برنامج املاجستري
يف
القانون والبيئة

أهداف البرنامج:
تسعى البرامج القانونية بكلية الدراسات العليا باألكاديمية إلى تحقيق ألاهداف التالية:
 .1تعميق املعارف القانونية للطالب ومتابعة التطورات العلمية  ،وذلك بالوقوف على أحدث النظم القانونية املقارنة،
والاستفادة بكل ما هو جديد.
 .2ترسيخ قاعدة البحث العلمي في ألاكاديمية.
 .3تنمية قدرات طالب الدراسات العليا على إتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه في العلوم القانونية.
 .4إعداد كوادر على مستوى عال من التخصص في املجال القانوني لتلبية متطلبات مجتمع دولة إلامارات العربية
املتحدة خاصة ،وغيرها من الدول.
 .5دراسة املشكالت القانونية ذات ألابعاد املحلية والعربية بصفة خاصة ،والعاملية بصفة عامة.
 .6الارتقاء بمفهوم التواصل بكل أبعاده بين ألاكاديمية واملجتمع في امليادين القانونية لتحقيق التعاون في مختلف
املجاالت كي تكون ألاكاديمية مؤسسة علمية ودار خبرة قانونية على مستوى مختلف امليادين وألاصعدة.

نظام الدراسة:
مدة الدراسة بمرحلة املاجستير عامان دراسيان مقسمان إلى مرحلتين دراسيتين ،املرحلة ألاولى هي مرحلة املساقات
الدراسية التي تتكون من ثالثة فصول دراسية ال تقل مدتها عن سنة دراسية كاملة ،يدرس فيها الطالب املساقات
املحددة بالالئحة لكل برنامج ،أما املرحلة الثانية فهي مرحلة ألاطروحة التي ال تقل مدتها عن فصل دراس ي كامل مدته
تسعة أشهر يقوم فيها الطالب بإعداد أطروحته للتخرج.
وتعتبر مرحلتا املساقات الدراسية وألاطروحة مرحلتين متكاملتين غير منفصلتين في حساب التقدير النهائي الذي
سيحصل عليه الطالب وفقا للوزن النسبي لكل مرحلة والذي يحسب على أساس  3:2بالنسبة ملرحلة املساقات
الدراسية ،و  3:1بالنسبة ملرحلة ألاطروحة .ال تقل مدة ألاطروحة عن فصل دراس ي كامل مدته تسعة أشهر تبدأ من
تاريخ إخطار الطالب بموافقة املجلس العلمي على التسجيل  ،وفي كل ألاحوال ال تزيد املدة املقررة ملرحلة ألاطروحة عن
سنتان .

املساقات الدراسية:
-1الفصل الدراسي األول:
نوع املساق

املساق

عدد الساعات

مساق أساسي

القانون الجنائي للبيئة

3

مساق أساسي

طرق ومناهج البحث العلمي

3

مساق أساسي

اإلدارة البيئية وتقييم األثر البيئي

3

اإلمجايل

 9ساعة معتمدة

-2الفصل الدراسي الثاني:
نوع املساق

املساق

عدد الساعات

مساق أساسي

المسؤولية القانونية عن األضرار البيئية

3

مساق أساسي

التنمية المستدامة واقتصاديات البيئة
مادة اختيارية (حماية البيئة في اإلسالم-
التشريعات البيئية المقارنة-التغير المناخي)

3

مساق اختياري

اإلمجايل

3
 9ساعة معتمدة

-3الفصل الدراسي الثالث:
نوع املساق
مساق أساسي
مساق اختياري

املساق

مادة اختيارية (النظام القانوني للبيئة المائية والمحميات
الطبيعية-قضايا بيئية ناشئة-التوازن البيئي وكيفية
رصد التلوث ومكافحته)
القانون الدولي للبيئة
اإلمجايل

عدد الساعات

3
3
 6ساعة معتمدة

مالحظة:
 فيما يتعلق باملساقات الاختيارية التي تدرس في الفصلين الدراسيين الثاني والثالث ،فإنه يتعين اختيارها من خالل
استطالع رأي يوزع على جميع الطالب في كافة برامج الدراسات العليا وذلك في الشهر ألاول من الدراسة بالفصل
الدراس ي ألاول  ،ثم تعرض املواد التي تم اختيارها على ألاقسام العلمية املختصة ،وبعد ذلك تحال الى املجلس العلمي
لنظرها ،وترفع توصية بشأنها إلى مدير ألاكاديمية العتمادها.

نظام الامتحانات والتقييم:
 يؤدي الطالب الامتحان التحريري والشفوي في املساقات التي تمت دراستها لكل تخصص باإلضافة إلى مناقشة البحث
الذي قام بإعداده أثناء الدراسة.
 تعقد امتحانات برامج الدراسات العليا ثالث مرات في العام:
أولهما :في نهاية الفصل الدراس ي ألاول.
ثانيهما :في نهاية الفصل الدراس ي الثاني.
ثالثهما :في نهاية الفصل الدراس ي الثالث.
 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 على ألاكثر
 في جميع ألاحوال يلتزم الطالب بأن يبدي رغبته في إعادة القيد ويقوم بسداد الرسوم املستحقة خالل ٍ
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 نظري ( )111درجة توزع على النحو التالي:
 % 01لالمتحان التحريري.
 % 21لالمتحان الشفوي.
 % 11للمشاركة وألانشطة الصفية.

قواعد احتساب درجة النجاح بمساقات البرنامج:
في جميع ألاحوال ال يعتبر الطالب ناجحا في أي مساق دراس ي إال بحصوله  % 01على ألاقل من الدرجة النهائية املقررة لها،

وتحسب تقديرات النجاح في املساقات الدراسية على النحو التالي:
الدرجة

الرمز

النقاط

التقدير

 90فأكثر

A

4

ممتاز

 85إلى أقل من 90

B+

3.5

80إلى أقل من 85

جيد جداً+

B

3

 75إلى أقل من 80

C+

2.5

جيد+

70إلى أقل من 75

C

2

جيد

أقل من 70

F

صفر

راسب

جيد جداً

مالحظة:
يعد مساق مناهج وطرق البحث كغيره من املساقات ألاخرى من حيث النجاح والرسوب ،وفي حالة إعادة الطالب لهذا
املساق ،فإنه يتعين عليه إعادة استيفائه.

إرشادات عامة:
الحضور والغياب للمحاضرات الدراسية:
 يتعين على الطالب – املستجد والباقي لإلعادة – أن يستوفي نسبة الحضور املقررة لكل مساق دراس ي بواقع ()% 61
من 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.

الغياب عن الامتحانات:
ً
 في حالة غياب الطالب وعدم حضوره امتحان أي مساق دراس ي في مواعيده املحددة يعتبر راسبا فيه ،ما لم يكن غيابه
بعذر مقبو ٍل
ٍ
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 للمركبات 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 سالمة القاعات الدراسية ونظافتها.

التواصل مع الكلية

قسم املاجستير في القانون
الهاتف143163454 :

قسم الرسائل العلمية
الهاتف143163636 :

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

