
 

 

 

 

5 January 2021  
 

 

Chief Executive Officer  

Imam Malik College for Islamic Sharia and Law 

Dubai  

 

Sincere Greetings, 

 

The Commission for Academic Accreditation (CAA) 

hereby certifies that the Bachelor in Law program 

offered by Imam Malik College for Islamic Sharia and 

Law is approved for Renewal of Program 

Accreditation in recognition of its compliance with 

the Standards for Licensure and Accreditation. 

 

This Accreditation is valid until 31 July 2024. 
  
Sincerely, 

Prof. Dr. Mohamed Yousif Baniyas   
Higher Education Adviser & Director   
Commission for Academic Accreditation 

 
 2021 يناير 5التاريخ: 

 

 الرئيس التنفيذي 
  كلية اإلمام مالك للشريعة اإلسالمية والقانون 

 دبي
 

عد،،،بتحية طيبة و   
 

ي "بكالوريوس ف األكاديمي بأن برنامجتشهد مفوضية االعتماد 
كلية اإلمام مالك للشريعة اإلسالمية والقانون والذي تقدمه  القانون"

حصل على تجديد االعتماد البرامجي بناًء على االمتثال لمعايير 
 .الترخيص واالعتماد المرتبطة بالبرنامج المذكور أعاله

 
  .2024يوليو  31ويعد هذا االعتماد ساريًا حتى تاريخ 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

ستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياساأل  
 مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية االعتماد األكاديمي

 
 

 



 

 

 

 

5 January 2021 
 

 

Chief Executive Officer  

Imam Malik College for Islamic Sharia and Law 

Dubai  

 

Sincere Greetings, 

 

The Commission for Academic Accreditation (CAA) 

hereby certifies that the Bachelor of Sharia program 

offered by Imam Malik College for Islamic Sharia and 

Law is approved for Renewal of Program 

Accreditation in recognition of its compliance with 

the Standards for Licensure and Accreditation. 

 

This Accreditation is valid until 31 July 2024. 
  
Sincerely, 

Prof. Dr. Mohamed Yousif Baniyas   
Higher Education Adviser & Director   
Commission for Academic Accreditation 

 
 2021يناير  5التاريخ: 

 

 الرئيس التنفيذي 
  كلية اإلمام مالك للشريعة اإلسالمية والقانون 

 دبي
 

عد،،،بتحية طيبة و   
 

ي بكالوريوس ف"تشهد مفوضية االعتماد األكاديمي بأن برنامج 
كلية اإلمام مالك للشريعة اإلسالمية والذي تقدمه  "الشريعة
حصل على تجديد االعتماد البرامجي بناًء على االمتثال والقانون 

 .لمعايير الترخيص واالعتماد المرتبطة بالبرنامج المذكور أعاله

 
  .2024يوليو  31ويعد هذا االعتماد ساريًا حتى تاريخ 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

ستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياساأل  
 مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية االعتماد األكاديمي
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