ماجستير في القانون العام
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من
مجلس إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 أن يكون املتقدم من العسكريين أو املدنيين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة
أو من احدى الجهات ذات الصلة بها ،أو أن يكون من املدنيين العاملين في املجال القانوني
من غير منتسبي تلك الجهات العسكرية أو األمنية .ويجوز بقرار من مدير األكاديمية قبول
دارسين ببرامج الدراسات العليا املختلفة من غير العاملين بالةكومة أو القطاع الخاص
وفقا للشروط التي تضعها إدارة األكاديمية في هذا الشأن.
 أن يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في القانون حاصال على درجة الليسانس
في القانون من االكاديمية أو من إحدى الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل
تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة،
شريطة اعتمادها من املجلس العلمي وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن ،ويفضل
من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو على مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات القياس ي للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية
– ( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة
أو شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية ()EMSAT
على ( )0559درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية).

دبي -االمارات العربية المتحدة -هاتف 683303340:
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ماجستير في القانون الخاص
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من
مجلس إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 أن يكون املتقدم من العسكريين أو املدنيين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة
أو من احدى الجهات ذات الصلة بها ،أو أن يكون من املدنيين العاملين في املجال القانوني
من غير منتسبي تلك الجهات العسكرية أو األمنية .ويجوز بقرار من مدير األكاديمية قبول
دارسين ببرامج الدراسات العليا املختلفة من غير العاملين بالةكومة أو القطاع الخاص
وفقا للشروط التي تضعها إدارة األكاديمية في هذا الشأن.
 أن يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في القانون حاصال على درجة الليسانس
في القانون من االكاديمية أو من إحدى الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل
تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة،
شريطة اعتمادها من املجلس العلمي وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن ،ويفضل
من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو على مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات القياس ي للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية
– ( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة
أو شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية ()EMSAT
على ( )0559درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية).
دبي -االمارات العربية المتحدة -هاتف 683303340:
Tel: 043163386Dubai U.A.E Email: A.registration@dubaipolice.gov.ae
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ماجستير في العلوم الجنائية
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من
مجلس إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 أن يكون املتقدم من العسكريين أو املدنيين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة
أو من احدى الجهات ذات الصلة بها ،أو أن يكون من املدنيين العاملين في املجال القانوني
من غير منتسبي تلك الجهات العسكرية أو األمنية .ويجوز بقرار من مدير األكاديمية قبول
دارسين ببرامج الدراسات العليا املختلفة من غير العاملين بالةكومة أو القطاع الخاص
وفقا للشروط التي تضعها إدارة األكاديمية في هذا الشأن.
 أن يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في القانون حاصال على درجة الليسانس
في القانون من االكاديمية أو من إحدى الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل
تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة،
شريطة اعتمادها من املجلس العلمي وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن ،ويفضل
من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو على مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات القياس ي للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية
– ( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة
أو شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية ()EMSAT
على ( )0559درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية).
دبي -االمارات العربية المتحدة -هاتف 683303340:
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ماجستير في قانون التجارة واالستثمارات الدولية
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من
مجلس إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 أن يكون املتقدم من العسكريين أو املدنيين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة
أو من احدى الجهات ذات الصلة بها ،أو أن يكون من املدنيين العاملين في املجال القانوني
من غير منتسبي تلك الجهات العسكرية أو األمنية .ويجوز بقرار من مدير األكاديمية قبول
دارسين ببرامج الدراسات العليا املختلفة من غير العاملين بالةكومة أو القطاع الخاص
وفقا للشروط التي تضعها إدارة األكاديمية في هذا الشأن.
 أن يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في القانون حاصال على درجة الليسانس
في القانون من االكاديمية أو من إحدى الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل
تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة،
شريطة اعتمادها من املجلس العلمي وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن ،ويفضل
من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو على مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات القياس ي للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية
– ( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة
أو شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية ()EMSAT
على ( )0559درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية).
دبي -االمارات العربية المتحدة -هاتف 683303340:
Tel: 043163386Dubai U.A.E Email: A.registration@dubaipolice.gov.ae
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ماجستير في حقوق االنسان
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من
مجلس إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 أن يكون املتقدم من العسكريين أو املدنيين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة
أو من احدى الجهات ذات الصلة بها ،أو أن يكون من املدنيين العاملين في املجال القانوني
من غير منتسبي تلك الجهات العسكرية أو األمنية .ويجوز بقرار من مدير األكاديمية قبول
دارسين ببرامج الدراسات العليا املختلفة من غير العاملين بالةكومة أو القطاع الخاص
وفقا للشروط التي تضعها إدارة األكاديمية في هذا الشأن.
 أن يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في القانون حاصال على درجة الليسانس
في القانون من االكاديمية أو من إحدى الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل
تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة،
شريطة اعتمادها من املجلس العلمي وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن ،ويفضل
من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو على مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات القياس ي للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية
– ( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة
أو شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية ()EMSAT
على ( )0559درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية).
دبي -االمارات العربية المتحدة -هاتف 683303340:
Tel: 043163386Dubai U.A.E Email: A.registration@dubaipolice.gov.ae
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ماجستير في القانون والبيئة
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من
مجلس إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 أن يكون املتقدم من العسكريين أو املدنيين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة
أو من احدى الجهات ذات الصلة بها ،أو أن يكون من املدنيين العاملين في املجال القانوني
من غير منتسبي تلك الجهات العسكرية أو األمنية .ويجوز بقرار من مدير األكاديمية قبول
دارسين ببرامج الدراسات العليا املختلفة من غير العاملين بالةكومة أو القطاع الخاص
وفقا للشروط التي تضعها إدارة األكاديمية في هذا الشأن.
 أن يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في القانون حاصال على درجة الليسانس
في القانون من االكاديمية أو من إحدى الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل
تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة،
شريطة اعتمادها من املجلس العلمي وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن ،ويفضل
من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو على مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات القياس ي للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية
– ( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة
أو شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية ()EMSAT
على ( )0559درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية).
دبي -االمارات العربية المتحدة -هاتف 683303340:
Tel: 043163386Dubai U.A.E Email: A.registration@dubaipolice.gov.ae
www.dubaipolice.gov.ae
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ماجستير العلوم الشرطية في البحث الجنائي
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من مجلس
إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 ان يكون من العسكريين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة ،ويجوز أيضا كذلك
قبول املدنيين من العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة ،ويجوز قبول املدنيين من
العاملين في املجال القانوني أو الشرطي أو األمني والذين تتصل أعمال وظائفهم بأعمال البحث
الجنائي.
 ان يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في علوم الشرطة حاصال على درجة
الليسانس في القانون وعلوم الشرطة أو بكالوريوس الشرطة أو ما يعادلهما من إحدى
الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها
وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة ،شريطة اعتمادها من املجلس العلمي وفقا
للضوابط التي يضعها في هذا الشأن ،ويفضل من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو على
مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات القياس ي للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية
– ( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة
أو شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية ()EMSAT
على ( )0559درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية)
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ماجستير في علوم الشرطة في إدارة األزمات األمنية
شروط االلتحاق:
 أن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويجوز مع ذلك بقرار من مجلس
إدارة األكاديمية قبول طالب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى.
 أن يكون من العسكريين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة ،ويجوز أيضا كذلك قبول
املدنيين من العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسحةة ،ويجوز قبول املدنيين من العاملين في
املجال القانوني أو الشرطي أو األمني والذين تتصل أعمال وظائفهم بإدارة األزمات والكوارث.
 أن يكون الطالب املتقدم إلحدى برامج املاجستير في علوم الشرطة حاصال على درجة
الليسانس في القانون وعلوم الشرطة أو بكالوريوس الشرطة أو ما يعادلهما من إحدى
الكليات أو املعاهد املعترف بها ،شريطة أال يقل تقدير الطالب عن (جيد جدا) أو ما يعادلها
وفقا للقواعد املعمول بها في الجهة املانحة ،ويفضل من كان حاصال على تقدير أعلى ،أو
على مجموع كلي أعلى.
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة اإلنجليزية –
( )EMSATعلى ( )059درجة او ما يعادلها من شهادة ( )TOFELبمعدل ( )059درجة أو
شهادة ( )ILETSبمعدل (.)0.5
 أن يكون الطالب حاصال على اختبار اإلمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية –
( )EMSATعلى ( )1250درجة.
 توفير شهادة عدم املمانعة من هيئة الخدمة الوطنية (ملن تنطبق عليهم شروط الخدمة
الوطنية).

دبي -االمارات العربية المتحدة -هاتف 683303340:
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داعم رسمي إلكسبو  0606دبي Official Supporter of Expo 2020 Dubai -
هويتنا الوطنية  ..ماضٍ عريق  ..حاضر زاخر  ..مستقبل مشرق

