برنامج الدكتوراه
يف
القانون العام

أهداف البرنامج:
تسعى برامج الدكتوراه في القانون إلى تحقيق ألاهداف التالية:
 تأهيل خريجي برنامج الدكتوراة للعمل كأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق.
 إكساب الخريجين معارف ومهارات في مجال التخصص لرفع الكفاءة في مجاالت القضاء ،املحاماة
والاستشارات القانونية.
 تمكين الخريجين من استخدام أساليب ومناهج البحث العلمي بكفاءة ومهارة عالية.
 توظيف مهارات البحث العلمي في ابتكار الحلول للمشكالت املطروحة في مجال التخصص.
 املساهمة في تطوير النظم القانونية القائمة بما يتالءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
 تمكين الطالب املتميزين من حملة شهادة املاجستير في القانون من مواصلة دراستهم العليا محليا.
نظام الدراسة:
 تنقسم الدراسة للحصول على درجة الدكتوراة إلى مرحلتين هما ،مرحلة السنة التمهيدية ،ومرحلة إعداد
ألاطروحة ومناقشتها ،ويكون الوزن النسبي ملرحلة السنة التمهيدية  1:3من التقدير التراكمي للمرحلتين،
والوزن النسبي ملرحلة ألاطروحة  1:3من التقدير التراكمي للمرحلتين.
 تتكون مرحلة السنة التمهيدية من فصلين دراسيين يدرس خاللهما الطالب املقررات الدراسية التي تحددها
الالئحة بكل تخصص على حدة ،أما في مرحلة إعداد ألاطروحة فإن الطالب يعد فيها بحثا عن موضوع
مبتكر في مجال التخصص.
 ال تقل مدة إعداد ألاطروحة عن سنتين كاملتين.
 يسقط تسجيل ألاطروحة بعد مض ي خمس سنوات  ،مالم يرى املجلس العلمي – بناء على تقرير املشرف
وبعد أخذ رأي مجلس القسم املختص – مد فترة التسجيل مدة ال تتجاوز سنتين تجدد سنة بسنة.
املساقات الدراسية:
-3الفصل الدراسي األول:
م

املساق

عدد الساعات

القانون الجنائي

1

3

القانون اإلداري

1

1

التشريعات المالية واالقتصادية

3

4

قاعة بحث

3
 31ساعات
معتمدة

3

اإلجمالي

-3الفصل الدراسي الثاني:
م

املساق

عدد الساعات

القانون الدستوري

1

3

القانون الدولي العام

1

1

قضايا قانونية معاصرة

1

4

قاعة بحث

3

3

اإلجمالي

 33ساعات معتمدة

نظام الامتحانات والتقييم:
تكون نظم الامتحانات في هذه املرحلة على النحو آلاتي:
 تعقد الاختبارات املتعلقة باملساقات الدراسية في نهاية كل فصل دراس ي ،وفقا لنظم الامتحان والتقييم
املقررة ،وفي املواعيد التي تحددها ألاكاديمية ،وفي حال رسوب الطالب في مساق أو أكثر فإنه يتعين عليه
ً
إعادة القيد فيها في العام التالي وفقا لفصولها الدراسية.
شهر
 في جميع ألاحوال يلتزم الطالب بأن يبدي رغبته في إعادة القيد ويقوم بسداد الرسوم املستحقة خالل ٍ
على ألاكثر من تاريخ إعالن النتائج النهائية للبرنامج ،ويشطب الطالب في حال عدم استيفاء متطلبات إعادة
القيد خالل هذه املدة.
 يتعين على الطالب في حالة إعادة القيد أن يقوم باستيفاء متطلبات املساقات التي أعاد القيد فيها في
الفصل الدراس ي املقرر به بغض النظر عن موقفه السابق منه ،ويشطب الطالب من البرنامج في حال تكرار
رسوبه في سنة الاعادة.
 في جميع الاحوال ترصد للطالب الدرجة الفعلية عند اجتيازه املساق في سنة إلاعادة.

تكون الدرجات النهائية لكل مقرر ( )311درجة توزع على النحو آلاتي:
 % 01 لالمتحان التحريري.
 % 41 للتكليفات العلمية والبحثية والتطبيقية التي يكلف بها الطالب وفقا لنظام التعليم والتعلم التفاعلي
مثل (ورقة علمية – تعليقات على النصوص القانونية وأحكام القضاء – صياغة أحكام قضائية وإعداد
فتاوى – اختبارات شفوية – قياسات مختلفة للتحليل والتأصيل والتركيب).
 ال يعتبر الطالب ناجحا في كل مقرر دراس ي إال إذا حصل على ( )% 01على ألاقل من الدرجة النهائية املحددة
لها.
 يتم تحديد الوزن النسبي لنتائج امتحانات هذه املرحلة على أساس مدتها واملدة املحددة إلعداد ألاطروحة
بحيث يكون هذا الوزن  1:3من التقدير التراكمي للمرحلتين.

قواعد احتساب درجة النجاح بمساقات البرنامج:
تحسب تقديرات النجاح في املواد الدراسية على النحو التالي:
الدرجة

التقدير

 90فأكثر

ممتاز

 80إلى أقل من 90

جيد جدا

75إلى أقل من 80

جيد

70إلى أقل من 75

مقبول

أقل من 70

راسب

إرشادات عامة:
الحضور والغياب:
 يتعين على الطالب – املستجد والباقي لإلعادة – أن يستوفي نسبة الحضور املقررة لكل مساق دراس ي بواقع ( )% 01من
عدد املحاضرات املحددة لكل مساق دراس ي.
 يحرم الطالب من دخول الامتحان التحريري للمساق ،إذا تجاوزت نسبة غيابه  % 41من إجمالي الساعات املقررة للمساق،
ويعتبر الطالب غير املحقق لنسبة الحضور املطلوبة راسبا في املساق الذي لم يستوف نسبة حضوره.

املواقف:
مركبات الطالب
 تم تخصيص املواقف املحاذية لكلية القانون وعلوم الشرطة للسيارات ذات الزجاج امللون ،أما املواقف
الجانبية ملبنى كلية الدراسات العليا فقد تم تخصيصها مركبات ذات الزجاج غير امللون.
مركبات الطالبات:
 تم تخصيص املواقف الجانبية ملبنى كلية الدراسات العليا للمركبات ذات الزجاج امللون أو غير امللون.

النظام داخل ألاكاديمية:
 على جميع الطلبة التقيد بالتعليمات الصادرة من ألاكاديمية ،واملحافظة على نظافة القاعات الدراسية.

التواصل مع الكلية

قسم الدكتوراه في القانون

الهاتف141301444 :

املوقع إلالكتروني:
https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/index.jsp

