ن حاصـــــًال أو القـــــان1ن الZـــــاص اودبلـــــ1م القـــــان1ن العـــ   جـــــة ال�اج@ـــ

 فى ال�ق1ق ب�ق$ی
 ج>$ على االقل .

  ان ی�قـــــ$م الRالــــــO ?)ــــــهادة اج��ــــــاز اللغــــــة االن7ل>M(ـــــة أو الف
ن@ــــــ�ة أوغ>
هــــــا مــــــ3 اللغــــــات  -
  وفقا ل�ا Cق
ره م7ل[ ال�ل�ة و م7ل[ ال7امعة .

Cقــ1م الRالــO ب�Qــ1ث م2��ــ
ة فــى م1ضــ1ع Cقــ
ره م7لــ[ ال7امعــة ب�ــاءا علــى اق�ــ
اح  م7لــ[  -
ــة ل�ــــــ$ة ســــــ�1ات علــــــى االقــــــل مــــــ3 تــــــار(خ م1افقــــــة م7لــــــ[ ال�ل�ــــــة              3ال تقــــــل عــــــ3  ال�ل�ــــ

ســ�1ات مــ3 تــار(خ ت@ــ7>لها اال اذا رأI  5على ال�@7>ل و(@ــقw ت@ــ7>ل ال
ســالة ?عــ$ مeــى 
ــاوز  ــ
k اال ت�7ـــــــــ ــ1ل و ?)ـــــــــ ــ$ة ا5ـــــــــ ــ7>ل ل�ـــــــــ ــى ال�@ـــــــــ ــاء علـــــــــ ــ�x اال?قـــــــــ ــS ال�Zـــــــــ   الق@ـــــــــ

 هbه ال�$ة س��>3 .
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  الربامج املشرتكة 
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