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)1( األحكام والقواعد الواردة بالدليل ال تغني عن اللوائح، وهي منشورة مبوقع الكلية اإللكتروني، وبعضها ملحق 
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املقدمة

 2008 لسنة   144 رقم  األميري  املرسوم  العاملية مبوجب  الكويتية  القانون  كلية  أنشئت 
وزارة التعليم العالي، وهي أول كلية قانون  بترخيص من مجلس اجلامعات اخلاصة – 
الكويتي  القانوني  النظام  بني  املمازجة  أس��اس  على  وتقوم  الكويت،  دول��ة  في  خاصة 
والنظام القانوني العاملي، وذلك لتقدمي العلوم القانونية ومنح درجات علمية، جميعها في 
مجال القانون والعلوم املرتبطة به مباشرة، باستخدام أفضل الوسائل والسبل املتاحة 
لتعليم القانون املقارن ذو املستوى العاملي، وقد حصلت الكلية في 2014 على االعتماد 

األكادميي واملؤسسي من قبل مجلس اجلامعات اخلاصة ملدة 4 سنوات. 

استيفائها  بعد   ،2017 في  البريطانية  اجل��ودة  شهادة ضمان  على  الكلية  كما حصلت 
 ،QAA البريطانية  اجلودة  مؤسسة ضمان  من  العاملي  اجلودة  لتقييم  العشرة  املعايير 
لتصبح أول جامعة في الشرق األوسط والثانية على مستوى العالم التي حتصل على 

هذه الشهادة.
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•الرؤية 	

•حتقيق تعليم قانوني متميز، يعتمد التفكير النقدي. 	

•الرسالة 	

•تزويد املجتمع مبؤهلني متميزين في العلوم القانونية بأعلى املستويات العلمية  	
مهام  ألداء  القانونية،  واملشكالت  القضائية  لألحكام  نقدي  وبتفكير  واملهنية، 
حتقيق  أمانة  وحمل  والعملي،  النظري  جانبيها  في  املختلفة  القانونية  املهن 

العدالة والدفاع عن احلق وإرساء دعائمه.

•األهداف 	

•منح اإلجازة اجلامعية في القانون )درجة الليسانس( لتلبية االحتياجات املهنية القانونية. 	
•منح درجة ماجستير في القانون وفي العلوم املتصلة به واملتداخلة معه. 	

•منح دبلوم القانون الذي يؤهل للقيام بأعباء املهن القانونية املساعدة. 	
•اجلمع بني اإلعداد النظري والعملي في نطاق التأهيل القانوني. 	

•متكني احلاصلني على شهادة الثانوية العامة وغيرها من خالل التعليم القانوني  	
في احلصول على  فرص عمل مناسبة في القطاعني العام واخلاص.

ل العمالة الكويتية للمساهمة في التنمية البشرية للقوى العاملة في املجتمع. • تأهي	
•نشر الوعي القانوني واملساهمة في تكوين ثقافة قانونية وشرعية عامة لدى  	

املواطنني واملقيمني.

•استقطاب الطالب الدارسني خارج الكويت حتقيقاً لتوطني اخلدمات التعليمية. 	

•القيم 	

•احلفاظ على القيم العربية واإلسالمية األصيلة. 	
•االلتزام باألصول القانونية والعلمية في أداء املهنة. 	

•احترام مبدأ املشروعية وسيادة القانون في التعامالت املختلفة. 	
•االلتزام بأخالقيات املهن القانونية واحلفاظ عليها وترسيخها. 	

•اعتناق قيم مبادئ التنوع وعدم التفرقة العنصرية وحتقيق مبادئ املساواة كاملة  	
للتعليم القانوني.
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العمداء السابقون في الهيئة التدريسية للكلية )مجلس العمداء(

املسمى الوظيفياالسمم
الفترة 
الزمنية

1979-1982عميد كلية احلقوق والشريعة - جامعة الكويت – الكويتأ. د. بدرية عبد الله العوضي 1

1990-1996عميد كلية احلقوق – جامعة كورك - إيرلنداأ. د. ديفيد مورجان 2

1991عميد كلية اآلداب - جامعة الكويت – الكويتأ. د. سهام عبد الوهاب الفريح3

1998عميد كلية احلقوق-  جامعة اإلسكندرية  - مصر أ. د. مصطفى سالمة حسني4

2000عميد كلية احلقوق - جامعة بيروت العربية – لبنانأ. د. علي عبد القادر القهوجي 5

2001-2006عميد كلية احلقوق - جامعة اإلسكندرية – مصرأ. د. مجدي محمود شهاب6

2004-2007عميد كلية احلقوق - اجلامعة العربية األمريكية – فلسطنيأ.د. أمني رجا دواس 7

2006عميد كلية احلقوق - جامعة اإلسكندرية – مصرأ. د. أسامة محمد الفولي 8

2004-2008عميد كلية احلقوق – جامعة القاهرة – مصرأ. د. أحمد عوض بالل9

2009-2010عميد كلية احلقوق – جامعة الكويت – الكويتأ. د. إبراهيم الدسوقي أبوالليل10

2011- 2012عميد كلية القانون الكويتية العاملية – الكويتد. بدر خالد اخلليفة11

أ. د. هادي شلوف12
عميد مدرسة الدراسات اإلستراتيجية والدولية 

باألكادميية الليبية للدراسات العليا – ليببا
2014-2013

عميد املعهد العالي للحقوق والعلوم السياسية واإلدارية أ. د. جورج خليل سعد13
2012-2014– اجلامعة اللبنانية – لبنان

2012 عميد كلية القانون الكويتية العاملية  - الكويتأ.د. محمد عبد احملسن املقاطع14

حتى تاريخه
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  KILAW’s Academic Advisory Board
1( Prof. Mohammad Al-Moqatei

 KILAW President - Dean / Chair of the Board

2( Prof. Michel Coper )Former Dean(

 Australian National University, College of Law

3( Prof. Vincenzo Ferrari )Former Dean(

 Milan University, School of Law

4( Prof. Andrew Guzman )Dean(

 University of Southern California 

5( Dr. Mark Hoyle

 Barrister, Chartered Arbitrator, Mediator, University of Leeds, Editor in-chief - 
ALQ

6( Prof. Susan Karamanian

 Vice Dean of International Affairs - George Washington

 University, Law School

7( Prof. John Morison )Former Dean(

 Queens University, Law School at Belfast

8( Prof. Mostafa Salama )Former Dean(

 University of Alexandria, School of Law

9( Prof. Allen Weiner

 Stanford University, Law School

10( Prof. Jassim AlShamsi )Former Dean(

 University of United Arab Emirates

11( Prof. Catherine Mackenzie

 Cambridge University

12( Prof. Stephen  Ferruolo – Dean 

 San Diego University

13( Prof. Roger Burridge

 Emeritus Professor – Warwick University 
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الجهاز اإلداري واألكاديمي للكلية
رئيس مجلس  األمناءد. بدر خالد اخلليفة

رئيس وعميد الكليةأ.د. محمد عبد احملسن املقاطع
نائب رئيس الكلية للعالقات اخلارجية واملشاريع اخلاصةد. يوسف محمد العلي
رئيس املكتب التنفيذي لكلية الدراسات العلياد. أحمد حمد الفارسي

مدير  مكتب التطوير املهني واألكادمييأ.د. سهام عبد الوهاب الفريح
نائب العميد للشؤون العلمية ورئيس قسم القانون العامأ.د. يسري محمد العصار

العميد املساعد للشؤون الطالبيةد. صالح ناصر العتيبي
عميد القبول والتسجيلد. صباح عبد الرزاق القدومي 

نائب املدير التنفيذي ومدير التدريب في مركز الكويت للدراسات أ. صالح محمد الغزالي
والبحوث القانونية

رئيس قسم القانون اخلاصأ.د. محمود علي عبدالرحمن
رئيس قسم القانون الدولي العامأ.د. بدرية عبد الله العوضي

رئيس قسم القانون اجلزاءأ.د. علي عبد القادر القهوجي
رئيس قسم الفقه املقارن والدراسات اإلسالميةأ.د. عبداحلميد محمود البعلي

رئيس قسم القانون والعلومد. جاسم محمد بشارة
املكلف بأعمال رئيس قسم املقررات القانونية االجنليزيةد. أرديت ميميتي

املكلف بأعمال رئيس قسم اللغة العربيةد. عمر حسن العامري
مستشار قسم اللغة االجنليزيةد. عباس هبر الشمري
املكلف بأعمال رئيس قسم احلاسب اآلليد. جمال خلف العيد

املدير املالي أ. عبد احملسن محمد املقاطع 
مدير إدارة املوارد البشرية وشؤون أعضاء هيئة التدريس أ. جاسم محمد اخلرافي

مدير إدارة نظم املعلوماتم. إيهاب علي شقير 
خبير التخطيط االستراتيجيأ. سلوى أحمد العجيري

مدير إدارة التطوير الطالبي واملسابقاتأ. هناء عبد الله اإلبراهيم
مدير إدارة القبولأ. فوزية أحمد الشهاب
مدير إدارة التسجيلأ. نضال محمد  قطمة
مستشار نظم املعلومات أ. صالح راشد الناجم 

أمني املكتبةأ. السيد البرسيجي 
مكلف بأعمال مدير اخلدمات والصيانةأ. عادل علي املال

مسؤول األمن والسالمة أ. فيصل حمد اجليران 
مسؤول العالقات العامةأ. عادل جبر العنزي
رئيس قسم اخلريجنيأ. خلود بدر اخلليفة
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الهيئة التدريسية
قسم القانون العام

أستاذأ.د. محمد عبد احملسن املقاطع
أستاذأ.د. يسرى محمد العصار

أستاذأ.د. جورج خليل سعد
أستاذأ.د. كرستيان انطوني

أستاذ مشاركد. أحمد حمد الفارسي
أستاذ مشاركد. مصطفى محمد موسى

استاذ مساعدد. هشام عبدالصمد الصالح
أستاذ مساعدد. يحيى محمد النمر

أستاذ مساعدد.اسم جوسيك
أستاذ مساعدد.أحمد سليمان العتيبي

أستاذ مساعدد. علي سعود الظفيري
أستاذ مساعدد. بالل عقل الصنديد

القانون اخلاص
أستاذأ.د. محمود عبد الرحمن خليل

أستاذأ.د. أمني رجا دواس
أستاذأ.د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل

أستاذ مشاركد. صالح ناصر العتيبي
أستاذ مشاركد. محمد سالم احليحي

استاذ مساعدد. عبدالوهاب سعد الرومي
أستاذ مساعدد. شيخة ناصر الهاللي

أستاذ مساعدد.محمود محمود مغربي
أستاذ مساعدد. محمود علي ملحم

أستاذ مساعدد. نور خالد العبدالرزاق
أستاذ مساعدد. عنادل عبد احلميد املطر
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أستاذ مساعدد. يوسف ظاهر احلربش
أستاذ مساعدد. يوسف محمد العلي

أستاذ مساعدد. اليمامة خضير احلربي
أستاذ مساعدد. عبدالرسول عبد الرضا

القانون اجلنائي

أستاذأ.د. علي عبدالقادر القهوجي
أستاذأ.د. أحمد متولي بالل

أستاذأ.د. هشام محمد رستم
أستاذأ.د. هادي شلوف

أستاذ مشاركد. بدر خالد اخلليفة 
أستاذ مساعدد. أحمد سيف املشعل

أستاذ مساعدد. غدير أسيري

القانون التجاري

استاذ مشاركد. خليل فكتور خليل 
أستاذ مساعدد. نورا ميميتي

أستاذ مشاركد. جاسم الراشد
أستاذ مساعدد. طالل حمد العدواني

أستاذ مساعدد. خالد ابراهيم تالحمة
أستاذ مساعدد. طارق شفيق عالونة

القانون الدولي العام

أستاذأ.د. بدرية عبدالله العوضي
أستاذأ.د. مصطفى سالمة حسني

أستاذ مشاركد. أرديت ميميتي
أستاذ مساعدد. جوديث سبيغل

أستاذ مساعدد. فرح حسن ياسني
أستاذ مساعدد. دينا علي حداد
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أستاذ مساعدد. نوره بنت عبد العزيز بن محمد
أستاذ مساعدد. ألبرت هينك
أستاذ مساعدد. شريفة املهنا

محاضرأ. تيتاتني جوليتياني

الفقه املقارن والدراسات اإلسالمية

أستاذأ.د. عبد احلميد محمود البعلي
استاذد. اقبال عبد العزيز املطوع

أستاذ مشاركد. خالد هايف املطيري
أستاذ مساعدد. أنفال محمد العبدالهادي

أستاذ مساعدد.عدنان علي املال
أستاذ مساعدد. راشد سعد العليمي

أستاذ مساعدد. بدر زايد الداهوم
أستاذ مساعدد. محمد ضاوي العصيمي

قانون املرافعات

استاذ مشاركد. عبداحلكيم عباس عكاشة
أستاذ مساعدد. عمرو عبد احلميد العطار

أستاذ مساعدد. يوسف الصليلي
أستاذ مساعدد. عبد الله عيسى الرمح

أستاذ مساعدد. بدر بندر الديحاني
أستاذ مساعدد.سماح بشير خمان

املالية العامة واالقتصاد

أستاذأ.د. عبداحلفيظ عبدالله السيد
أستاذأ.د. أسامة محمد الفولي
أستاذأ.د. مجدي محمود شهاب

أستاذ مشاركد. محمود الشويات
أستاذ مساعدد. أشرف عبدالعليم الرفاعي

أستاذ مساعدد. وئام سجيع مصري
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أستاذ مساعدد. عمر احلسينان
أستاذ مساعدد. سحر احلملي

القانون والعلوم / احلاسب اآللي

أستاذ مساعد الثقافة البيئيةد. جاسم محمد البشارة
أستاذ مساعد الثقافة البيئية د. حمد املطر

أستاذ مساعدد. صالح دندن 
استاذ مشارك التاريخ واحلضارة اإلسالميةد. جمال محمد الزنكي
أستاذ مساعد التاريخ واحلضارة اإلسالميةد. عطيه فتحي الويشي

أستاذ مساعد احلاسب العيدد. جمال خلف العيد 
أستاذ مشارك احلاسب اآللي د. صباح عبد الرزاق القدومي

أستاذ مشارك احلاسب اآللي د. محمد محمد اإلبراهيم 
أستاذ مساعد احلاسب اآللي د. صالح الناجم
أستاذ مساعد احلاسب اآللي د. بيار انيس املر

محاضر احلاسب اآلليم إيهاب شقير
محاضر احلاسب اآلليأ. سمية يوسف القناعي

اللغة العربية

أستاذأ.د. سهام عبد الوهاب الفريح
أستاذأ.د. رجب عثمان عيسى
أستاذ مساعدد. عمر حسن العامري

أستاذ مساعدد. عبدالله محمد عبدالرحمن
أستاذ مساعدد. هيا الشمري

اللغة االجنليزية

أستاذ مشاركد. عباس هبر الشمري
مدرس لغةأ. نوره عماد املاجد

مدرس لغةأ. انوار الناصر
مدرس لغةأ. سيريال باراساد
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مدرس لغةأ. عبدالستار خان
مدرس لغةأ. زايد ابراهيم ارشيد

مدرس لغةأ. احمد علي أحمد
مدرس لغةأ. سليمان العمر

مدرس لغةأ. سارة لويزاك

الهيئة التدريسية املساندة

مساعد علميأ. حمد فيصل الفهد 
مساعد علميأ. رحيمة موساليار 

مساعد علميأ. محمد عبد الوهاب الفهد
مساعد علميأ. زينب ناجح علي

مساعد علميأ. جهاد عبد احلميد البعلي 
مساعد علميأ. عذاري سعود العدواني
مساعد علميأ. عائشة فوزي القصار 
مساعد علميأ. محمد أحمد النوبي
مساعد علميأ. سمر صالح عبدالله
مساعد علميأ. دالل ابراهيم الغامن

مساعد علميأ. عبدالله خالد الكندري
مساعد علميأ. نور خالد البديوي

مساعد علميأ. نوره خليل الفرحان
مساعد علميأ. حبيبة بنت محمد البحوري

مساعد علميأ. دالل فؤاد العوجان
مساعد علميأ. شروق بدر العثمان
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أوال– السياسة العامة للقبول في الكلية: 
تتبنى كلية القانون الكويتية العالمية سياسة واضحة للقبول تقوم على األسس التالية: 

أ- المتطلبات وإجراءات القبول: 

الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، على أن يكون معترفا بها  1 .
من وزارة التعليم العالي)1(. 

%70. 2 بقسميها  بنسبة  العامة  الثانوية  شهادة  في  أدنى  حد  على  الحصول 
العلمي واألدبي، أو المعدل المعلن عنه بالنسبة للمحولين، وذلك لكل درجة 

علمية على حدة. 
القدرة  بحسب  المنافسة  أس��اس  على  المتقدمين  بين  والتخيير  االنتقاء  3 .

االستيعابية للمقاعد لكل درجة علمية على انفراد. 
يتم تحديدها سنويا من مجلس األمناء في ضوء  التي  القدرة االستيعابية  4 .
الدرجات  ومتطلبات  واحتياجات  جهة،  من  المكانية  وسعتها  الكلية  ق��درة 

العلمية الممنوحة من الكلية من جهة أخرى.
قبول طلبات البعثات الداخلية وفقاً للعدد والشروط التي يحددها مجلس  5 .

الجامعات الخاصة، بناء على طلب الكلية.

ب- شروط القبول في الكلية: 

أن يكون المتقدم حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها )ومعترف بها  1 .
من وزارة التربية والتعليم العالي( وعلى نسبة مئوية ال تقل عن: 

  - 70 % للمتقدمين لدراسة بكالوريوس القانون، للقسمين العلمي واألدبي. 
  -  %65 للمتقدمين لدراسة دبلوم القانون. 

  - 2.67 نقطة في درجة بكالوريوس القانون للمتقدمين لدراسة ماجستير
       القانون، مع األخذ بعين االعتبار القبول المشروط.

)1(  ومقبولة لدى الكلية.
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اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. 2 .
اجتياز اختباري اللغة االنجليزية واللغة العربية وفقا للدرجات التي يحددها  3 .

مجلس األمناء، وتؤخذ في االعتبار هذه االختبارات في تحديد المستوى.

  ،TOEFL كما يؤخذ في االعتبار من حصل على 500 نقطة في اختبار التوفل
في  العربية  باللغة  امتياز  درج��ة  على  حصل  أو   IELTS االيلتز  في   5.5 و 
الشهادة الثانوية، وال يعفى الطالب من اختبار تحديد المستوى المقدم من 

الكلية، مهما كانت نتيجته في هذه االختبارات.
تعبئة طلب االلتحاق وإرفاق المستندات المطلوبة. 4 .

جـ- متطلبات التخرج للحصول على الدرجات العلمية:

عدد الوحدات الدراسية الالزمة للتخرج، واحلصول على بكالوريوس القانون هي )124 
وحدة دراسية(، توزع بحسب اخلطة الدراسية لدرجة البكالوريوس، واستيفاء متطلبات 
كل سنة دراسية، ويشترط للحصول على دبلوم القانون )72 وحدة دراسية( بحسب اخلطة 
الدراسية لدرجة دبلوم القانون، ويشترط للحصول على درجة املاجستير في القانون )24 

وحدة دراسية(، وتشتمل على ستة مقررات دراسية مع أطروحة املاجستير . 

- يشترط للحصول على الدرجة العلمية املسجل بها الطالب الوفاء باملتطلبات اآلتية:

والعملية،  النظرية  واالختيارية،  االجبارية  الدراسية  املقررات  بنجاح  الطالب  إنهاء  1 .
باالضافة إلى التدريب العملي، وذلك وفقا ملا هو مبني في قائمة املقررات الواردة 

بصحيفة التخرج)1( لكل درجة من الدرجات العلمية.

الفصلية  األنشطة  وإمت��ام  والعملية  النظرية  لالختبارات  بنجاح  الطالب  اجتياز  2 .
احملددة لكل مقرر مبعدل ال يقل عن%60 بالنسبة لدبلوم القانون، و%60 بالنسبة 

لبكالوريوس القانون و%70 بالنسبة لدرجة املاجستير. 

)1(  يجوز أن تعّدل صحيفة التخرج بقرار من مجلس الكلية واعتماد مجلس األمناء، ويعمل بها حتى قبل اعتماد 
مجلس األمناء لها.
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احلصول على معدل عام جلميع املقررات بحيث ال يقل عن %70. 3 بالنسبة لشهادتي 
الدبلوم والبكالوريوس و %80 بالنسبة لشهادة املاجستير. واملعدل العام للتخرج وهو 

C(( 70%+ لليسانس والدبلوم، وB( 80%-( للماجستير.

عدم االنقطاع عن الدراسة ألكثر من املدد احملددة في الئحة الشؤون الطالبية، دون  4 .
عذر تقبله إدارة الكلية.

أداء الطالب جميع املستحقات املالية والرسوم املقررة للكلية. 5 .

عدم فصل الطالب بسبب حصوله على إنذار ثالث في التقدير العام )3 أو 4. 6 إنذارات 
حسب األحوال(.

د- مدة البرنامج: 

مدة دراسة بكالوريوس القانون االعتيادية أربع سنوات، وال يجوز أن تزيد عن ست  1 .
أو  سنة  للماجستير  االعتيادية  وامل��دة  ونصف،  سنوات  ثالث  عن  تقل  وال  سنوات، 
سنتان حسب البرنامج، على أنه ال يجوز أن تقل مدة الدراسة املاجستير عن سنة وال 
أن تزيد على سنتني إال بقرار من جلنة الدراسات العليا، ومبا ال يتجاوز ثالث سنوات 
كحد أقصى، كما ال يجوز أن تقل مدة دراسة دبلوم القانون عن عامني دراسيني وال 

أن تزيد على أربع سنوات. 

وال يدخل في حساب مدة الدراسة فترات وقف قيد الطالب ملدة فصلني حداً أقصى 
بالنسبة للبكالوريوس والدبلوم. 

نظام الدراسة قائم على نظام الفصول الدراسية،  والتي مدتها 15 أو 16. 2 أسبوعا. 

يخضع كل برنامج حلدود زمنية قصوى الستمرار الطالب فيه، وفقاً للوائح املنظمة  3 .
لكل برنامج، ونوع وطبيعة نظام دوام الطالب )كامل/جزئي(.
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هـ- لغة الدراسة في الكلية: 

- لغة الدراسة األساسية في الكلية هي اللغة العربية وإلى جوارها اللغة االجنليزية، 
باللغة االجنليزية خالل مدة  6 مقررات  األقل  يدرس على  أن  الطالب  ويجب على 
دراسة بكالوريوس القانون، توزع على سنوات الدراسة حسب الفرق الدراسية وفًقا 
لصحيفة التخربج املطبقة في الكلية حتى تاريخه، ويجوز بقرار من مجلس األمناء 
زيادة هذا العدد وتطبيقه على املقبولني بعد صدوره،  ويحدد بقرار من مجلس الكلية 

توزيع هذا املقررات على الفرق الدراسية. 

- يخضع الطالب الختبارات القبول باللغتني العربية واالجنليزية معا، وفقا ملا حتدده 
IELTS ألخذه في  ال�  أو    TOEFL ال�  اختبار  الكلية احلصول على  الكلية، وتطلب 

االعتبار عند حتديد مستوى الطالب. 

اجتياز اختبار اللغة االجنليزية حتى يكون الطالب مبستوى ل�   E101i و  E101-  و 
E102 وفي جميع األحوال يلتزم الطالب باجتياز مقررين للغة االجنليزية )6 وحدات 

دراسية( مع مراعاة نظام البرنامج التمهيدي عند تطبيقه. 

ثانيا: بعض أحكام الئحة النظام الدراسي والشؤون الطالبية 
في الكلية: 

املادة األولى

تبلغ مدة الدراسة السنوية تسعة أشهر، تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام، وتنتهي في 
شهر يونيو من العام التالي، وفقا ملا حتدده إدارة الكلية بالنسبة لكل درجة من الدرجات 

العلمية املختلفة، وبحسب توزيع الفصول الدراسية للنظام الدراسي )املقررات()1(.

املادة الثانية

ينقسم العام الدراسي إلى فصلني دراسيني، مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا، باالضافة 
إلى فصل صيفي اختياري، مدته تتراوح ما بني سبعة إلى ثمانية أسابيع، ويجوز تقصير 

)1(   هذه مواعيد تنظيمية فقط.
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املدة عند الضرورة،  على أن يُحاَفظ على عدد الساعات ذاتها)1( ، ويجوز األخذ بنظام 
املدة املكثفة لبعض املقررات.

ويجوز ملجلس الكلية أن يأخذ بنظام املقرر املكثف ملدة أقصر ولبعض املقررات، كما يجوز 
على حسب األحوال، تقييم الطالب في االختبار النهائي ملقرر املكثف على أساس تقدير 

.)2(»F أو »راسب »Pass ناجح«

املادة الثالثة

يشتمل برنامج الدراسة لكل درجة علمية على املدد الزمنية والوحدات الدراسية املذكورة 
في تفصيل الئحة البرنامج العلمي لكل برنامج وصحيفة التخرج املقررة له وهي:

1- بكالوريوس القانون :

 متنح كلية القانون الكويتية العاملية درجة البكالوريوس في القانون، وهذه الدرجة تتطلب 
الدراسة ملدة زمنية اعتيادية مقدارها أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( ينهي خاللها 
من  ع��دد  على  الدرجة  ه��ذه  وتقوم  امل��ق��ررات،  لنظام  وفقا  دراسية  وح��دة   124 الطالب 
الثقافة  ملقررات  باالضافة  القانون،  مجال  في  االختيارية  واألخ��رى  االجبارية  املقررات 
العامة، واالختيار احلر، ويرمي برنامج هذه الدرجة للمزاوجة قدر االمكان بني املقررات 
األساسية في كليات احلقوق العربية من جهة، وتلك التي تدرس في اجلامعات العاملية 
مثل االجنليزية واألمريكية من جهة أخرى، وميكن للطالب إنهاء الدراسة مبدة أقل )سبعة 
فصول مثال( شريطة إنهاء الوحدات املقررة لكل سنة دراسية)3( قبل التسجيل مبقررات 

السنة التالية مع مراعاة متطلبات املعدل العام واملعدل التراكمي.

فيها  ي��درس  التي  السنة  على  التالية  للسنوات  االختيارية  املقررات  أن حتتسب  ويجوز 
الطالب عوضا عن مقرر اختياري في هذه السنة، وذلك بالنسبة للمقررات التي تدرس 

)1(   بناء على موافقة مجلس الكلية في اجتماعه رقم 4 بتاريخ 18 أبريل 2013.
)2( وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2015.
)3( وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2013.
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باللغة االجنليزية، لتيسير انهاء الطالب الستة مقررات املطلوبة للتخرج على أن يكون ذلك 
لكل حالة على حدة)1(.

2- ماجستير القانون:
تقل  أن  يجوز  ال  أنه  على  البرنامج،  أو سنتني حسب  للماجستير سنة  االعتيادية  امل��دة 
مدة دراسة املاجستير عن سنة وال أن تزيد عن سنتني ويجوز منح سنة إضافية واحدة 
بحد أقصى واحلد األدنى للمقررات التي يجب أن يجتازها الطالب للحصول على درجة 
املاجستير هو ستة م��قررات دراس��ية باإلضافة لألطروحة )24 وحدة دراسية(. ويجب 
أن تثبت أطروحة املاجستير مقدرة الطالب على اجناز بحث علمي وعرض نتائج بحثه 

بأسلوب واضح ومنهجي.

3- دبلوم القانون:
املقررات  وعدد  دراسية(،  )أرب��ع فصول  دراسيان  عامان  القانون  لدبلوم  البرنامج  مدة   
التي تدرس في البرنامج نظريا وعمليا )60 وحدة( ويشتمل البرنامج على تدريب عملي 
ملدة شهر مبعدل 6 وحدات في السنة الدراسية الواحدة ليصبح عدد الوحدات املطلوبة 

للتخرج )72 وحدة دراسية(.

املادة الرابعة

يشترط للقبول في أي برنامج علمي من الدرجات العلمية اجلامعية )البكالوريوس  – 
الدبلوم( احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للتقديرات املقررة في 
املاجستير فيشترط على  القبول في درجة  أما  الكلية،  إدارة  ملا حتدده  وفقا  أو  اللوائح 
املتقدم احلصول على بكالوريوس القانون أو شهادة جامعية أخرى حسب البرنامج، وفقا 

للتقديرات املقررة في اللوائح ووفقا ملا حتدده إدارة الكلية. 

املادة اخلامسة

يقدم طلب االلتحاق إلى إدارة القبول في الكلية، وفقا للنموذج املعد لذلك، خالل املدة 
احملددة للقبول، وذلك في أوقات الدوام الرسمي بالكلية، أو وفق النظام اآللي لتقدمي 

)1( وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2013.
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طلب االلتحاق عن بعد، ويتعني على الطالب الذي يقدم طلب التحاقه وفق النظام اآللي، 
مراجعة إدارة القبول الستكمال إجراءات قبوله وإال اعتبر طلبه الغيا، وتعتبر البيانات 

املدونة في طلب االلتحاق ملزمة ملقدمها. 

املادة السادسة

يرفق بطلب اإللتحاق بالكلية املستندات التالية: 

شهادة الثانوية العامة األصلية أو ما يعادلها. 1 .
صورة البطاقة املدنية للطالب )األصل للمطابقة(. 2 .

صورة من جواز السفر. 3 .
4. 4 صور شخصية حديثة وملونة.

محددي  غير  م��ن  الكويتيات  ألب��ن��اء  للمطابقة(  )األص���ل  األمنية  البطاقة  ص���ورة  5 .
اجلنسية.

صورة البطاقة املدنية لألم/ وصورة شهادة امليالد ألبناء الكويتيات. 6 .
كتاب إثبات إعاقة لذوي االحتياجات اخلاصة. 7 .

أن يقدم الطالب ما يفيد تقدميه الختبار التوفل TOEFL أو األيلتز IELTS. 8 والنتيجة 
التي حصل عليها فيه ألخذها في اإلعتبار، وال يعتبران بديال عن اختبار املستوى 

احملدد من الكلية.
شهادة ملن يهمه األمر للمرتبطني بجهة عمل، لتحديد نظامه الدراسي )صباحي / مسائي(. 9 .

تسديد رسوم طلب االلتحاق.  10 .

تقدمي افصاح عن وضعه الدراسي السابق أو عمله السابق أو احلالي.  11 .

أية مستندات أخرى تطلبها الكلية )بيان للمدة الزمنية التي قضاها بعد الثانوية العامة(.. 12
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املادة السابعة

ال يقبل االلتحاق بالكلية إال اذا مت تسديد رسوم الطلب الذي حتدده إدارة الكلية مع قسط 
من رسوم الدراسة أو بأكملها، أو إذا مت تقدمي ضمان مالي تقبله إدارة الكلية وباملواعيد 

احملددة لذلك)1(.

املادة الثامنة

للطلبة    – املاجستير  فيما عدا   – العلمية  والدرجات  الدراسية  للبرامج  التحويل  يقبل 
الدارسني في البرامج أو الدرجات املماثلة خارج الكلية، وذلك بعد صدور قرار من إدارة 
الكلية مبعادلة املقررات التي متت دراستها قبل االلتحاق بالكلية باملقررات املماثلة التي 
تقدمها الكلية وباملعدل املطلوب وحسبما تقدره الكلية، وفقا للشروط اخلاصة بإجراءات 
التحويل في الئحة النظام الدراسي والشؤون الطالبية، أو قرارات مجلس الكلية وجلنة 

املعادالت.

يتم  من  او  المحولين  في  توافرها  ال��واج��ب  ال��ش��روط  ثالثا: 
معاملتهم وفقا لقواعد التحويل)2(

أ- احلاصلون على بكالوريس علوم شرطية:
، أما من يكون معدله  أن يكون معدله العام ال يقل عن )جيد مرتفع C+( أو 75%. 1

)جيد C( أو %70 فيتم عرضه على جلنة الشؤون الطالبية.
( وحدة دراسية. أن يحقق عدد الوحدات التي تقبل له مبا ال تقل عن )12. 2

+( على  3 .C(بالنسبة ملقررات القانون و )C( أن تكون املقررات املراد معادلتها بتقدير
األقل ملقررات الثقافة العامة. 

أن تكون املقررات سواء على انفراد، او عند ضمها ملقرر آخر معادلة للمحتوى العلمي  4 .
للمقرر املعادل له في الكلية، شريطة أن يكون التقدير املتوسط للمقررين ال يقل عن 

)C( بالنسبة ملقررات القانون و )C+( بالنسبه ملقررات الثقافة العامة.

)1( وفقاً لقرار مجلس األمناء فإن رسوم تسجيل املقررات تسدد كاملة، وال يقبل تقسيطها.
)2( هذه شروط عامة وال يعني ذلك قبول هذه الفئة من املتقدمني للكلية.
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الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  5 .
)الفصل الرابع( أو ما يعلو عنها.

( وحدة دراسية. احلد االقصى ملا ميكن معادلته من املقررات هو )45. 6
أن يصدر قرار باملعادلة من جلنه املعادالت في الكلية. 7 .

من ال يستوفي شروط املعادلة يجوز قبوله على أساس نسبة الثانوية بشرط حصوله على  8 .
نسبة %70 )أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه احلالة.

ب- احلاصلون على دبلوم القانون- كلية الدراسات التجارية او ما يعادلها
أن يكون معدله العام ال يقل عن)جيد C( أو %70 )أو 2. 1 في نظام األربع نقاط(

( وحده  2 .12( يقل عن  معادلتها مبا ال  بعد  له  تقبل  التي  ال��وح��دات  ع��دد  يحقق  أن 
دراسية.

 )+ 3 .C(و القانون  ملقررات  بالنسبة   )C( بتقدير  معادلتها  امل��راد  امل��ق��ررات  تكون  أن 
ملقررات الثقافة العامة.

أن تكون املقررات سواء على إنفراد أو عند ضمها ملقرر آخر معادلة للمحتوى العلمي  4 .
يقل  للمقررين ال  املتوسط  التقدير  يكون  أن  الكلية، شريطة  له في  املعادل  للمقرر 

عن)C( بالنسبة ملقررات القانون و)C+( بالنسبة ملقررات الثقافة العامة.

الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  5 .
)الفصل الرابع( أو ما يعلو عنها.

( وحدة دراسية. احلد االقصى ملا ميكن أن تتم معادلته من املقررات هو )45. 6

أن يصدر قرار باملعادلة من جلنة املعادالت في الكلية. 7 .

من ال يستوفي شروط املعادلة يجوز قبوله على أساس شهادة الثانوية بشرط حصوله  8 .
على نسبة %70 )أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه 

احلالة.
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جـ-احلاصلون على ليسانس او بكالوريس او دبلوم ملدة سنتني في غير تخصص القانون:

2.33. 1 في نظام  %75 )أو  C+( أو  العام ال يقل عن )جيد مرتفع  أن يكون معدله 
األربع نقاط(

( وحدة دراسية. أن يحقق عدد الوحدات التي تقبل له بعد معادلتها مبا ال تقل عن )12. 2
( لكونها مقررات غير قانونية. 3 .C+( أن تكون املقررات املراد معادلتها بتقدير

للمحتوى  معادلة  آخ��ر،  ملقرر  أو عند ضمها  انفراد،  على  س��واء  املقررات  تكون  أن  4 .
العلمي للمقرر املعادل له في الكلية، شريطة ان يكون التقدير املتوسط للمقررين ال 

.)C+(  يقل عن
الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  5 .

)الفصل الرابع( او ما يعلو عنها.
( وحدة دراسية. احلد األقصى ملا ميكن أن تتم معادلته من املقررات هو )45. 6

أن يصدر قرار باملعادلة من جلنه املعادالت في الكلية. 7 .
من ال يستوفي شروط التحويل يتم قبوله على نسبه الثانوية بشرط أال تقل عن 70%. 8 

)أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه احلالة.
د- احملولون من كليات او جامعات اخرى

أن يكون معدله العام ال يقل عن)جيد مرتفع C+( أو %75 )أو 2.33. 1 في نظام األربع 
نقاط(

أن يكون عدد الوحدات التي أنهى دراستها في الكلية أو جامعته احملول منها ال تقل  2 .
عن)30( وحدة دراسية او عام دراسي كامل، ومن يكون لديه 24 وحدة دراسية يجوز 

ان يسجل في الكلية بنظام غير مقيد حتى يستوفي شرط 30 وحدة دراسية)1(.
+( على  3 .C(بالنسبة ملقررات القانون، و )C( أن تكون املقررات املراد معادلتها بتقدير

األقل ملقررات الثقافة العامة.

)1(  تسري قواعد مجلس اجلامعات اخلاصة على طلبة البعثات الداخلية بهذا اخلصوص.
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للمحتوى  معادلة  آخ��ر،  ملقرر  أو عند ضمها  انفراد،  على  س��واء  املقررات  تكون  أن  4 .
العلمي للمقرر املعادل له في الكلية، شريطة أن يكون التقدير املتوسط للمقررين ال 

يقل عن )C( بالنسبة ملقررات القانون و)C+( بالنسبة لغير مقررات القانون.
( وحدة دراسية له من قبل الكلية. أن تتم معادلة وقبول ما ال يقل عن )12. 5

( وحدة دراسية.  احلد االقصى ملا ميكن أن تتم معادلته من املقررات هو )45. 6
. 7 أن يصدر قرار باملعادلة من جلنة املعادالت في الكلية.

الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  8 .
)الفصل الرابع(، أو ما يعلو عنه. 

من ال يستوفي شروط التحويل يتم قبوله على نسبة الثانوية بشرط أال تقل عن 70. 9 
)أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه احلالة.

القانون  كلية  ف��ي  ال��دراس��ي  للنظام  مختصر  وص��ف  راب��ع��ا: 
الكويتية العالمية

أ- نظام املقررات: 
التي يشترط إكمالها والنجاح  يقوم نظام املقررات على تعيني عدد الوحدات الدراسية 
فيها  املسجل  الشهادة  في  للتخرج  شرطا  باعتباره  الكلية،  تقرره  ال��ذي  باملستوى  فيها 
و  الوحدات.  توزع عليها هذه  التي  الدراسية  املجاالت  ثم حتديد  بالكلية. ومن  الطالب 
يترك للطالب حرية التقدم في دراسته للمقررات املطلوبة منه بحسب تقديره حلاجته 
اليها واستعداده لها، وبتوجيه املرشد العلمي أو الكلية، وذلك وفقا لنظام األولويات املقترح 
لها )نظام املتطلبات( في احلاالت التي يقررها القسم العلمي أو الكلية، وذلك كله ضمن 
احلدود الدنيا والعليا من الوحدات الدراسية املصرح بالتسجيل فيها كل فصل دراسي، 
بتسجيل  له  السماح  قبل  دراسية  سنة  لكل  املقررة  الوحدات  انهاء  ملتطلبات  وحتقيقه 

مقررات السنة التالية، لتحقيق التحصيل التراكمي لدراسة القانون.

وتقرير سرعة  الدراسية،  رسم خطته  في  املشاركة  للطالب حرية  يتيح  النظام  هذا  إن 
في  يلتزم  النظام  هذا  أن  كما  بها،  املعمول  والنظم  اخلاصة  لطاقاته  وفقا  فيها  تقدمه 
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ويكتفي  فيها  ينجح  التي  باملقررات  للطالب  باالعتراف  العلمي  الطالب  حساب حتصيل 
املقررات  إع��ادة  أو  املقررات  تلك  بإعادة  اإلجبارية  املقررات  بعض  تخلفه في  في حالة 
بالسماح  احمل��ددة  للشروط  وفقا  ذاتها،  الفئة  من  عنها  بديال  يحسب  ما  أو  اإلختيارية 

باإلعادة، واملقيدة بعدد 10 مقررات بتقدير )C( حداً أقصى)1(.

ب- الوحدات الدراسية: 
الوحدة الدراسية هي وحدة علمية تسجل للطالب  في حالة جناحه في املقرر الذي يدرسه، 
وهي توزن عادة بساعة دراسية أسبوعية نظرية أو في حدود ساعتني عمليتني على األكثر، 
وال يسري هذا الوزن على املقررات املكثفة، كما أنها تعد اساس حتديد العبء الدراسي الذي 
يأخذه الطالب في كل فصل دراسي، ويقوم القسم العلمي املختص أو الكلية  بتعيني عدد 

الوحدات الدراسية لكل مقرر من املقررات، وهي 3 وحدات للمقرر الواحد بصفة عامة. 

ج( الفصل الدراسي: 
هو الفترة الزمنية املمتدة بني بدء الدراسة ونهايتها ومدتها ستة عشر أسبوعا، مبا في ذلك 
مدة اإلختبارات النهائية، علما بأن السنة اجلامعية تتألف من فصلني دراسيني. أما الفصل 
الصيفي فهو إختياري ، ومدته سبعة إلى ثمانية أسابيع تقريبا، مبا في ذلك مدة االختبارات 
النهائية ويجوز ملجلس الكلية أن يأخذ بنظام املقرر املكثف ملدة أقصر ولبعض املقررات)2(.

د- التسجيل باملقررات والعبء الدراسي: 
)املتفرغ(  الكامل  ال��دوام  بنظام  بالكلية  املسجل  للطالب  االعتيادي  الدراسي  العبء 
بالكلية بنظام  للطالب املسجل  الدراسي االعتيادي  هو )15 وحدة دراسية(، والعبء 
الدوام اجلزئي )غير املتفرغ( هو )12 وحدة دراسية(، ويعتبر عدد )12 وحدة دراسية( 
 9( و  الكامل،  ال��دوام  بنظام  املسجل  للطالب  األدن��ى  االعتيادي  الدراسي  العبء  هو 
وحدات دراسية( للطالب املسجل بنظام الدوام اجلزئي، وعليه فمدة التخرج لألول 
أن  للطالب  يجوز  فإنه  ذلك  ومع  سنوات(   5( للثاني  التخرج  وم��دة  سنوات(   4( هي 
نقاط،   3،33 يقل عن  كان معدله ال  إذا  االعتيادي  العبء  تزيد عن  بوحدات  يسجل 
)1( وفقاً لقرار مجلس األمناء بشأن تعديل عدد القرارات التي يجوز أن يسمح بإعادة تسجيلها إلى 10 مقررات 

بدالً من 8 مقررات.
)2(  بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )4( لعام 2013.
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وبقرار من جلنة الشؤون الطالبية، - بحسب قدرة الكلية – بالسماح له بذلك، )بحد 
أقصى 18 وحدة دراسية()1(، كما يجوز أن يقل عن العبء االعتيادي األدنى مبوافقة 
اللجنة املذكورة، ومبا ال يقل عن )9 وح��دات دراسية( وفي جميع األح��وال ال يجوز 
للطالب أن يسجل مبقررات السنة التالية إال إذا كان مجتازا للوحدات احملددة للسنة 
الدراسية التي هو فيها، وهي )31 وحدة دراسية( للسنة األولى، )62 وحدة دراسية( 
للسنة الثانية، )92 وحدة دراسية( في السنة الثالثة، مع إنهاء متطلبات التسجيل بهذه 

املقررات حسبما هو محدد بصحيفة التخرج. 

يجوز بناء على موافقة جلنة الشؤون العلمية وجلنة الشؤون الطالبية، السماح للطالب 
الذي أنهى )28 وحدة دراسية( وأنهى دراسة جميع املقررات القانونية في السنة األولى 
بتسجيل مقررين بحد أقصى من مقررات السنة الثانية، وذلك استثناء من احلد املقرر 
)58 وحدة دارسية(  أنهى  الذي  للطالب  السماح  )31 وحدة دراسية( كما يجوز  وهو 
وأنهى جميع املقررات القانونية في السنة الثانية، بتسجيل مقررين من السنة الثالثة، 
وذلك استثناء من احلد املقرر، وهو )62 وحدة دراسية( ويجوز السماح للطالب الذي 
أنهى )88 وحدة دراسية( في السنة الثالثة، بتسجيل مقررين بحد أقصى من مقررات 

السنة الرابعة، استثناء من احلد املقرر وهو )92 وحدة دراسية()2(. 

ويجوز بناء على موافقة جلنة الشؤون العلمية وجلنة الشؤون الطالبية، السماح لطالب 
السنة الثالثة واحلاصل على درجة "امتياز" ومجموع وحداته ال يقل عن 83 وحدة بتسجيل 

مادة من مواد السنة الرابعة)3(.

هـ( أهمية نظام املقررات ومنطلقات تبنيه.
إن نظام املقررات او ما يعرف بنظام الوحدات الدراسية، هو من األنظمة احلديثة في 
التعليم وقد اجتهت معظم املؤسسات التعليمية األمريكية وغير األمريكية إلى تبني هذا 

النظام ملا يحققه من أمور مهمة تتمثل في: 

بناء على إقرار وموافقة مجلس األمناء في اجتماعه رقم )3( لسنة 2013 بعد توصية جلنة الشؤون الطالبية.  )1(
)2( وفقاً لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2012.

)3(  وفقا لقرار مجلس الكلية في اجتماعه رقم )4( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 14 يناير 2018.
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االستفادة من السنة الدراسية في حدودها القصوى من خالل النظام الفصلي بتقسيم  1 .
السنة الى فصلني، مع االستفادة بحسب احلاجة من الفصل الصيفي أيضا.

خلق بيئة التعليم املتفاعل بني االستاذ والطالب نظرا ملا يتيحه هذا النظام من مجاالت  2 .
للنقاش واحلوار، اذ أن فلسفته تتطلب اتاحة املجال للحوارات وتشجيع الطالب على 
بالبحوث  القيام  النقدي، فضال عن  التفكير  ببناء   )Presentation( القاء احملاضرات 

والواجبات والتكاليف مع قلة عدد الطالب بالفصل قدر اإلمكان.

حتقيق فكرة القياس والتقييم املستمر واملرتبط مبدة زمنية معقولة )فصل دراسي(  3 .
وذلك للتأكد من سالمة التحصيل العلمي وفاعليته، بعيدا عن احتماالت اجهاد الطالب 
واالستاذ مبجهود سنوي ممتد قد يصّعب التواصل العلمي وفاعليته بصورة كفوءة، مع 

ضبط جودة التعليم ونتائج التحصيل وتقييمه. 

الربط بني اجلانب النظري والعملي في األساليب والطرق التعليمية، وتقسيم السنة  4 .
جهة  من  لألستاذ  التعليمي  اجلهد  جتزئة  على  يساعد  النظام،  لهذا  وفقا  لفصلني 
واجلهد التحصيلي للطالب من جهة أخرى، على أساس جتزئة هذا املجهود سواء في 
الفصل الواحد ذاته او بصورة تبادلية بحيث تكون بعض املقررات املتعاقبة على فصلني 

مقسمة ملقررات نظرية وأخرى عملية، وهو أمر ال ميكن أن يتيحه نظام السنوات .
لكل تلك األسباب مت اختيار نظام املقررات )الفصول الدراسية( نظاما تعليميا في كلية 

القانون الكويتية العاملية.

خامسا: القواعد الخاصة بإرشادات الطلبة المقيدين:

املادة األولى: واجبات طالب الكلية:

يلتزم طالب الكلية بالواجبات اآلتية:
1. احترام أنظمة الدراسة والتقيد مبواعيد املقررات النظرية والعملية والتدريب العملي.
2. االلتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن إدارة الكلية في الشؤون العلمية والطالبية.
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3. احملافظة على النظام وقواعد األمن والسالمة بالكلية.
4. الظهور مبظهر طيب واحترام التقاليد والقيم االسالمية واألخالقية واالجتماعية.

5. مراعاة قواعد وآداب التعامل مع هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني وزمالء الدراسة بالكلية.
6. التقيد باللباس املناسب واحملتشم الذي تطلب إدارة الكلية االلتزام به. 

7. مينع منعا باتا التدخني داخل احلرم اجلامعي أو القاعات الدراسية.
8. مينع منعا باتا حيازة أو إحضار أي نوع من األسلحة أو املواد املمنوعة قانونا إلى الكلية. 

9. مينع اصطحاب احليوانات إلى الكلية.
املادة الثانية: جزاءات اإلخالل بالواجبات: 

يجوز إلدارة الكلية، في حالة إخالل أحد الطالب بالنظام أو مخالفة اللوائح أو اخلروج  1 .
على مقتضيات حسن السلوك، توقيع أحد اجلزاءات التالية عليه، بعد التحقيق معه:

أ- االنذار
ب- الوقف عن الدراسة ملدة ال تزيد عن أسبوعني.

ج�- الفصل املؤقت من الكلية ملدة فصل دراسي.
د- الفصل النهائي من الكلية.

اذا ثبت قيام احد الطالب بالغش في االمتحان، أو الشروع فيه، أو املساعدة فيه  2 .
بأية وسيلة من الوسائل، يجوز الدارة الكلية، بعد التحقيق معه، أن توقع عليه أحد 

اجلزاءات التالية: 
أ- اعتباره راسبا في جميع املقررات في الفصل الذي قام فيه بالغش.

ب- إعتباره راسبا في املقرر الذي مت وقوع املخالفة فيه، عوضا عن توقيع عقوبة 
البند )أ( إذا كان لذلك أسباب قانونية سائغة.

ج�- الفصل النهائي من الكلية.
اذا عاد الطالب الرتكاب هذه املخالفة ذاتها )الغش( في أي امتحان تال فإنه يفصل  3 .

نهائيا من الكلية ، وذلك بعد التحقيق معه وثبوت إدانته.
يجوز للجنة الشؤون الطالبية في حال تأثير العقوبة املوقعة على الطالب برسوبه مبقرر  4 .
واحد بسبب الغش أو الشروع فيه على معدله العام مما يترتب عليه فصله، أن توصي 
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بأن ال يتم احتساب أثر العقوبة على معدل الطالب إال في الفصل الدراسي التالي لتوقيع 
العقوبة لغرض حساب املعدل، كي ال يتعرض الطالب لعقوبتني عن مخالفة واحدة)1(.

تنظر جلنة الشؤون الطالبية في الطلبات املقدمة من الطالب لتأجيل االختبارات  5 .
النهائية، نتيجة ألعذار قهرية طرأت في يوم أو أيام االختبار، والثابت موضوعها في 
ورقة رسمية، وهي: دخول جناح داخلي في مستشفى، وفاة أحد األق��ارب الدرجة 

الثانية، الوضع بالنسبة للطالبات.
ويجوز للجنة، وفقا لسلطتها التقديرية، وبناء على أسباب موضوعية ترجع إلى الوضع 
الدراسي للطالب، والسماح بدخول االمتحان التكميلي للطالب على قائمة اإلنذار بناء 

على طلبهم وموافقة اللجنة.
كما يجوز للجنة، في غير هذه احل��االت، وفقا لتقديرها للعذر الذي تقدم به الطالب أن 
 )+C متنحه فرصة دخول االختبار التكميلي على أن يرصد له تقدير ال يزيد عن )جيد مرتفع
بصرف النظر عن الدرجة الفعلية التي حصل عليها إذا كانت تزيد عن ذلك، بشرط أن يوقع 

منوذج االلتماس بإعادة االختبار يتعهد فيه بعدم تكرار الغياب عن االختبارات النهائية. 
ويكون للطالب، بعد موافقة الكلية على العذر، إعادة االختبار في التاريخ الذي يحدده 
االختبار ورصد  أداء  إلى حني  مؤقتا   )i( تقدير  له  ويرصد  للكلية،  السنوي  التقومي 

الدرجة النهائية)2(.
الطالب الذي يخل بنظام االختبارات )في غير حاالت الغش( يتم اتخاذ أحد اجلزاءات  6 .
املقررة في البند األول من هذه املادة ويجوز أن تصبح العقوبة الفصل النهائي من 

الكلية بناء على جسامة املخالفة)3(.
( عند قيام  بالبند )1. 7 ال��واردة  العقوبات اخلاصة باملخالفات  أيا من  للكلية أن توقع 
أو  ق��رارات  أو  أخ��رى  لوائح  أية  أو  الالئحة  أحكام هذه  يخالف  بأي عمل  الطالب 

تعليمات صادرة عن إدارة الكلية)4(.

)1( وفقاً لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2012.
)2(  مت التعديل وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2015.

)3(  وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2013.

)4(  وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2013.
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سادسا: نظام تقييم الطالب والدرجات بالكلية:
أ- تقييم الطالب وإجراءاته: 

يخصص لكل مقرر مائة درجة، ويبنى تقييم الطالب على أساس قياس مدى استفادته 
من املقرر وفقا لألهداف احملددة ملخرجات كل مقرر، ويتضمن ذلك تقييم مجهوده أثناء 
الفصل الدراسي باختبار أو أكثر، باإلضافة لواجبات النشاط الفصلي مثل انتظام احلضور 
– املشاركة – األبحاث – املشاريع – االختبارات الشفوية وغيرها حسبما تعتمده الكلية، 
ويخصص لها )40 درجة(، كما يتم تقييم الطالب في اختبار نهاية الفصل في املقررات 
التي لها اختبار نهائي، وينبغي أن يقيس االختبار القدرات املتنوعة في حتصيل الطالب 

نظريا  وعمليا، وتخصص لهذا االختبار )60 درجة(.

ب- نظام الدرجات:
التالية  التقديرات  الذي يحتوي على  الدرجات  العاملية نظام  الكويتية  القانون  كلية  تتبع 
وقد  درج��ة.  كل  على  للحصول  املطلوب  اإلجن��از  مستوى  إلى  باإلضافة  املئوية  والنسب 
وكالة  توصيات  على  بناًء  التفاصيل  من  مزيًدا  ليشمل  هذا  الدرجات  نظام  تطوير  مت 
ضمان اجلودة البريطانية QAA  باإلضافة إلى التوافق مع نظام التصنيف الذي تطبقه 

اجلامعات البريطانية وخاصة استخدام جامعة WARWICK كمعيار)1(.

شرح التقديرالتقدير اللفظيالنسبة املئويةاملعدل التراكميالتقدير

Aالطالب ممتاز%95  إلى  %4100  نقاط أداء  ال���درج���ات  ت��ع��ك��س   )A(
املمتاز وتبرهن على قدرته املمتازة على 
مبنية  ممتازة  إج��اب��ات  وتقدمي  التحليل 
على التحليل النقدي واألفكار اإلبداعية. 

-Aممتاز منخفض%90  إلى  %3.6794  نقاط

+Bتعكس الدرجات أداء الطالب اجليد جيد جًدا مرتفع%87  إلى  %3.3389  نقاط )B(
اإلجناز  من  جيد  مستوى  على  وتبرهن 
وقدرة معقولة على التفكير والفهم النقدي.  

Bجيد جًدا%84  إلى  %386  نقاط

-Bجيد جًدا منخفض%80  إلى  %2.6783  نقاط

)1(  متت املوافقة على هذا التعريف في اجتماع مجلس األمناء رقم )4( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد 
بتاريخ 8 يوليو 2018.
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شرح التقديرالتقدير اللفظيالنسبة املئويةاملعدل التراكميالتقدير

+Cتعكس الدرجات عمل الطالب املرضي جيد مرتفع%75  إلى  %2.3379  نقاط )C(
وق��درت��ه ع��ل��ى حت��س��ني وت��ط��وي��ر احللول 
للمشاكل البسيطة، من خالل تلبية احلد 
األدنى من املعايير الالزمة الجتياز املقرر.

Cجيد%70  إلى  %274  نقاط

-Cجيد منخفض%67  إلى  %1.6769  نقاط

+Dأقل مقبول مرتفع%64  إلى  %1.3366  نقاط م��س��ت��وى  ال����درج����ات  ت��ع��ك��س   )D(
م����ن م���رض���ي ل��ع��م��ل ال���ط���ال���ب ودرج�����ة 
باملوضوع  اإلمل����ام  م��ن  ح��د  إل���ى  مقبولة 
والتحليلية. ال���ن���ق���دي���ة  وامل������ه������ارات 

Dمقبول%60  إلى  %163  نقاط

Fراسب%0  إلى  %059  نقطة

الطالب  أن  ع��ل��ى  ال���درج���ات  ت���دل   )F(
أداء  ع��ل��ى  وت���دل  امل��ع��اي��ي��ر،  يستوفي  ل��م 
الفهم،  األدل��ة على  متدني، وع��دم كفاية 
النقدي. التحليل  م��ه��ارات  ف��ي  وضعف 

*Fراسب بسبب الغش
FAراسب للغياب
Pناجح

Incمؤجل
NAترحيل رصد الدرجة
CCمستمر باملقرر
FAEراسب بسبب عدم أداء االختبار النهائي
Wانسحاب من املقرر
TRمقرر معادل

- يجوز أن يتم تأجيل رصد درجة طالب التدريب العملي أو ما مياثلها إلى فصل دراسي 
الحق إذا كان الطالب غير مستوف لشروط تسجيلها عند التحاقه ببرنامج املسابقات، 
وال ترصد للطالب أي درجة في حالة عدم االلتزام مبتطلبات التسجيل في هذا البرنامج 
كما يجوز استثناء بعض احلاالت من قبل إدارة الكلية في حال عرضها على اإلدارة العالية 

للدراسة، وتتم الصياغة النهائية من قبل إدارة الكلية)1(.

)1(  بناء على قرار مجلس األمناء رقم 3 للعام اجلامعي 2016-2015

جـ- سلم الدرجات 
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د- طريقة حساب معدل الطالب: 

أوال: )أ( A وتقسم إلى شريحتني: 

وتقابلها A  وتعطى 4. 1 نقاط. 
)أ-( وتقابلها )A-( وتعطى 3.67. 2 نقطة. 

ثانيا: )ب( B وتقسم إلى ثالث شرائح: 

)ب+( وتقابلها )B+( وتعطى 3.33. 1 نقطة. 
 )ب( وتقابلها )B( وتعطى 3. 2 نقطة. 

)ب-( وتقابلها )B-( وتعطى 2.67. 3 نقطة. 
ثالثا: )جـ( C وتقسم إلى ثالث شرائح: 

)ج�+( وتقابلها )C+( وتعطى 2.33. 1 نقطة. 
)ج�( وتقابلها )C( وتعطى 2. 2 نقطة. 

)ج�-( وتقابلها )C-( وتعطى 1.67. 3 نقطة. 
رابعا: )د( D وتقسم إلى شريحتني:

)د+( وتقابلها )+D( وتعطى 1.33. 1 نقطة. 
)د( وتقابلها )D( وتعطى 1.00. 2 نقطة.

خامسا: )هـ( وتقابلها )F( وتعطى صفرا.

سادسا: يُرفع املعدل التراكمي للطالب اخلريج احلائز على معدل تراكمي ال يقل عن 3.95 
بحيث يجبر الكسر إلى 4)1(.

سابعا: يجوز رصد التقديرين )P Pass(  و )NP Not Pass(  لبعض املقررات مع عدم 
احتسابها في املعدل العام أو معدل التخصص، وحتسب وحدات هذه املقررات ضمن 
للضوابط  وفقا  وذلك    )P Pass( تقدير  الطالب على  إذا حصل  املجتازة  الوحدات 

والشروط التي تضعها جلنة الشؤون العلمية.

)1( وفقا لقرار مجلس الكلية في اجتماعه رقم )4( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 14 يناير 2018.



دليل الطالب

33

ويرصد للطالب تقدير )NA( في احلاالت التي تقررها جلنة الشؤون الطالبية ويعتبر 
تقديرا مؤقتا إلى حني النجاح باملقرر الذي ترصد عنه الدرجة. 

ثامنا: يعطى تقدير )INC( حلاالت تأجيل االختبار وفقا لألعذار التي توافق عليها إدارة 
الكلية. 

إمتام  بعد  أو  بالكلية،  التحاقه  فترة  خالل  طالب  ألي  بالنسبة  العام  التقدير  ويحسب 
الدراسة فيها تبعا للخطوات اآلتية: 

يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في عدد النقاط التي حصل عليها الطالب،  1 .
وجتري هذه العملية بالنسبة لكل مقرر على حدة. 

 .) يجمع حاصل عمليات الضرب املختلفة الناجتة عن إمتام اخلطوة رقم )1. 2
( على عدد الوحدات للمقررات  يقسم الناجت من عملية اجلمع في اخلطوة رقم )2. 3

الدراسية التي سجل فيها الطالب. 
يعطى تقدير )ه�( راسب )F( وتساوي )صفر( نقطة، في املقرر الذي يؤدي فيه االمتحان، 
ويرسب، كما يعطى تقدير )ه� أ( )FA( للمقررات التي يرسب بها بسبب الغياب أو عدم 

أداء االختبار النهائي. 

تاسعا: يجوز للطالب أن يعيد املقررات التي حصل فيها على تقدير )FA( كما يجوز له 
أن يعيد املقررات التي حصل فيها على تقدير )C( أو أقل مبا في ذلك تقدير )F( وبحد 
أقصى 10 مقررات خالل مدة الدراسة، وأن يحسب للطالب التقدير األعلى بعد اإلعادة، 
مع مراعاة عدم فصله بسبب انذارات املعدل، أو جتاوز املدد القصوى للدراسة)1( وفقا 

للضوابط التي أقرها مجلس األمناء لذلك)2(.

يتضمنان  واللذين  املمتحنني  وجلنة  اخلارجيني  املمتحنني  نظامي  الكلية  تطبق  عــاشــرا: 
املراجعة لألسئلة العلمية والتصحيح )التصحيح الثاني( باإلضافة إلى إدارة سالمة 

.)Moderating( عملية االختبار والتصحيح

)1( مت تعديل عدد املقررات املسموح بإعادتها من 8 إلى 10 مقررات بقرار مجلس األمناء رقم )2( لعام 2012.
)2( اجتماع مجلس األمناء رقم 3 للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2017. 
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تتولى جلنة املمتحنني ضبط النتائج وضمان توازنها وعدالتها، وفًقا للمعايير املتعارف 
عليها)1(.

هـ- مراتب التفوق وتقديرات التخرج: 

حتدد فئات املتفوقني كالتالي: 

التقدير اللفظياملعدلالفئة
ممتاز)3.95 – 4 (متفوق مع مرتبة الشرف متميز

ممتاز منخفض)-3.67 3.94(متفوق مع مرتبة الشرف
جيد جداً مرتفع)3.33- 3.66(متفوق                   

يشترط لكافة فئات املتفوقني املذكورة أعاله اجتياز الطالب ما ال يقل عن 30 أو 31. 1 
وحدة دراسية حسب األحوال وذلك لفصليني دراسيني متتاليني وأال تقل الوحدات 
الدراسية املسجلة في الفصل الواحد عن 15 وحدة دراسية، ويعتد بالفصل األخير 

في حساب فئة التفوق.
إذا كان الطالب من الدارسني بنظام الدوام اجلزئي، وسجل 12. 2 وحدة دارسية، وفقا 
ملا هو مقرر في نظام الدوام اجلزئي وحصل على تقدير ال يقل عن 3.33 فيوضع في 

قائمة املتفوقني بشرط اجتياز الطالب ما ال يقل عن 30 أو31 وحدة دراسية.
الطالب الذي يؤجل مقررا دراسيا لالختبار به في فترة الحقة ال يوضع اسمه على  3 .

قائمة املتفوقني في الفصل الدراسي الذي أجل فيه هذا املقرر. 
4- تصدر الكلية في نهاية كل فصل دراسي قائمة بأسماء طلبة قائمة الشرف وقائمة 

التفوق، وتكرمهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
5- مينح الطالب درجة اإلجازة اجلامعية عند حصوله على تقدير )C( على األقل في 
املعدل العام، بعد موافقة مجلس األمناء أو مجلس الكلية حسب األحوال، وتصديق 

مجلس اجلامعات اخلاصة، ويدون في كشف درجات الطالب بيان سلم النقاط. 
6- الطالب الذي ينهى دراسته في الكلية في غضون املدة االعتيادية للتخرج ويحصل على 

متوسط معدل عام يساوي 3.33 أو أكثر مينح مرتبة الشرف.

)1(  وفًقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2015 .
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و- املميزات التي يحصل عليها الطالب املتفوق )1(:

1- األولوية بالتسجيل )يستفيد منها جميع املتفوقني دون متييز بني الفئات وفقا لنظام 
إدارة التسجيل بالكلية(.

2- السماح بتسجيل مواد إضافية وفقا لنظام التسجيل في إدارة التسجيل بالكلية.
3- متيز املتفوقني بالكشوف اخلاصة باملدرسني للتعريف بتميزهم عبر إشارة يتفق عليها. 

)يستفيد منها املتفوقون مع مرتبة الشرف متميز واملتفوق مع مرتبة الشرف(. 
4- وضع أسماء الطلبة املتفوقني في لوحة تخصص لهذا الغرض في مدخل الكلية.

5- إقامة حفلة لتكرمي جميع فئات الطلبة املتفوقني، وإلدارة نادي املتفوقني إضافة صور 
أخرى للتكرمي بعد موافقة عمادة الكلية.

6- رحلة قانونية تعليمية خارج دولة الكويت. )متنح للمتفوقني مع مرتبة الشرف متميز 
واملتفوقني مع مرتبة الشرف(.  

7- بذل اجلهود إلتاحة الفرصة للفائقني للعمل لدى اجلهات احلكومية األكثر أهمية كما 
منها  ) يستفيد  الذاتية.  ما يشكل إضافة مهمة على سيرتهم  القطاع اخل��اص،  في 

املتفوقون مع مرتبة الشرف متميز واملتفوقون مع مرتبة الشرف (. 
واملتفوقني مع مرتبة  الشرف متميز   )للمتفوقني مع مرتبة  للسيارات  توفير مواقف   -8

الشرف(. 
9- تخصيص هدايا ومميزات حسب العروض املقدمة من الرعاة.

ز- إنذارات املعدل: 

1- يوضع الطالب على قائمة االنذار إذا قل تقديره عن نقطتني في أي فصل دراسي، 
والطالب الذي يحصل على اإلنذار )3 مرات( متتالية يفصل من الكلية، وعلى الطالب أن 
يرفع معدله العام إلى نقطتني خالل الفصلني التاليني لوضعه على قائمة االنذار، وإال 
جاز إلدارة الكلية فصله بعد حصوله على اإلنذار الثالث ما لم تتوافر له شروط عرض 
حالته على جلنة الشؤون الطالبية لوقف قرار فصله لدراسة امكانية إعطائه فرصة 

)1(  مت إنشاء نادي املتفوقني في الكلية ووضعت الئحة النظام األساسي له، ومتت املوافقه عليه في اجتماع مجلس 
األمناء رقم )4( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 8 يوليو 2018.
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التسجيل بفصل دراسي أخير لتصحيح وضعه األكادميي واستمراره بالدراسة)1(.
2- يسمح للطالب الذي يحصل على إنذار رابع باستمرار التسجيل في الفصل الدراسي 
الصيفي إذا كان تالًيا مباشرة للفصل الدراسي االعتيادي السابق، باعتبار أن الفصل 

الصيفي ليس فصاًل نظامًيا ومبثابة استمرار للفصل الذي سبقه)2(.
ومكتب  األكادميي  املرشد  مع  به  الدراسية اخلاصة  الطالب مبتابعة اخلطة  ينصح   -3

التوجيه واإلرشاد، وعليه تقع مسؤولية متابعة خطة تخرجه. 
4- على الطالب التقدم بطلب التخرج، قبل بداية الفصل األخير له على األقل، إلى مكتب 

شؤون اخلريجني، حتى يتم التأكد من استيفائه ملتطلبات التخرج.  

سابعا: الكتابة القانونية والبحث العلمي
بحث  إجناز  على  القدرة  الطلبة  إكساب  العلمي«  والبحث  القانونية  »الكتابة  مقرر  يهدف 
علمي في مجال القانون، من خالل اإلحاطة مبناهج البحث ومعرفة خطوات القيام به بدءاً 
من اختيار موضوع البحث وتصميم خطة البحث وتوثيق املعلومات وكتابة البحث والتحليل 
النقدي للنصوص القانونية وأحكام احملاكم والتعليق عليها، واإلفادة من املراجع الفقهية، 
واكتساب مهارات الكتابة باألسلوب القانوني السليم )الكتابة القانونية والبحث العلمي 1(.

وتبرز أهمية مقرر )الكتابة القانونية والبحث العلمي 2( في الفائدة التي يحققها الطالب 
وكيفية  القانوني  بالدفاع  مذكرات  إع��داد  على  القدرة  اكتساب  في  تتمثل  والتي  منها، 
احلصول على املعلومات من املصادر العلمية وكيفية استخدامها وتوظيفها، وتطبيق املبادئ 
النظرية والنصوص القانونية على احلاالت الواقعية في أبحاث مبجاالت التخصص، مما 
بأفضل  ويؤهله  واإلبداعية  النقدية  قدراته  من  ويزيد  العلمية  الطالب  يصقل شخصية 

الطرق على النجاح في العمل القانوني.

وال يشترط أن ينتهي مقرر »الكتابة القانونية والبحث العلمي« باختبار نهائي آخر الفصل، 
ويراعى في األبحاث أن تكون موضوعاتها عملية أو مرتبطة باجلوانب التطبيقية للمقررات.

وحتقيق املعدل التراكمي 2.00.  )1(
بناء على قرار جلنة الشؤون العلمية وموافقة مجلس األمناء في اجتماعه رقم )3( املنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2013.  )2(
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ثامنًا: وقف القيد 
يجوز للطالب طلب وقف قيده في أي فصل دراسي بعد موافقة الكلية، على أال تزيد 
مدة الوقف عن فصلني دراسيني بالنسبة للبكالوريوس والدبلوم واملاجستير، وأال يلغى 
ثالث،  ملدة فصل  قيده  وقف  تستدعي  استثنائية  ظ��روف  ط��رأت  وإذا  الكلية،  في  قيده 
العليا(  الدراسات  الشؤون الطالبية أو جلنة  اللجنة املختصة )جلنة  يعرض طلبه على 
حسب األحوال، للنظر في وقف قيده لفصل ثالق وأخير ويوقف قيد الطالب إجباريا في 
الفصل الدراسي الذي ال يسجل فيه مقررات دراسية ويتم حسابه ضمن املدة املذكورة 

في الفقرة السابقة)1(.

ويراعى في وقف القيد اإلجراءات األتية:

تقدمي طلب وقف القيد من الطالب بعد إنهائه الفصل الدراسي األول الذي مت قبوله فيه.  1 .
ال يجوز لطالب البعثة أو الدارس على حسابه اخلاص وقف القيد في الفصل األول الذي مت  2 .

قبوله فيه، وفي حالة وقف القيد أو عدم االلتحاق بالدراسة بهذا الفصل يعتبر قبوله ملغي.
إذا توافر ظرف اضطراري يتقدم طالب البعثة بطلب جتميد بعثته مشفوعاً باملستندات التي  3 .
اضطرته لتجميدها، ويستمر الطالب بالدراسة إلى حني صدور قرار مجلس اجلامعات 

اخلاصة بشأن طلبه. 
ال حتتسب مدة وقف القيد ضمن سنوات الدراسة. 4 .

يقدم طلب وقف القيد قبل بدء الفصل الدراسي املراد وقف القيد فيه.  5 .
يلغى قيد الطالب إجباريا في حالة عدم تسجيله ملدة فصلني دراسيني ويتعني عليه التقدم  6 .

بطلب جديد في حال رغبته بالعودة للدراسة في الكلية.
. 7 تبت جلنة الشؤون الطالبية بطلبات وقف القيد.

يحال طلب وقف القيد - بالنسبة لطلبة البعثات الداخلية - إلى مجلس اجلامعات اخلاصة  8 .
للبت فيه بعد موافقة الكلية على ذلك، مشفوًعا باملستندات التي تبرر وقف القيد.

)1(  مينح الطالب الذي يقدم عذرا قهريا وال يسري حكم وقف القيد على فصل دراسي إضافي واحد، إذا كان سبب 
اإلنقطاع قهريا وبشرط موافقة جلنة الشؤون العلمية والطالبية معا.
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وال يجوز للطالب الذي لم يقم بالتسجيل في أي مقررات في فصل دراسي معني طلب  9 .
وقف قيده في أي فصل دراسي الحق. 

تاسعًا : االنسحاب من الفصل أو الكلية 
يجوز للطالب االنسحاب من الفصل حسب ظروفه عبر تقدمي طلب بذلك.  1 .

يعتبر الطالب منسحبا من الفصل، وذلك بعد املوافقة على طلبه باالنسحاب، وبعد أن يكون  2 .
قد قام بتسجيل املقررات الدراسية اخلاصة بالفصل ذاته، ويحصل على درجة W باملقررات 
املوعد احملدد لالنسحاب  بعد  انسحابه  لذلك، وفي حالة  التاريخ احملدد  املسجلة حتى 

يحصل على درجة FA في املقررات الدراسية التي سجل بها في ذلك الفصل. 
يجوز للطالب االنسحاب من الكلية بشكل نهائي بعد تقدميه طلبا بذلك، ويسترجع  3 .
بناء على املوافقة على انسحابه، شهاداته الدراسية التي قدمها، وفي هذه احلالة يتم 
رصد تقدير FA لكل مقرر من املقررات املسجل بها في الفصل الذي سحب فيه 
أوراقه، ويتم رفع اسمه نهائيا من بني الطلبة املستمرين في الكلية، وال يعود للكلية 
مرة أخرى إال بطلب جديد وإجراءات وشروط القبول اجلديدة في العام الذي يتقدم 

فيه، وال يعتد بأي مقررات سبق له دراستها في الكلية. 
تسوية وضعه  بعد  وذل��ك  الكلية،  من  درج��ات  على كشف  باحلصول  احلق  للطالب  4 .

املالي، ويوضع في الكشف أنه ليس كشف تخرج. 
يتم إبالغ مجلس اجلامعات اخلاصة بحاالت االنسحاب من الفصل / الكلية للموافقة  5 .

بالنسبة لطلبة البعثات الداخلية. 
من  لالنسحاب  احمل��ددة  الفترة  في  املقررات  أو  املقرر  من  ينسحب  ال��ذي  الطالب  6 .
املقررات، يوضع أمام مقرراته رمز )W( ويخضع لإلجراءات املالية احملددة بشأن ما 

ميكن استرجاعه من رسوم دراسية. 
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب االنسحاب من جميع مقررات الفصل الدراسي املسجل  7 .
فيها، إذا كان له عذر يبرر ذلك، فإذا قبل عذره إلى ما قبل انتهاء الدراسة من الفصل، 
يرصد له تقدير )W( بناء على قرار من جلنة الشؤون الطالبية، وهذا االنسحاب يقتصر 
على حاالت الظرف القاهر، وإذا انسحب الطالب على الرغم من عدم قبول عذره أو 
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انقطع عن الدراسة فيرصد له تقدير FA لكل مقرر من املقررات املسجل بها. 
من  األول��ى  الثالث  األسابيع  خ��الل  أكثر  أو  مقرر  من  باالنسحاب  للطالب  يسمح  8 .
الدراسة، ويخصم من الرسوم الدراسية %25 إذا كان االنسحاب في األسبوع األول، 
ويخصم نسبة %50 من الرسوم الدراسية إذا كان االنسحاب في األسبوع الثاني، 
وتكون نسبة اخلصم %100 إذا كان االنسحاب في األسبوع الثالث أو بعده. وال يجوز 
أن يترتب على انسحاب الطالب من مقرر أو أكثر أن يقل عدد الوحدات الدراسية 

املسجل فيها عن احلد األدنى للعبء الدراسي املسموح فيه.

عاشراً: نظام الحضور والغياب)1(
•يعطى الطالب الذي يتغيب، دون عذر مقبول، ثالث ساعات في املقرر إنذارا أوال. 	
•يعطى الطالب الذي يتغيب، دون عذر مقبول، ست ساعات في املقرر إنذارا ثانيا. 	
•يعطى الطالب الذي يتغيب، دون عذر مقبول، تسع ساعات في املقرر إنذارا ثالثا. 	

(  يحرم  • إذا جتاوز غياب الطالب عدد الساعات ألكثر من 9 ساعات )أي نسبة 20%	
الطالب من االمتحان في املقرر ما لم يكن له عذر تقبله إدارة الكلية.

•وحتتفظ الكلية بحقها مبخاطبة ولي أمر الطالب مباشرة في حاالت إنذارات الغياب  	
من املقررات الدراسية، وإلدارة الكلية أن تتولى توجيه هذه اإلنذارات. 

•ويعتبر الطالب مبلغا باإلنذار أو القرار مبجرد إعالنه في لوحة إعالنات الكلية أو  	
املوقع االلكتروني أو إبالغه بأية طريقة الكترونية أو بريدية أو أية طريقة أخرى، 

ويلتزم الطالب مبعرفة ساعات غيابه من خالل الطرق املذكورة)2(.
•إذا تغيب الطالب، دون عذر مقبول، عن حضور ثالث ساعات في أي مقرر يوجه  	
إليه أستاذ املقرر إنذارا أوال، وإذا تغيب ثالث ساعات أخرى بدون عذر مقبول في 
املقرر ذاته، يوجه إليه أستاذ املقرر إنذارا ثانيا، وإلدارة الكلية أن تتولى توجيه هذه 
اإلنذارات، وإذا تغيب ساعة أخرى بدون عذر مقبول في املقرر ذاته يفصل من هذا 

)1( تسري أحكام الغياب على كل حضور إلزامي يقرره نظام الكلية على الطالب في احلضور أو حتدد ساعات 
بصورة مسبقة حسب األحوال.

)2( بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2013.
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املقرر فصال أوليا، وعليه تقدمي ما لديه من أعذار إلى جلنة الشؤون الطالبية)1(. 

حادي عشر: االنقطاع عن الدراسة
إذا انقطع الطالب عن الدراسة خالل الفصل األول من قبوله في الكلية اعتبر قبوله  1 .

الغيا، ويتعني عليه التقدم من جديد.
إذا انقطع الطالب عن الدراسة ملدة فصلني دراسيني، ال يسمح له بالعودة إلى الدراسة  2 .
إال بعد  تقدميه طلبا بذلك، ومبوافقة جلنة الشؤون الطالبية، ويجب على الطالب في 

 .)C( هذه احلالة أن يعيد دراسة جميع املقررات التي كان تقديره فيها ال يزيد عن
يسقط قيد الطالب تلقائيا في األحوال التالية:  3 .

•إذا صدر بحقه حكم نهائي في جرمية مخلة باألمانة والشرف.  	
•إذا التحق الطالب بالدراسة في جامعة أخرى، دون علم الكلية وموافقتها.  	

•إذا تعدى انقطاعه عن الدراسة بالكلية فصلني أو أوقف قيده ملدة فصلني ثم لم  	
يلتحق بالدراسة.

أو تدليس أو لسبق فصله فصاًل أكادميياً  بناًء على غش  •إذا كان قد مت قبوله  	
نهائياً أو تأديبياً)2(.

ثاني عشر: قواعد وشروط التسجيل في الفصول الصيفية لدى 
الكلية

تعطى األولوية في التسجيل في مقررات الصيفي:
. 1 للطلبة الراسبني في هذه املقررات. 

ملن يحتاج تسجيل املقرر بسبب سبق حصوله على درجة منخفضة ليتمكن من رفع  2 .
إنذار املعدل أو لتحسينه وأولويتهم على الترتيب. 

ملن يكون املقرر املطلوب تسجيله الزما الستكمال مقررات القانون باللغة االجنليزية  3 .
حتى ال يتأخر تخرجهم مبا فيها مقررات اللغة االجنليزية )101( و)102(. 

بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماع رقم )2( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2017.  )1(
)2(   وال يسري حكم الفصل األكادميي النهائي إذا ثبت وجود عذر قهري تقبله جلنة الشؤون العلمية.
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ملن يكون بحاجة للمقرر ليصل إلى عدد الوحدات املكملة للسنة الدراسية املقيد بها  4 .
لينتقل إلى السنة الدراسية الالحقة بالفصل القادم )28/58/88 وحدة دراسية(.

بالنسبة للطلبة الراغبني بتسجيل مقررات ألول مرة ميكن أن يتم تسجيلهم شرط أن  5 .
ال يتعارض هذا التسجيل مع قواعد تسجيل املقررات الدراسية وحتديدا تأثير ذلك 

على سالمة جداولهم املستقبلية. 
 . احلد األقصى للتسجيل مبقررات الفصل الصيفي 6 وحدات دراسية)1(. 6

ال تعتبر الشعبة الدراسية مستمرة إال إذا كان عدد املسجلني فيها ال يقل عن 15. 7 طالبا. 
ال يسمح بالسحب واإلضافة في الفصل الصيفي مبجرد التسجيل وال تسترجع وال  8 .

ترحل الرسوم املدفوعة لتسجيل املقررات. 

ثالث عشر: بعثات مجلس الجامعات الخاصة: 
الداخلية  البعثات  ع��ددا من  1. مينح مجلس اجلامعات اخلاصة في كل فصل دراس��ي 
للطلبة احلاصلني على الثانوية العامة أو الدبلوم، ويتم القبول على أساس املفاضلة 

بني املعدالت، وقد تتغير هذه النسب بقرار من مجلس اجلامعات اخلاصة: 
• وحدة دراسية من الدبلوم من قبل  الطلبة احلاصلني على الدبلوم: اعتماد 30	

اجلامعة مبعدل عام ال يقل عن 3 نقاط. 
الطلبة  لعدد من  الداخلية  البعثات  لنظام  بالتحويل  2. يسمح مجلس اجلامعات اخلاصة 

الدارسني على حسابهم الشخصي في الكليات واجلامعات اخلاصة بالشروط التالية:
• نقاط.  اجتياز ما ال يقل عن 30 وحدة دراسية مبعدل ال يقل عن 2.5	

•عدم االرتباط بجهة عمل حكومية، وقد تتغير هذه الشروط من مجلس اجلامعات  	
اخلاصة. 

3. في حال مت فصل الطالب من البعثة الداخلية ورغب في االنضمام إليها مرة أخرى، يتوجب 
عليه اجتياز 30 وحدة دراسية على حسابه الشخصي مبعدل ال يقل عن 2.33 نقطة.

ال يسمح بتسجيل املقررات االجبارية الواردة بالبند 5 ألول مرة في الفصل الصيفي.  )1(
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مجلس  قبل  من  المخصصة  االجتماعية  المكافأة  عشر:  رابع 
الجامعات الخاصة

يحق لكل طالب ال يرتبط بجهة عمل احلصول على املكافأة االجتماعية املخصصة من 
لدى  يعبأ  لنموذج طلب  وفقا  لذلك  احمل��ددة  بالشروط  اخلاصة  اجلامعات  مجلس  قبل 

اإلدارة املعنية بالكلية ويشمل ذلك طلبة املاجستير.
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بعثات لدراسة شهادة الدكتوراه

الدكتوراه من  العاملية بعثات دراسية للحصول على درجــة  الكويتية  القانون   متنح كلية 
إحـــدى اجلــامــعــات الزميلة فــي بريطانيا أو الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، فــي تخصص 
القانون العام /القانون املالي أو القانون التجاري أو القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية 

وذلك بشرط استيفاء الشروط اآلتية:

أن يكون املتقدم من احلاصلني على ماجستير في احلقوق أو القانون وتكون األولوية  1 .
للحاصلني على املاجستير من الكلية.

أو أن يكون املتقدم من احلاصلني على ماجستير من شاغلي وظيفة مساعد مدرس  2 .
بالكلية.

أن يكون التقدير العام لليسانس واملاجستير ال يقل عن ٣. 3 نقاط لكل شهادة منهما.
أن يكون مستوفي شرط إجادة اللغة اإلجنليزية، ويقدم قبل اإلبتعاث درجة التوفل  4 .

)580-550( أو االيلتز )٦ نقاط( وفقا ملتطلبات اجلامعة التي سيبتعث لها.
اجتياز املقابلة مع جلنة الشئون العلمية في الكلية، واملتضمنة حتديد موضوع رسالة  5 .

الدكتوراه. 
على  احلصول  بعد  احملدد  والتخصص  للمدة  وفقا  الكلية  في  العمل  على  املوافقة  6 .

الدكتوراه.
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بعثات لدراسة شهادة الماجستير في القانون
حرصت كلية القانون الكويتية العاملية عن تخصيص عدد من البعثات الدراسية سنويا لدراسة 
برنامج املاجستير في القانون فيها، و ذلك للطلبة املتفوقني الذين أنهوا دراستهم في الكلية في 

برنامج البكالوريوس وحصلوا على تقدير 3.3، وذلك وفق الشروط اآلتية: 

التسجيل لدى قسم القبول أوال ثم اجتياز االختبار اإلجباري للغة اإلجنليزية الذي  1 .
حتدد موعده الكلية لتحديد املستوى )ويؤخذ بعني االعتبار الدرجة احلاصل عليها 

.)TOEFL ،  IELTS املتقدم في اجتياز

أن يكون املتقدم للمنحة من خريجي كلية القانون الكويتية العاملية. 2 .

أال يقل التقدير العام للطالب في البكالوريوس عن 3.3. 3 نقطة. 

أن يكون قد أنهى دراسته خالل املدة الزمنية االعتيادية.  4 .

أال يكون الطالب موظفاً وقت املنحة.  5 .

أن يكون ملفه الدراسي خالياً من أية جزاءات أثناء الدراسة.  6 .

أال يكون حاصاًل على إنذار معدل في أي فصل من الفصول أو حرمان من اختبار  7 .
نهائي. 

أن يجتاز املقابلة التي جتريها إدارة الكلية معه بنجاح.  8 .

)اختياري( أن يوافق على تعيينه في الكلية بوظيفة “مساعد علمي” . 9

أن يتعهد مبتابعة الدراسة بجدية إلى نهاية البرنامج وأال يقل معدله خالل دراسة  10 .
املاجستير عن 2.67.

أن يقدم مع طلبه رسالتي تزكية من أستاذين قاما بتدريسه سابقا.  11 .
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برنامج الماجستير المشترك

 “ماجستير القانون والخدمات المالية”
»Master in Law and Financial Services« 

•هدف البرنامج:  	

إعداد وتأهيل حملة مؤهالت القانون والشريعة والتمويل واحملاسبة واالقتصاد وما مياثلها، 
مبستوى متميز من اخلبرات العلمية والعملية في التعامل مع التداخل الواقعي بني هذه 

التخصصات املرتبطة فيما بينها في نطاق العمليات واخلدمات املالية املعاصرة.

•شروط االلتحاق بالبرنامج: 	

احلصول على شهادة البكالوريوس  في القانون، أو التمويل، أو االقتصاد، أو احملاسبة،  1 .
أو الشريعة أو ما يعادل أيا منها، بتقدير عام ال يقل عن )جيد جدا( أو 2.67 في نظام 

األربع نقاط أو ما يعادلها.
اجتياز اختبار القبول باللغة اإلجنليزية. 2 .

اجتياز البرنامج التمهيدي للغة اإلجنليزية خالل فصل دراسي.  3 .
اجتياز املقرر أو املقررات التمهيدية في أساسيات القانون لغير حملة ليسانس القانون  4 .
خالل فترة البرنامج التمهيدي في اللغة االجنليزية، لكي يتمكنوا من متابعة الدراسة 

في البرنامج في الفترة ذاتها.
•شروط احلصول على ماجستير البرنامج:  	

دراسية،  منها ٧. 1 مقررات  نقطة،   2.67 يقل عن  بتقدير ال  دراسية  وح��دة  إنهاء ٢٤ 
باإلضافة إلى مشروع تخرج، ويعادل كل منها 3 وحدات دراسية. 

احلصول على تقدير ال يقل عن 2.67. 2 نقطة.

ويكون مشروع تخرج في موضوع له طبيعة عملية أو تطبيقية، في حدود من 50. 3 إلى 
60 صفحة، تشتمل على معاجلة علمية للفكرة العملية التي يتضمنها املشروع.
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المالحق: 

منوذج اجلدول الدراسي االسترشادي. 1 .

 . صحيفة متطلبات التخرج لشهادة بكالوريوس القانون للعام اجلامعي 2019-2018. 2

توصيف  املقررات الدراسية لبرنامج بكالوريوس القانون. 3 .

نظام االمتحانات النهائية.  4 .

. التقومي الدراسي للعام اجلامعي 2019-2018. 5

الئحة النظام الدراسي والشؤون الطالبية.  6 .

الئحة الدراسات العليا. 7 .

النظام األساسي لرابطة طلبة كلية القانون الكويتية العاملية.   8 .
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السنة األولى )31 وحدة دراسية( الفصل الدراسي األول = 16 وحدة دراسية
عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر

3أصول القانون151

3املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي154

101A)1( 3اللغة العربية

101E)1( 3اللغة اإلجنليزية

3القانون الدستوري )1(152

1الكتابة القانونية والبحث العلمي )1(156

16إجمالي الوحدات

السنة األولى )31 وحدة دراسية( الفصل الدراسي الثاني = 15 وحدة دراسية
عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر

3مبادئ االقتصاد155

3القانون الدستوري )2(153

3مقرر اختياري-

3احلاسب اآللي111

102E لغة إجنليزية )متطلب مسبق ملواد القانون التي تدرس
باللغة اإلجنليزية(

3

15إجمالي الوحدات

ملحق )1( 
برنامج البكالوريوس في القانون

اجلدول االسترشادي لطلبة كلية القانون موزًعا بحسب السنة الدراسية
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السنة الثانية )31 وحدة دراسية( الفصل الدراسي األول = 15 وحدة دراسية

عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر
3التزامات 1 )املصادر(251

3القانون اإلداري )1(253

3القانون الدولي العام255

3األحوال الشخصية257

3النظم السياسية232

15إجمالي الوحدات

السنة الثانية )31 وحدة دراسية( الفصل الدراسي الثاني = 16 وحدة دراسية

عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر
3التزامات 2 )األحكام(252

3مقرر اختياري باللغة اإلجنليزية-

3قانون اجلزاء )القسم العام(256

3القانون اإلداري )2(254

1الكتابة القانونية والبحث العلمي )2(258

3مقرر اختياري )ثقافة عامة(-

16إجمالي الوحدات
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السنة الثالثة )30 وحدة دراسية( الفصل الدراسي األول = 15 وحدة دراسية

عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر
3املرافعات املدنية والتجارية352

3القانون التجاري )1(353

3املالية العامة351

3مقرر اختياري باللغة اإلجنليزية -

3مقرر اختياري )ثقافة عامة(-

15إجمالي الوحدات

السنة الثالثة )30 وحدة دراسية( الفصل الدراسي الثاني = 15 وحدة دراسية

عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر

3مقرر ثقافة عامة-

3قانون اجلزاء )القسم اخلاص( )1(354

3مقرر اختياري )املجموعة الثالثة(-

3مقرر اختياري )اختيار حر(-

3التزامات )3( )اإلثبات(355

15إجمالي الوحدات
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السنة الرابعة )32 وحدة دراسية( الفصل الدراسي األول = 17 وحدة دراسية

عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر
3)القانون املدني )احلقوق العينية451

3القانون التجاري )2(453

3أصول الفقه454

2التدريب العملي457

3مقرر اختياري )اختيار حر(-

3مقرر اختياري )املجموعة الرابعة(-

17إجمالي الوحدات

السنة الرابعة )32 وحدة دراسية( الفصل الدراسي الثاني = 17 وحدة دراسية

عدد الوحداتاسم املقرررقم املقرر
3التنفيذ اجلبري456

3تنازع القوانني452

3اإلجراءات اجلزائية455

3مقرر اختياري )املجموعة الرابعة(-

3مقرر اختياري )املجموعة الرابعة(-

15إجمالي الوحدات
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صحيفة متطلبات التخرج لشهادة الليسانس للعام الجامعي 2019-2018ملحق )2( 

المتطلباتالوحداتالمقررات#
أوال:¹ المتطلبات العامة / الثقافة العامة ( 21) وحدة دراسية ²

أ- إلزامية (12 وحدة )
E101³ 3اللغة االنجليزية
E1024 3اللغة االنجليزية E101
E1033 لغة انجليزية قانونية متقدمةE102
A101(1) 3 اللغة العربية

3المدخل للحاسب االلي111
ب- اختيارية 9 وحدات ( يختار الطالب 3 مقررات )

A102(2) 3اللغة العربيةA101
3تاريخ الكويت السياسي112
3تاريخ الحضارة العربية واإلسالمية113
3مبادئ علم االجتماع114
3مبادئ المحاسبة115
3مبادئ أصول اإلدارة116
3الثقافة البيئية117
3مقرر اختيار حر من مقررات الثقافة العامة120

ثانيا¹: المقررات التخصصية (97) وحدة دراسية
أ- اإللزامية ( 73 وحدة دراسية )

ب- االختيارية (24 وحدة دراسية ) + 6 وحدات اختيار حر
السنة األولى  (31) وحدة دراسية /  (16) إلزامية

3أصول القانون151
3القانون الدستوري (1)152
دستوري (1)  3القانون الدستوري (2)153
3المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي154
3مبادئ االقتصاد155
1التدريب العملي للبحث العلمي (1)156

مقرر اختياري 1 - يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة التالية
3E102علم اإلجرام والعقاب132
3E102تاريخ القانون واألنظمة القانونية133
3E102القانون وتقنية المعلومات134
3E102مقدمة في األنظمة القانونية 135

السنة الثانية  (31) وحدة دراسية / (22) وحدة إلزامية - اجتياز ما ال يقل عن 28 وحدة 
دراسية

أصول القانون`3االلتزامات (1) (المصادر)251
االلتزامات (1)3االلتزامات (2) ( األحكام )252
دستوري (2)3القانون االداري (1)253
اداري (1)3القانون االداري (2)254
3E102القانون الدولي العام255
3قانون الجزاء ( القسم العام )256
مدخل لدراسة الفقه3االحوال الشخصية257
1التدريب العملي للبحث العلمي (2)258

مقرر اختياري2 - يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة (أ) ومقررا واحدا من المجموعة 
(ب) - 6 وحدات دراسية 

المجموعة (أ)
اقتصاد + 3E102قانون البترول231
3E102حقوق اإلنسان236
3E102القانون الدولي للبيئة233
3E102المنظمات الدولية واإلقليمية234
 أصول قانون + 3E102القانون المقارن235

المجموعة (ب)
دستوري (1)3النظم السياسية232

المتطلباتالوحداتالمقررات#
السنة الثالثة (30) وحدة دراسية / (15) وحدة إلزامية - اجتياز ما ال يقل عن 58 وحدة دراسية

اقتصاد3المالية العامة351
أصول قانون + التزامات (2)3المرافعات المدنية والتجارية352
3القانون التجاري (1)353
قانون الجزاء العام3قانون الجزاء (1) ( القسم الخاص) 354
االلتزامات (1) و (2)3االلتزامات (3) ( اإلثبات )355

(أ) ومقررا واحدا من المجموعة  مقرر اختياري3 - يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة 
(ب) - 6 وحدات دراسية 

المجموعة (أ)
القانون التجاري 3E102 + (1)قانون التجارة االلكترونية333
3E102النظريات االجتماعية للقانون336
 قانون الجزاء (1) و 3E102 + (2)القانون الدولي الجنائي340
  إداري E102 + (1) 3قانون التخطيط342
341E 3 القانون الدولي للبحارE102 + القانون الدولي العام 

المجموعة (ب)
اإللتزامات (1)3التشريعات االجتماعية332
األحوال الشخصية3قانون المواريث       334
قانون الجزاء (1)3قانون الجزاء (2) ( القسم الخاص )337
مدخل لدراسة الفقه3الوصية والوقف338
االلتزامات (1) و (2)3العقود المدنية331
قانون الجزاء (1) و (2)3األدلة الجنائية والقانون339
القانون اإلداري  (1) و 3E102 + (2)العقود اإلدارية335
341A القانون الدولي العام 3القانون الدولي للبحار 

السنة الرابعة  / (29) وحدة دراسية - اجتياز ما ال يقل عن 88 وحدة دراسية
التزامات (3)3القانون المدني (الحقوق العينية)451
3تنازع القوانين452
قانون تجاري (1)3القانون التجارى (2)453
أحوال شخصية3أصول الفقه454
قانون الجزاء العام3اإلجراءات الجزائية455
المرافعات المدنية والتجارية3التنفيذ الجبري456
2التدريب العملي للبحث العلمي457

مقرر اختياري-4 يختار الطالب مقررين من المجموعة (أ) ومقررا واحدا من المجموعة (ب) - 9 
وحدات دراسية 

المجموعة (أ)
المرافعات المدنية والتجاري + 3E102التحكيم432
االلتزامات (1) و 3E102 + (2)نظام المعامالت التجارية اإلسالمية433
القانون التجاري 3E102 +  (1)القانون البحري435
3E 102القانون الجوي436

 102E + االلتزامات(2) + القانون االداري(2) 3نقل التكنولوجيا وتسويقها442
+ المرافعات المدنية والتجارية  

المجموعة (ب)
االلتزامات (1) و (2)3التأمين431
االلتزامات (1) و (2)3عقود البيوع االئتمانية434
قانون الجزاء العام3الفقه اإلسالمي الجنائي437
تنازع القوانين3الجنسية ومركز األجانب438
القانون اإلداري (1) و (2)3الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة439
القانون التجاري (1) و (2)3القانون التجاري (3)440
المدخل لدراسة الفقه + االحوال الشخصية3االجراءات القضائية في االسالم441

ثالثا¹: اختيار حر  (6) وحدات دراسية  (يختار الطالب مقررين)
3E 102مقدمة لقانون التنافسية458
3E 102مقدمة في القانون االوروبي259
اإلقتصاد والمالية العامة3قوانين الضريبة في الكويت344

يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة التالية
3E 102القضايا القانونية المعاصرة243

المهارات المهنية وأساليب 237
A القانون الدولي العام3التواصل الفكري

المهارات المهنية وأساليب 237
E  3102التواصل الفكريE - القانون الدولي العام

الوحدات الدراسية الالزمة للتخرج (124 وحدة دراسية)
*   اللون الرمادي يعني المواد التي تدرس باللغة االنجليزية.

*   اللون البني يعني المقررات التي استحدث بما يواكب متطلبات سوق العمل، وفقا لما انتهت إليه الكلية.
1 إذا تم جمع:  أوال + ثانيا + ثالثا ، يكون المجموع الكلي لوحدات التخرج 124 وحدة دراسية.

2 تم توزيع مقررات الثقافة واالختيار الحر في الجدول النموذجي على السنوات الدراسية األربع، وال يمنع ذلك من تسجيل الطالب بهذه المقررات قبل ذلك.
3 الطالب ملزم بدراسة مقررين إلزاميين من مقررات اللغة االنجليزية بحسب مستواه.

4  يعتبر مقرر اللغة االنجليزية  E102 متطلبا مسبقا لجميع المواد القانونية التي تدرس باللغة االنجليزية.
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ملحق )3(
توصيف املقررات 

املقررات الدراسية ومختصر احملتوى العلمي لكل منها

اسم املقرررقم املقرر

101E

مقرر اللغة االجنليزية )1(:

مقرر اللغة االجنليزية خاص باملبتدئني ، يركز على إكساب الطالب املهارات 
مقررات  من  املتقدمة  للمستويات  الطالب  ملتابعة  الالزمة  و  العامة  اللغوية 
اللغة. يتضمن املقرر دراسة بعض املوضوعات القانونية املتعلقة بتاريخ القانون 
الطالب من خاللها  يتعرف  واملالية  التجارية  واألعمال  الشخصية  واألح��وال 

على بعض املصطلحات القانونية .

102E

مقرر اللغة االجنليزية )2(:
مقرر لغوي عام يركز على جوانب من فنون الصياغة اللغوية األجنبية واملهارات 
الكتابية والقراءات األدبية. صمم املقرر من أجل التوسع في  تدريب و ترسيخ 
مهارات القراءة و الكتابة للطلبة الذين أنهوا مقرر i 101 و 101 ومن بينها 
التدريب على الكتابة األكادميية و تطوير طرق التحليل و فهم النصوص باللغة 

اإلجنليزية مع التركيز بشكل كبير على موضوعات القانون.

103E

مقرر اللغة االجنليزية )3(
في  مهارات  الطلبة  إكساب  على  يركز  املتقدم.  للمستوى  اإلجنليزية  اللغة 
مهارة  لتعزيز  املقرر  صمم   وعرضها.  ومناقشتها  القانونية  األبحاث  كتابة 
والكتابة  العلمي  البحث  مهارات  تقوية  و  اإلجنليزية  باللغة  القراءةوالكتابة 
القانونية  املقاالت  كتابة  على  الطالب  النقدي.وتدريب  والتفكير  األكادميية 

وحتليلها بشكل مكثف.

101A
مقر ر اللغة العربية )1(:

مقرر لغوي عام يركز على إكساب الطالب املعرفة األساسية لقواعد اللغة 
العربية)النحو(.

102A:)2( مقرر اللغة العربية
مقرر لغوي عام يركز على جوانب من فنون الصياغة اللغوية واملهارات الكتابية 

والقراءات األدبية و قراءة وحتليل  نصوص قانونية .
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اسم املقرررقم املقرر

111

املدخل لدراسة احلاسب اآللي:
مقرر تأسيسي لتعليم الطالب مهارات استخدام احلاسب اآللي وطرق البحث 
في قواعد البيانات القانونية على شبكة االنترنت. يتناول املقرر أهم املفاهيم 
ملعاجلة  تستخدم  التي  الكمبيوتر  ألنظمة  األساسية  واملصطلحات  العامة، 

املعلومات والبحث عن املوارد القانونية وقواعد البيانات.

112
تاريخ الكويت السياسي:

يشتمل على عرض تاريخ الكويت احلديث، وحتليل األحداث السياسية التي 
أثرت على تطور الكويت في شتى املجاالت، وعلى وجه اخلصوص في النظام 

القانوني.

113

تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية:
أهم  ال��ض��وء  على  ويلقي  ع��ام  امل��ق��رر مفهوم احل��ض��ارة بشكل  ه��ذا  يتناول 
احلضارة  مظاهر  أه��م  تفصيال  يستعرض  وآثارها.ثم  العاملية  احل��ض��ارات 
العربية اإلسالمية خالل عصور ها املختلفة، ودور العرب في هذه احلضارة 

، وأثر احلضارة العربية اإلسالمية في احلضارات الالحقة لها.

114
مبادئ علم االجتماع:

ونشأتها  االجتماع  علم  في  النظرية  األس��س  إلى  الطلبة  املقرر  هذا  يعرف 
والبناء  االجتماعي  والتفاعل  والثقافة  املجتمع  معنى  ويعالج  وت��ط��وره��ا 

االجتماعي والتنظيم والتنشئة االجتماعية والتغير االجتماعي.

115

مبادئ احملاسبة:
دراستها  في  والعملية  العلمية  واألس��س  احملاسبة  مباهية  الطالب  تعريف 

بوصفها نظاما للمعلومات املالية واإلدارية. 
استخداماتها  ف��ي  احملاسبية  وال����دورة  امل��ال��ي��ة  العمليات  تسجيل  وأس���س 
بها  يرتبط  وما  املالي  املركز  بقائمة  الثنائية  وإمداد احلسابات  االقتصادية 

من تسويات.
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116
مبادئ اصول االدارة:

يساعد  وهو  اإلدارة،  علم  في  املتخصصني  لغير  املقرر خصيصا  هذا  أعد 
قضايا  ويستخدم  املؤسسات،  تصرف  وفهم  اإلدارة  لغة  تعلم  على  الطلبة 

ومشاريع أو متارين جتريبية تسمح للطلبة بتطبيق النظريات التي تعلموها.

117
الثقافة البيئية:

يركز هذا املقرر على إعطاء الطالب ثقافة علمية لالهتمام بالبيئة واحملافظة 
القانون في هذا  بالبيئة وطرق معاجلتها، ودور  عليها، والتصرفات الضارة 
والتنمية  التصحر  كمشكلة  البيئية  القضايا  أه��م  املقرر  املجال.يستعرض 

املستدامة واستنزاف املوارد الطبيعية.

132
علم اإلجرام والعقاب:

يحتوي هذا املقرر على دراسة متهيدية ملفاهيم علم اإلجرام وعلم العقاب 
واجلرمية، وحتليل للنظريات اجلغرافية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية 
املتعلقة بها، تضاف إليها دراسة موجزة للمؤسسات التي يقترحها علم العقاب 

لعالج املجرم والوقاية من اجلرمية.

133
تاريخ القانون  واألنظمة القانونية:

النظم  وتاريخ نشأة  البشري  املجتمع  تكوين  املقرر على دراسة  يشتمل هذا 
واملعاصرة  القدمية  والنظم  الشرائع  أهم  دراس��ة  إلى  باإلضافة  القانونية، 

وارتباطها ببعضها البعض.

134
القانون وتقنية املعلومات:

املعلومات  تقنية  م��ج��ال  ف��ي  القانوني  التنظيم  م��ن  ج��وان��ب  امل��ق��رر  يتناول 
واملستجدات احلديثة لهذا العلم في إطار التشريعات الوطنية واالتفاقيات 

الدولية واالجتهادات النمطية للمنظمات الدولية.

135

مقدمة في األنظمة القانونية: 
األساسية،  القانونية  واألنظمة  املفاهيم  حول  عام  شرح  املقرر  هذا  يتناول 
وعرض مقارنة بني املفاهيم األساسية للقوانني )املدني واجلنائي واخلاص 
واملسؤولية  القانوني  البحث  وط��رق  القانون  مصادر  شرح  يتم  كما  والعام( 

املهنية واملدنية وعرض للنظام القانوني األمريكي والبريطاني.
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151

اصول القانون:
القانونية  القاعدة  تعريف  و  القانون  نظرية  بالتفصيل  املقرر  ه��ذا  يتناول 
وخصائصها ونطاق تطبيقها وتفسيرها.كما يتضمن هذا املقرر نظرية احلق 
القانونية األخرى وحتدد ما  التي تعرف احلق ومتيزه عن غيره من املراكز 

املقصود بأشخاص احلق واألهلية القانونية. 

152

القانون الدستوري )1(:
وينقسم إلى قسمني:

ومصادره،  الدستوري،  القانون  تعريف  الدستوري،  للقانون  العامة  النظرية   -
وأساليب نشأة الدساتير، وطرق تعديلها، مع مبدأ سمو الدساتير.

- التطور التاريخي لنظام احلكم في الكويت.
- الرقابة على دستورية القوانني.

153

القانون الدستوري)2(:
يشتمل املقرر على املوضوعات األساسية التالية:

-احلريات العامة وفقا للدستور الكويتي .
- تنظيم السلطات العامة في الكويت

- العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وعالقة السلطة القضائية بهما.

154

مدخل لدراسة الفقه االسالمى:
ينقسم إلى قسمني :

األول :يتناول دراسة املوضوعات األساسية لفهم الفقه اإلسالمي:
 - تطور الفقه اإلسالمي.

- املذاهب الفقهية
- مصادر التشريع اإلسالمي

- أسباب اختالف الفقهاء واثر اختالفهم 
- االجتهاد والتقليد 

الثاني : يتناول دراسة بعض نظريات الفقه اإلسالمي:
- نظرية احلق في الفقه اإلسالمي

- نظرية امللكية
- نظرية العقد
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155
مبادئ االقتصاد:

يشتمل هذا املقرر على مقدمة في العلوم االقتصادية، والعناصر الرئيسية التي 
تؤثر في االقتصاد الوطني والعاملي من خالل النظريات االقتصادية األساسية، 
االقتصادية  النظم  أهم  دراسة  إلى  املقرر  االقتصادية.يتطرق  املؤسسات  ودور 

ومقارنتها مع النظام االقتصادي في اإلسالم .

156
الكتابة القانونية والبحث العلمي )1(:

القانوني  البحث  وأص��ول  العلمي  البحث  لنظريات  ع��رض  املقرر  ه��ذا  يتناول 
وتدريب الطالب على أساسيات إعداد البحوث واختيار وحتديد موضوع البحث 

القانوني.

231
قانون البترول:

التطور التاريخي ألوضاع الثروة البترولية في منطقة اخلليج والكويت، التطورات 
القانوني  التنظيم  الكويت،  في  وتأثيرها  اخلليج  منطقة  في  املعاصرة  النفطية 
الستقالل النفط – عقوده  – أشخاصه – تنظيم املنازعات  ودور البترول في 

الوضع االقتصادي للدولة.

232

النظم السياسية:
يعنى هذا املقرر بدراسة :
- تعريف النظم السياسية

- النظم السياسية وفقا للنظرية التقليدية
- التطور احلديث لألنظمة السياسية املعاصرة ونظم احلكم املختلفة.

- األحزاب السياسية.

233

القانون الدولي للبيئة:
يتناول املقرر دراسة تطور القانون الدولي للبيئة وأهم املبادئ الدولية املنبثقة عن 
مؤمتري استكهولم وريو . ويسلط املقرر الضوء على دور القانون الدولي في حماية  
البيئة واحلد من تدهورها من خالل  االتفاقيات الدولية احلديثة في مجال البيئة 
والتي تعنى بظاهرة االحتباس احلراري والتلوث البحري وحماية التنوع اإلحيائي 

وحماية البيئة أثناء النزاع املسلح وحتديد املسؤولية الدولية .
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234
املنظمات الدولية واالقليمية:

ينقسم إلى ثالثة أقسام:
- نظريات التنظيم الدولي
- املنظمات الدولية العاملية

- املنظمات اإلقليمية ودورها

235

القانون املقارن:
يعنى هذا املقرر بدراسة النظريات احلديثة في مناهج القانون املقارن، واملدارس 

الفقهية في هذا املجال وعلى وجه اخلصوص:
- أساس وأصول القانون املقارن وتطوراته  

- وظائف القانون املقارن واستخداماته.
- أساليب وطرق املقارنة، األنظمة القانونية الكبرى:

النظام اإلسالمي، النظام الالتيني، النظام االجنلوسكسوني، األنظمة االجتماعية واالشتراكية.

236

حقوق االنسان:
القانون  نظرية  بتطور  تتعلق  أساسية  موضوعات  ودراس��ة  عرض  على  يشتمل 
واحلريات العامة. يتضمن املقرر عرضا ألهم إعالنات حقوق اإلنسان  كإعالن 
حقوق اإلنسان واملواطن في الثورة الفرنسية وإعالن حقوق اإلنسان األمريكي، 
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويتعرض أهم املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق 
اإلنساني  الدولي  القانون  املقرر  ويتناول  الوطنية.  بالقوانني  وعالقتها  اإلنسان 

أثناء النزاعات املسلحة.  

237

املهارات املهنية وأساليب التواصل الفكري:
يغطي هذا املقرر املوضوعات التالية:

التدريب على التفكير والتحليل والبديهة النقدية في املجاالت العلمية والعملية.
التدريب على صقل املهارات املهنية والتواصل الفكري.

املعرفة املتقنة لفن اخلطابة والكتابة ولغة اجلسد.
التدريب على أساليب احلوار وسرعة الرد والبديهة.

243

قضايا قانونية معاصرة
هذا املقرر ميثل حواًرا لنقاش القضايا املعاصرة محلًيا ودولًيا، وتطبيق القانون 
املعروضة،  املتسجدة  والقضايا  املسائل  على  البقانونية  النظريات  أو  احمللي 
واالستقرار املرتبط بالتطور لألفكار والنظريات من خالل حتليل قانوني لقضايا 

مستجدة، مبا يتطلبه طبيعة املقرر.
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251
التزامات 1 )املصادر(:

املنفردة  العقد واإلرادة  اإلداري��ة وهي  االلتزام  يتضمن دراسة تفصيلية ملصادر 
في  الشخصية  األع��م��ال  عن  املشروع(واملسئولية  غير  العمل   ( اإلرادي���ة  وغير 

القانون املدني.

252
التزامات 2 )األحكام(:

يشتمل على دراسة تفصيلية ألحكام االلتزام شاملة املوضوعات املتعلقة بآثاره، 
مثل تنفيذ االلتزام باملقابل واألوصاف املعدلة آلثاره، وانتقال االلتزام وانقضائه 

وحوالة احلق والدين

253

القانون اإلداري)1(:
وينقسم هذا اجلزء من القانون اإلداري إلى ثالثة أقسام:

- األسس العامة للقانون اإلداري
- تنظيم اإلدارة العامة وهيكلة عملها جنبا إلى جنب مع دراسة املؤسسات والهيئات 

احلكومية والالمركزية.
- وسائل وأدوات اإلدارة العامة وأجهزة مباشرتها ألعمالها شاملة األموال العامة 

واملوظفني العموميني.

254
القانون اإلداري )2(:

العامة، وطبيعة  ويتضمن هذا اجلزء دراسة نشاط السلطة اإلداري��ة ومرافقها 
أعمال السلطة اإلدارية القانونية )مثل القرار اإلداري والعقد والتنفيذ املباشر(، 
وبحث الضبطية اإلدارية القضائية ألجهزة الشرطة، وامتيازات السلطة اإلدارية 

ورقابة املشروعية عليها.

255

القانون الدولي العام:

يتناول هذا املقرر دراسة:
بالدول  الدولي.واالعتراف  القانون  وأشخاص  الدولي  القانون  مصادر    -

واحلكومات.
الوطني  القانونني  بني  العالقة  ذلك  في  السلم، مبا  وقت  العام  الدولي  القانون   -
والدولي، الشخصية الدولية، املبادئ األساسية للقانون الدولي للبحار، االمتيازات 
واحلصانات الدولية  للدول األجنبية، املسئولية الدولية، تسوية املنازعات الدولية 

والعالقات االقتصادية الدولية.

- القانون الدولي وقت احلرب.
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256

قانون اجلزاء )القسم العام(:
يحتوي على دراسة: املبادئ العامة في قانون اجلزاء، أركان وعناصر اجلرمية، 
وكذلك األفعال التي تكّون حالة الشروع فيها، وتناول فكرة العقوبة أو العقوبات 

التي تطبق على اجلرائم.

257

األحوال الشخصية:
يستعرض املقرر  أحكام الزواج و موجباته في الشريعة اإلسالمية و القانون الكويتي، 
والطالق و مذاهبه في الشريعة اإلسالمية و القانون الكويتي مع بيان املواضيع التي 
اتفق فيها القانون مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،واملواضيع التي يتفق فيها القانون 

مع مذهب خالف مذهب جمهور الفقهاء.وينقسم هذا املقرر إلى ثالثة أقسام:
- الزواج وأحكامه.

- طرق الزواج وآثارها.
- الطالق وحالة انتهاء الزواج.

258
الكتابة القانونية والبحث العلمي )2(:

املتعلقة  واملصادر  املعلومات  عن  البحث  على  الطالب  تدريب  املقرر  هذا  يتناول 
بإشراف  بإعداد بحث علمي مختصر  يقوم  ثم  القانونية،  واألبحاث  بالدراسات 

أستاذ املادة.

259

مقدمة في القانون األوروبي:
يعرض املقرر مقدمة للمؤسسات األساسية لالحتاد األوروبي،  ويتضمن مصادر 
القانون األوروب��ي، وعالقة  القانون األوروب��ي بقوانني الدول األعضاء، وعالقته 
بالدول األخرى والتنظيم القانوني لالحتاد، كما يتناول الدور التشريعي للمجلس 
األوروبي واملجلس الوزاري، وكذلك املفوضية األوروبية والبرملان األوروبي، ويتناول 

جوانب من آليات وأحكام محكمة العدل األوروبية.

العقود املدنية331
يتناول املقرر عقود البيع و اإليجار و املقاولة و الوكالة و يحدد القسم العلمي أو 

أستاذ املقرر في بداية كل فصل العقد أو العقود التي يدرس من بينها.

332
التشريعات االجتماعية:

الفردية  العمل  ع��الق��ات  أح��ك��ام  العمل،  ق��ان��ون  ع��ن  عامة  فكرة  امل��ق��رر  يتناول 
واجلماعية، عقد العمل: أنواعه وطبيعته، االحتادات العمالية وتسوية منازعات 

العمل و قانون التأمينات االجتماعية.
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333
قانون التجارة االلكترونية:

يشتمل املقرر على دراسة التشريعات املقارنة في مجال التجارة االلكترونية، والقواعد 
الدولية املوحدة في بعض مجاالتها، وتسوية منازعاتها وطبيعة وإمكانية تطبيقها 

في الكويت مع دراسة للنقص التشريعي واجتاهات القضاء الكويتي بشأنها.

334
قانون املواريث:

التعريف بامليراث، امليراث في اإلسالم، أركان امليراث، أسبابه، شروطه، موانع اإلرث، 
أصحاب الفروض والعصبات، أولو األرحام، الرد، احلجب ، العول، توريث احلمل، 

املفقود، التخارج، الوصية االختيارية مع امليراث، الوصية الواجبة بالقانون.

335
العقود اإلدارية:

يشتمل على تعريف العقود اإلدارية، أركان العقود اإلدارية، أنواع العقود اإلدارية، 
إبرام العقود اإلداري��ة، حقوق املتعاقد مع الدولة والتزاماته، سلطات الدولة في 

العقد اإلداري، عوارض تنفيذ العقد ونهاية العقد اإلداري.

336

النظريات االجتماعية للقانون:
اجتماعيا،  نظاما  كونه  القانون  ح��ول  احلديثة  للنظريات  مقدمة  املقرر  يتناول 
والدور  للدولة،  االجتماعية  األسس  وتأكيد  في حتقيق  القانون  دور  يتناول  كما 
االجتماعي للقانون في الدولة احلديثة، كما يتناول املقرر موضوعات كثيرة ستكون 
محل دراسة وفق تطور املجتمعات منها: نظريات العدالة، تشريعات متعلقة باملرأة، 

تشريعات حماية الطفولة، التعددية القانونية.

337

قانون اجلزاء القسم اخلاص )1(:
جرائم  القتل،  جرائم  التزوير،  جرائم  الرشوة،  جرائم  شرح  املقرر  هذا  يتضمن 
الضرب واجلرح واإليذاء جرائم اخلطف، وجرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة 

وإعطاء شيك بدون رصيد.

338

الوصية والوقف:
الوصية  أركان  مشروعيتها،  من  واحلكمة  ومشروعيتها  تعريفها  الوصية:   -

وشروط صحتها ونفاذها، أنواع الوصايا، الوصية باملنافع، الوصية الواجبة.

- الوقف: تعريفه وحكمه وأركانه، شروط صحة الوقف ونفاذه، كيفية االنتفاع 
باملال املوقوف، الوالية على الوقف وأحكامها، انتهاء الوقف، مع مقارنة بصورة 

عامة بنظام الترست.
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األدلة اجلنائية والقانون:339
باألدلة  املرتبطة  والعلوم  املستخدمة  واآلليات  املناهج  بتدريس  املقرر  هذا  يعنى 

اجلنائية، وفق آخر مستجدات هذه العلوم وعالقتها بتطبيق القانون.

340

القانون الدولي اجلنائي:
يغطي املقرر املوضوعات التالية : 

- اجلرائم الدولية
-التاريخ احلديث حملاكمة مجرمي احلرب

-جلان التحقيق الدولية واآلليات املماثلة واحملاكم الدولية اخلاصة.
-االتفاقية الدولية)نظام روما األساسي( للمحكمة اجلنائية الدولية، او أية 

اتفاقيات ذات صلة.

341

القانون الدولي للبحار:
 ،1982 جاميكا  واتفاقية  جنيف   اتفاقيات  بالدراسة  املقرر  هذا  يتناول 
واالتفاقيات الدولية األخرى اخلاصة بالقانون الدولي للبحار، املؤمتر الثالث 
لألمم املتحدة لقانون البحار، ويبحث التعريفات األساسية املتعلقة مبوضوعه، 
ثم يتولى دراسة القواعد العرفية واملفاوضات املرتبطة بالقانون الدولي للبحار، 

القانون الدولي للبحار في اخلليج العربي، وتسوية منازعات البحار.

342

قانون التخطيط:
وطبيعة  الكويت  في  للقوانني  الدستورية  املبادئ  دراسة  املقرر  هذا  يتناول 
ذلك  ومن  وتعدد مصادرها،  لكويت  ا  املطبقة في  الضريبية  األنظمة  وأنواع 
19 لسنة  الوطنية رقم  العمالة  ، قانون دعم   3/1955 قانون الضريبة رقم 

2000 ، قانون ضريبة الدخل والزكاة  رقم 2 لسنة 2008.

344

قوانني الضريبة في الكويت:
يتناول هذا املقرر دراسة املبادئ الدستورية للقوانني في الكويت وطبيعة وأنواع 
األنظمة الضريبية املطبقة في ا لكويت وتعدد مصادرها، ومن ذلك قانون الضريبة 
رقم 1955/3 ، قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 ، قانون ضريبة 

الدخل والزكاة  رقم 2 لسنة 2008.
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351

املالية العامة:
يتناول هذا املقرر بحث املواضيع التالية:

النفقات واإليرادات العامة للدولة واملؤسسات احلكومية ذات امليزانية املستقلة أو 
امللحقة، األنظمة املالية املطبقة في الدولة من جوانب اإليرادات أو اإلنفاقات مثل 

الضرائب، القروض العامة، باختصار املقرر يتناول كل ما يتعلق بامليزانيات.

352

املرافعات املدنية والتجارية:
هذا املقرر تقليدي في تناول موضوعات املرافعات.

والطلبات  الدعوى  نظرية  القضائي،  والتنظيم  االختصاص  نظرية  املقرر  يتناول 
والدفوع، إجراءات املرافعات ومواعيدها، نظرية البطالن، رفع الدعوى ونظرها 

وسيرها، نظرية األحكام واألوامر.

353

القانون التجاري )1(:
املتعددة  موضوعاته  يتناول  الذي  التجاري  للقانون  التقليدي  املقرر  هو  هذا 

والتي تشتمل على:
- األعمال التجارية

- تعريف التاجر واألعمال التجارية.
وهي  التجارية،  الشركات  قانون  نظمها  كما  أنواعها  بجميع  التجارية  الشركات   -
املسؤولية  ذات  الشركات  املقفلة،  املساهمة  الشركات  العامة،  “الشركات املساهمة 

احملددة وشركات األشخاص.

354
قانون اجلزاء - القسم اخلاص )2(:

يتناول هذا املقرر شرح جرائم العرض واحلياء )املواقعة، الزنا، هتك العرض، الفعل 
الفاضح، نشر صورة مخلة باآلداب( – جرائم القذف والسب – جرائم املخدرات.

التزامات 3 )اإلثبات(:355
وأدلة  اإلثبات،  في  العام  األحكام  االلتزامات:  مقررات  من  املقرر  هذا  يتناول 
واستجواب اخلصوم  واإلقرار  والقرائن  والشهادة  الكتابية  األدلة  اإلثبات، وهي 

واليمني واملعاينة ودعوى إثبات احلالة واخلبرة، وغيرها وفقا للقانون املدني.
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التأمني:431
يتناول هذا املقرر املوضوعات اآلتية:

- فكرة التأمني: تعريفه، وظائفه، عناصره.
- عقد التأمني: خصائصه وإبرامه، وآثاره وانقضاؤه.

التحكيم:432
املوضوعات التي يغطيها هذا املقرر تنقسم إلى:
التحكيم الداخلي وإجراءاته في القانون الكويتي

التحكيم الدولي 
املؤسسات القائمة على التحكيم املؤسسي

فيه،  واخلصوم  التحكيم،  وسير  التحكيم،  إجراءات  عن  شاملة  فكرة  إعطاء  مع 
وقواعد االختصاص، ثم قيمة حكم احملكمني، وآثار حكم التحكيم في القضية محل 

التحكيم وغيرها.
نظام املعامالت التجارية اإلسالمية:433

القائمة واملستجدة في اشكالها املختلفة،  يتناول املعامالت االسالمية  هذا املقرر 
والتي تشتمل على:

تقدمي االسس اجلوهرية التي متيز بني املعامالت التجارية اإلسالمية والتقليدية
مناذج من عقود البيع – املرابحة – املضاربة وغيرها املوافقة للشريعة اإلسالمية،

مناذج وأمثلة من عقود التمويل
عقود البيوع االئتمانية:434

هذا املقرر يستعرض الطبيعة اخلاصة وتعريف عقود البيوع االئتمانية، وكذلك 
تناول األمور اآلتية:

النظرية العامة في البيوع االئتمانية
ضمانات البائع  مبا في ذلك الرهونات في أشكالها املختلفة.

حقوق والتزامات أطراف العقود
القانون البحري:435

هذا املقرر يبحث في املوضوعات األتية:
أشخاص  البحرية،  املالحة  إدارة  وذاتيته،  ومصادره  البحري  بالقانون  تعريف   -

املالحة البحرية،  مشارطات إيجار السفن.
- عقد النقل البحري طبقا للقواعد العامة في قانون التجارة الكويتي، ومعاهدة 

سندات الشحن )بروكسل 1924(.
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القانون اجلوي:436
يتناول هذا املقرر تعريف القانون اجلوي، عناصر الطيران املدني والتجاري اجلوي.

مسؤوليات  الدولي،  اجلوي  النقل  اجلوي،  االستقالل  اجلوي،  الطيران  نطاق   -
القانون اجلوي عن اإلهمال  القانونية في نطاق  شركات الطيران، واملسئولية 

والتعويض عنه.

437

الفقه اجلنائي اإلسالمي:
هذا املقرر يبحث في نظرية وفلسفة العقاب في اإلسالم، كما أنه يتناول ما يلي:

- القواعد واملبادئ التي حتكم اجلرمية والعقوبة في الفقه اإلسالمي.
- طبيعة ونوع العقوبة في الشريعة.

- مناذج للعقوبات مثل القصاص، احلدود، التعزيزات وما يتعلق بها من أحكام، ومصادر 
كل منها.

438

اجلنسية ومركز األجانب:
يتناول هذا املقرر املوضوعات اآلتية: 

على  تقام  للوالء،  رابطة  كونها  اجلنسية  لفكرة  بيان  مع  للجنسية،  العامة  النظرية   -
أساس الدم أو اإلقليم والفرق بني اجلنسية الكويتية األصلية واجلنسية بالتجنيس، 

وأسباب وحاالت فقد اجلنسية أو سحبها.
- قانون اجلنسية الكويتية، حيث يتناول املقرر التطبيقات اخلاصة مبوضوع اجلنسية 

كما جاءت في القانون الكويتي.
وحقوقهم  قانونيا  األجانب  إقامة  وضع  بحث  يتم  حيث  لألجانب،  القانوني  املركز   -

وواجباتهم.

439
الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة:

هذا املقرر املتخصص يتصدى ملبدأ الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، ويعطي 
فكرة عن مبدأ املشروعية، ومصادرها ونطاقها، واآلليات املختلفة لتطبيقها، ودراسة 
مقارنة للنظام االجنلو سكسوني مع الالتيني، واختصاص القضاء اإلداري في دعاوي 

اإللغاء والتعويض عن أعمال اإلدارة بصورة كاملة وخصوصا في الكويت.

440

القانون التجاري )3(:
هذا املقرر يتناول املوضوعات اآلتية: 

- العقود التجارية: عقد الوكالة بالعمولة وعقد السمسرة.
- أعمال البنوك: مقدمة تاريخية عن عمليات البنوك.

- املبادئ العامة للحسابات املصرفية.
- سلطة الدولة في الرقابة والتعقيب على العمليات البنكية.
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451

القانون املدني )احلقوق العينية(:
هذا املقرر من قسمني أساسيني: 

- احلقوق العينية األصلية، والتي تتضمن حقوق امللكية وطبيعتها وأسباب وحاالت 
التملك، واآلثار املترتبة عليها.

- احلقوق العينية التبعية )التأمينات العينية(، والتي تتضمن حقوق االرتفاق واملرور 
وكذلك الرهن بأنواعها املختلفة وغيرها.

452

تنازع القوانني:
يغطي املقرر املوضوعات اآلتية:

املدارس  ونطاقه،  شروطه  القوانني  تنازع  اخلاص،  الدولي  القانون  تعريف   -
الفقهية.

- قواعد اإلسناد في األحوال الشخصية واألحوال املدنية والتجارية.
- قاعدة االختصاص.

- تنازع االختصاص القضائي الدولي.

453

القانون التجاري )2(:
يتناول هذا املقرر التعريف باألوراق التجارية وأنواعها، الكمبيالة، السند اإلذني 
والشيك، ومعرفة أحكامها من حيث إنشاء الورقة، التزام املوقعني عليها، تداولها 
وقبولها، الوفاء بقيمتها، كيفية رجوع احلامل على امللتزمني بالورقة التجارية، 

وسقوط الدعاوي الناجتة عنها بالتقادم.  

454

أصول الفقه:
- التعريف بعلم األصول وبيان نشأته، وأصوله وتطوراته.

- مصادر التشريع اإلسالمي
- احلكم الشرعي وأقسامه، األدلة التي تستقي منها األحكام.

- استنباط األحكام من األدلة، االجتهاد والتقليد.
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455

اإلجراءات اجلزائية:
يعالج  ل��إلج��راءات اجل��زائ��ي��ة، فهو  امل��وض��وع��ات األساسية  امل��ق��رر  يغطي ه��ذا 
انتهاء احملكوم  اكتشاف اجلرمية حتى  وقت  منذ  اجلزائية  الدعوى  إج��راءات 
عليه من تنفيذ احلكم، متناوال أحكام مسرح اجلرمية واألدلة والتحقيق وتقدمي 

االتهامات وضمانات املتهمني وإجراءات ضمانات احملاكمة.

456

التنفيذ اجلبري:
التنفيذ  في  احلق  يتناول  فهو  التنفيذ،  مبدأ  دراس��ة  على  املقرر  هذا  يحتوي 
املوضوعية  التنفيذ  منازعات  وكذلك  التنفيذ،  خصومة  وإج���راءات   اجلبري، 

والوقتية، والقواعد اخلاصة باألحكام القضائية الوطنية واألجنبية .

457

التدريب العملي:
تدريب  خ��الل  من  القانونية،  للمهن  العملية  اجل��وان��ب  على  املقرر  ه��ذا  يركز 
الطالب ميدانيا في اجلهات املعتمدة للتدريب لدى الكلية، أو من خالل احملكمة 

التدريبية بإشراف أعضاء من هيئة التدريب امليداني للمحاماة.

458

مقدمة لقانون التنافسية
يتناول هذا املقرر دراسة التنظيم التشريعي لتحقيق التنافسية من خالل دراسة 
لالحتكار  واملنظمة  ال��واردة  والقيود  قانوًنا،  احملرمة  التنافسية  غير  األعمال 

ودراسة األنظمة املقارنة والنظريات االقتصادية املتعلقة باملنافسة املشروعة.
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ملحق )4(
نظام االمتحانات النهائية

أنشأت كلية القانون الكويتية العاملية جلنة دائمة لالختبارات النهائية التي تعقد في نهاية 
كل فصل دراسي بقرار صادر من رئيس وعميد الكلية رقم 1 للعام الدراسي 2012/2011، 
وتضم اللجنة عدًدا من أعضاء هيئة التدريس، باإلضافة للجنة املمتحنني اخلارجيني التي 
تتضمن املراجعة العلمية للتصحيح )التصحيح الثاني( باإلضافة إلى إدارة سالمة عملية 
االختبار والتصحيح )Moderating( والتي مت تطبيقها اعتباًرا من الفصل الصيفي للعام 

اجلامعي 2012/2011، وفًقا للمقترحات املقدمة من اللجنة.
وتبدأ اللجنة عملها قبل الفترة احملددة لالختبارات فتتأكد من توفر جميع االستعدادات الالزمة 
لسير االختبارات، مثل جتهيز غرفة خاصة للكنترول تتوفر فيها جميع املتطلبات، وعلى وجه 
تقوم بوضع جرول  ثم  اخلصوص وجود عدد كاف من كراسات اإلجابة ومتيزها بختم معني، 
إلجراء  حددتها  التي  القاعات  على  موزعني  املراقبني  أسماء  يتضمن  االخ��ت��ب��ارات  مبواعيد 
االختبارات، كما تقوم باستالم درجات أعمال الفصل الدراسي، قبل فترة االختبار مبدة كافية.

وعند بداية فترة االختبارات تقوم اللجنة باإلشراف عليها من استالم أسئلة االختبارات 
ومراجعة جلنة  ومبتابعة  كافية،  االختبارات مبدة  فترة  قبل  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
املمتحنني، واحملافظة على سريتها ثم طباعتها وتصويرها وتوزيعها في يوم االختبار مع 
كراسات اإلجابة، وعند اكتشاف حالة غش، يقوم املراقب بتحرير محضر بالواقعة وحتال 
عن طريق رئيس جلنة االختبارات إلى مساعد العميد للشؤون الطالبية ليحيلها بدوره 

للتحقيق، وفي حالة اإلدانة يوقع عليه اجلزاء املقرر في الالئحة.
في  املراقبني  من  اإلجابات  كراسات  باستالم  اللجنة  أعضاء  يقوم  اختبار  كل  نهاية  وعند 
قاعات االختبار ثم يقومون بإخفاء البيانات الشخصية للطالب لكل كراسة إجابة عن طريق 
وضع ملصق خاص عليها وتسلم الكراسات إلى أعضاء هيئة التدريس املكلفني بالتصحيح.

وبعد االنتهاء من التصحيح وتسليم كراسات اإلجابة للجنة تنزع اللجنة امللصق املوجود 
على كراسة اإلجابة وترصد الدرجة النهائية لكل طالب عن طريق جمع درجة االختبار 
النهائي مع درجة أعمال الفصل الدراسي، ثم تقوم بإعالن النتائج النهائية لكل مقرر، 

ومبراعات مالحظات وتعقيب جلنة املمتحنني.
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وبعد ذلك تتلقى اللجنة طلبات التظلم من الطلبة ملدة يومني من تاريخ إعالن النتيجة، 
ونرد عليها سواًء بقبول التظلم وتعديل الدرجة إذا كان هناك خطأ أو بالرفض إذا لم 
يتبني لها ذلك، ويكون قرارها نهائًيا ويتبع في هذا الشأن القرار التنظيمي الصادر بتاريخ 

2013/5/2 بشأن ضوابط تأجيل وإعادة االختبار النهائي والتظلم من نتيجته.

وتقوم جلنة االختبار بإعداد بيانات إحصائية عن االختبارات ونسبة النجاح في كل مقرر 
من املقررات والتقديرات التي مت احلصول عليها، وترفعها لعميد الكلية متهيًدا لعرضها 

على مجلس الكية، والتوصية مبا يتبني لها من مالحظات في هذا الشأن.

ويخصص لكل مقرر مائة درجة، ويتم تقييم الطالب على أساس تخصيص نسبة 40 درجة 
لألنشطة الفصلية )احلضور، املشاركة، اجناز البحوث، املشاريع، االختبارات التحريرية 

والشفهية(، ونسبة 60 درجة لالمتحان التحريري النهائي.

املاجستير- يجوز أن تعقد االختبارات النهائية ألي برنامج في الكلية )البكالوريوس – 
الدبلوم(، خارج مبنى الكلية إذا كان ذلك بسبب قهري للطالب يتعذر معه مطلًقا حضوره 
ملبنى الكلية ألداء االختبار. ويجوز للطالب الذي تطرأ عليه ظروف صحية استثنائية توجب 
تقدميه لالختبار خارج مبنى الكلية، أن يتقدم قبل موعد االختبار بيومني على األقل بطلب 

للعميد املساعد للشؤون الطالبية للنظر في طلبه واتخاذ القرار اخلاص بذلك.

املراجعة  يتضمنان  واللذين  املمتحنني  املمتحنني اخلارجيني وجلنة  نظامي  الكلية  تطبق 
لألسئلة العلمية والتصحيح )التصحيح الثاني( باإلضافة إلى إدارة سالمة عملية االختبار 

.)Moderating( والتصحيح

املتعارف  للمعايير  وفًقا  توازنها وعدالتها،  النتائج وضمان  املمتحنني ضبط  تتولى جلنة 
عليها)1(.

)1(  وفًقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2015 .
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قواعد االمتحانات النهائية والفصلية:

- يجب الكتابة باحلبر اجلاف، ولن تقبل اإلجابة بالقلم الرصاص.
- يلتزم الطالب بإبراز الهوية اجلامعية في قاعة االختبارات.

- ال يجوز للطالب كتابة اسمه في غير املكان املخصص له، وال أن يضع أية عالمة تدل 
عليه )بالنسبة لالختبارات النهائية(.

- كل طالب حضر في قاعة االمتحان يعتبر قد أدى االمتحان حتى لو غادر القاعة بعد 
ذلك، ومينع خروج الطلبة قبل مضي نصف الوقت.

- كل من يضبط في حالة غش أو شروع في الغش، أو يساعد غيره في ذلك، سوف 
أحكام  وتطبق  الدراسي  الفصل  فيها  التي سجل  املقررات  جميع  في  راسًبا  يعتبر 

الالئحة عليه في هذا الشأن.
- مينع إدخال الهاتف النقال إلى قاعة االختبار وتعتبر احليازة له شروًعا في الغش 

سواًء كان مغلًقا أو في حالة التشغيل.
تطوير أسلوب تطبيق نظام املصحح الثاني في االختبارات النهائية)1(

تقوم الكلية بتطبيق نظام املصحح الثاني لالختبارات النهائية للمقررات الدراسية، وقد 
أظهر التطبيق جناح نظام املصحح الثاني نظًرا ملا يكشفه من مالحظات قد يقع فيها 
املصحح األول من حيث التفاوت في بعض درجات الطالب أو من حيث عدم دقة التقيد 
مبخرجات املقرر املتوقعة في االختبارات ونظًرا ملا حققه نظام املصحح الثاني من ثقة 
للرضى  ونظًرا  للتظلمات،  تقدميهم  بعد  معهم  النقاش  عند  الكلية  لدى طالب  وارتياح 
الذي أبداه أعضاء جلنة املمتحنني اخلارجيني ودعمهم لتطبيق نظام املصحح الثاني بل 
وتأكيدهم على التوسع في تطبيقه وحتقيًقا للمصلحة املرجوة من نظام املصحح الثاني.

وقد قامت إدارة الكلية بوضع الضوابط التالية فيما يخص نظام املصحح الثاني:

)1(  متت املوافقة على تطوير أسلوب تطبيق نظام املصحح الثاني في اجتماع مجلس األمناء رقم )3( للعام اجلامعي 
2018/2017 املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2017
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•إخضاع كافة مقررات الكلية مبا فيها قاعة البحث أو املقررات العملية لنظام املصحح  	
الثاني.

• طالب فما  أن يكون تطبيق نظام املصحح الثاني على املقررات التي يسجل فيها 15	
املستويات اخلمسة  يتم أخذ كراستني من كل مستوى من  العينة حيث  بنظام  فوق 
جًدا-جيد-مقبول- )ممتاز-جيد  وهي  الكلية  درج��ات  إليها  تقسم  التي  األساسية 
راسب( بحيث يسند تصحيح هذه الكراسات العينة ملصحح آخر يتم تسميته وتسند 

إليه املهمة قبل إعالن النتيجة.

بنفس  • طالب فتؤخذ منها عينات  	15 فيها عن  العدد  يقل  التي  للمقررات  بالنسبة 
األسلوب الوارد بالبند الثاني مع جواز تصحيحها بالكامل لقلة عددها.

•يتم عرض رأي املصحح الثاني إذا كان متفاوًتا بصورة كبيرة مع التصحيح األول على  	
جلنة االختبارات بوجود رئيس القسم املعني للبت في هذا التفاوت.

•إذا كان التفاوت طفيًفأ وثانوًيا فيتم حسم النتيجة من قبل رئيس جلنة االختبارات. 	

- يعد رئيس جلنة االختبارات تقريًرا عن التطبيق اجلديد لنظام املصحح الثاني مشيًرا 
ملا فيه من مزايا أو يعتريه من عيوب وما يلزم من مقترحات لتطويره.

- تعرض نتائج التصحيح األول والثاني مع ملخص عنها على جلنة املمتحنني اخلارجيني 
إلبداء رأيهم بشأنها.

- جلنة االختبارات في الكلية هي جهة القرار النهائية بشأن تصحيح االختبارات األول 
والثاني وال معقب عليها إال من قبل اللجنة العليا لالختبارات في الكلية.

والذي  السابق  النظام  تطبيق  سيتم  اجلديد  النظام  بتطبيق  الوقت  يسعف  لم  - إذا 
يكتفي بأخذ عينات من الكراسات دون عدد محدد.

- يستمر النظر بالتظلمات التي تقدم من الطلبة وفًقا للنظام القائم على أن يتم أخذ 
نظام املصحح الثاني بعد تعديله في االعتبار لتقييد هذه التظلمات أو وضع ضوابط 

إضافية من قبل جلنة االختبارات العليا لضمان جدواها
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تعليمات للطلبة في االختبارات النهائية

يجب على الطالب احلضور إلى قاعة االختبار قبل املوعد احملدد ب� 15-  دقيقة من بداية 
االختبار، ولن يسمح للمتأخرين بالدخول، في حالة حصول ظرف طارئ يترتب عليه 

انكشاف االختبار بعد بدئه بخروج الطلبة، ولو كان ذلك قبل مضي نصف الوقت. 
للطالب  السماح  املختبرين  موافقة جلنة  أخذ  بعد  االختبارات  لرئيس جلنة  ويجوز 

املتأخر، بناًء على طلبه، بدخول اختبار التعارض بالشروط التالية:
- أن يوجد اختبار تعارض لنفس املقرر لم يِحن موعده.

وقت  نصف  قبل مضي  احلضور  أو  طبًيا  طارئُا  أو  م��رورًي��ا  حادثُا  العذر  يكون  - أن 
االختبار ولكن لم يسمح له بالدخول.

- أال يكون قد تكررت منه األعذار في فصلني سابقني مباشرة.
- أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي.

أجهزة  أو  النقال  الهاتف  من عدم حملك جلهاز  االختبار  قاعة  دخ��ول  قبل  - التأكد 
التكنولوجيا أو أي أوراق تتعلق بأي مقرر وتسليمها لألمن وأخذ ما يفيد ذلك.

يجيب أساتذة املقرر على أسئلة الطلبة في أول 15-  دقيقة من توزيع األسئلة، فاحرص 
على قراءة األسئلة وفهمها قبل الشروع في اإلجابة.

- الكتابة باللون األزرق.
- عدم الكتابة خارج كراسة اإلجابة، مثاًل ال يسمح بالكتابة على ورقة األسئلة املستقلة 
أو على اليدين أو اجلسم، وفي حالة الرغبة في كتابة مسودة تكتب في آخر صفحة 

من كراسة اإلجابة مع اإلشارة إلى أنها مسودة.
- عدم التحدث مع زميل في أي موضوع، وفي املرة األولى يكون للمراقب تغيير مكان 

الطالب وحترير مخالفة لقواعد االختبارات، وفي املرة الثانية يحرر محضر غش.
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التقويم األكاديمي لكلية القانون الكويتية العالمية للعام الدراسي 2019-2018ملحق )5(

** هذه التواريخ قابلة للتعديل وفقاً لما يتم تحديده من قبل إدارة الكلية و مجلس الجامعات الخاصة.

إعداد: إدارة التسجيل

الحدث اليوم / التاريخ 

مايو 2019
أول يوم استقبال طلبات المستجدين للفصل األول 052020/2019االحد

بداية شهر رمضان المبارك06االثنين

آخر يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني 132019/2018االثنين
الثالثاء
الجمعة

14
فترة االستعداد الختبارات الفصل الدراسي الثاني 172019/2018

السبت
االربعاء

18
اختبارات الفصل الدراسي الثاني 292019/2018

الخميس
الثالثاء

30
تقديم التظلمات للفصل الدراسي الثاني 04/62019/2018

يونيو 2019
السبت
الثالثاء

01
تسجيل الطلبة للفصل الصيفي 042019/2018

االحد
الثالثاء

02
االرشاد االكاديمي04

االربعاء
االحد

05/6
االجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس01/9

االربعاء
السبت

05
عطلة عيد الفطر08

أول يوم دراسي للفصل الصيفي 092019/2018االحد

يوليو 2019
آخر يوم دراسي للفصل الصيفي 252019/2018الخميس

فترة االستعداد الختبارات الفصل الدراسي الصيفي 262019/2018الجمعة
السبت
الثالثاء

27
امتحانات الفصل الصيفي 302019/2018

آخر يوم استقبال طلبات المستجدين للفصل األول 3020/19الثالثاء
االربعاء
الخميس

31
التظلمات وإعالن النتائج01/8

أغسطس 2019

بداية اجازة اعضاء هيئة التدريس لمن درس في الفصل الصيفي 02الجمعة
2019/2018

االحد
الخميس

04
االرشاد االكاديمي08

االحد
الخميس

11
عطلة يوم عرفة وعيد األضحى 15

االحد
الخميس

18
تسجيل الطلبة المستجدين وتسليم جداولهم22

االحد
الخميس

25
فترة التسجيل للطلبة المستمرين29

سبتمبر 2019
عطلة رأس السنة الهجرية01االحد

دوام أعضاء هيئة التدريس02االثنين
االثنين
الثالثاء

02
تسجيل طلبة الماجستير للفصل الدراسي األول 032020/2019

االثنين
الثالثاء

02
االختبارات المؤجلة03

اللقاء التنويري للطلبة المستجدين03الثالثاء

بداية الدراسة للفصل الدراسي األول 042020/2019االربعاء

االربعاء
الثالثاء

04
10

التسجيل المتأخر للفصل الدراسي األول 2020/2019 والسحب 
واإلضافة

استقبال ولقاء أعضاء هيئة التدريس05الخميس

نظرية

الحدثاليوم / التاريخ

أغسطس 2018
الثالثاء
االثنين

07
االرشاد االكاديمي13

االحد
الخميس

12
فترة التسجيل للطلبة المستجدين16

االثنين
الخميس

20
عطلة يوم عرفة وعيد األضحى23

االحد
الخميس

26
المستمرين للطلبة التسجيل فترة30

سبتمبر 2018
االحد

االثنين
02
تسجيل طلبة الماجستير للفصل الدراسي األول 032019/2018

دوام أعضاء هيئة التدريس03االثنين
االثنين
الثالثاء

03
االختبارات المؤجلة04

اللقاء التنويري للطلبة المستجدين04الثالثاء
بداية الدراسة للفصل الدراسي األول 052019/2018االربعاء
االربعاء
االربعاء

05
12

التسجيل المتأخر للفصل الدراسي األول 2019/2018 والسحب 
واإلضافة

استقبال ولقاء أعضاء هيئة التدريس06الخميس
عطلة رأس السنة الهجرية11الثالثاء

أكتوبر 2018
آخر يوم لالنسحاب من الفصل والحصول على رمز 04Wالخميس

نوفمبر 2018
أول يوم استقبال طلبات المستجدين للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 04االحد

ديسمبر 2018
آخر يوم دراسي للفصل االول 182019/2018الثالثاء

االربعاء
الجمعة

19
فترة االستعداد الختبارات الفصل الدراسي األول 2019/2018 21

السبت
االثنين

22
31

االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 2019/2018 (ليسانس + 
ماجستير)

آخر يوم الستقبال طلبات المستجدين على نفقتهم الخاصة27الخميس

يناير 2019
عطلة رأس السنة الميالدية01الثالثاء

الخميس
االحد

03
تقديم التظلمات للفصل الدراسي األول 062019/2018

االثنين   
االثنين 

07
اجازة اعضاء هيئة التدريس21

االحد
الثالثاء

13
االرشاد االكاديمي15

االربعاء
الثالثاء

16
التسجيل للفصل الدراسي الثاني 222019/2018

اللقاء التنويري للطلبة المستجدين22الثالثاء
عودة أعضاء هيئة التدريس22الثالثاء
االربعاء
الخميس

23
االختبارات المؤجلة24

بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني 232019/2018االربعاء

االربعاء 
الثالثاء

23
29

التسجيل المتأخر للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 والسحب 
واإلضافة

فبراير 2019
االثنين
الثالثاء

25
عطلة العيد الوطني وعيد التحرير26

آخر يوم لالنسحاب من الفصل والحصول على رمزW 21الخميس



دليل الطالب

73

ملحق )6( 

القانون  كلية  في  الطالبية  والشؤون  الدراسي  النظام  الئحة 
الكويتية العالمية)1(

مع مراعاة األحكام الواردة بالقانون رقم 34 لسنة 2000 بشأن إنشاء اجلامعات اخلاصة 
والئحته التنفيذية؛

الكويتية  الــقــانــون  بإنشاء كلية   2008 144 لسنة  رقــم  املــرســوم األمــيــري  أحــكــام  ومــراعــاة 
العاملية؛

 فقد مت اعتماد وإصدار هذه الالئحة وتعديل أحكامها.
أوال: تعريفات ومفاهيم: 

أ( نظام املقررات:

 يقوم نظام املقررات على تعيني عدد الوحدات الدراسية التي يشترط إكمالها والنجاح 
فيها باملستوى الذي تقرره الكلية، باعتباره شرطا للتخرج في الشهادة املسجل بها الطالب 
يترك  و  ال��وح��دات.  ه��ذه  عليها  ت��وزع  التي  الدراسية  املجاالت  ثم حتديد  وم��ن  بالكلية. 
إليها  تقديره حلاجته  املطلوبة منه بحسب  للمقررات  دراسته  التقدم في  للطالب حرية 
واستعداده لها، وبتوجيه املرشد العلمي أو الكلية، وذلك وفقا لنظام األولويات املقترح لها 
)نظام املتطلبات()2( ، في احلاالت التي يقررها القسم العلمي أو الكلية، وذلك كله ضمن 
احلدود الدنيا والعليا من الوحدات الدراسية املصرح بالتسجيل فيها كل فصل دراسي، 
بتسجيل  له  السماح  قبل  دراسية  سنة  لكل  املقررة  الوحدات  إنهاء  ملتطلبات  وحتقيقه 

مقررات السنة التالية لتحقيق التحصيل التراكمي لدراسة القانون.
وتقرير سرعة  الدراسية،  رسم خطته  في  املشاركة  للطالب حرية  يتيح  النظام  هذا  إن 
في  يلتزم  النظام  هذا  أن  كما  بها،  املعمول  والنظم  اخلاصة  لطاقاته  وفقا  فيها  تقدمه 
ويكتفي  فيها  ينجح  التي  باملقررات  للطالب  باالعتراف  العلمي  الطالب  حساب حتصيل 
املقررات  إع��ادة  أو  املقررات  تلك  بإعادة  اإلجبارية  املقررات  بعض  تخلفه في  في حالة 

)1(  وضعت هذه الالئحة من اللجنة التأسيسية ألول مرة، ثم صدرت في يونيو 2008، ومت إقرارها ألول مرة من 
قبل مجلس األمناء في اجتماعه رقم 1 للعام اجلامعي 2010-2011، بتاريخ 21 يناير 2011، ويتم التعديل 

عليها تباعا وفق ما تقتضيه اللوائح واإلجراءات وبعد موافقة مجلس األمناء.
)2(  املسبقة أواملوازية
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بالسماح  احمل��ددة  للشروط  وفقا  ذاتها،  الفئة  من  عنها  بديال  يحسب  ما  أو  االختيارية 
باإلعادة، واملقيدة بعدد 10 مقررات بتقدير )C( حداً أقصى)1(.

ب( الوحدات الدراسية: 

الذي  املقرر  في  جناحه  حالة  في  للطالب  تسجل  علمية  وح��دة  هي  الدراسية  الوحدة 
يدرسه، وهي توزن عادة بساعة دراسية أسبوعية نظرية أو في حدود ساعتني عمليتني 
أس��اس حتديد  تعد  أنها  كما  املكثفة،  املقررات  ال��وزن على  األكثر، وال يسري هذا  على 
العبء الدراسي الذي يأخذه الطالب في كل فصل دراسي، ويقوم القسم العلمي املختص 
أو الكلية  بتعيني عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر من املقررات، وهي 3 وحدات للمقرر 

الواحد بصفة عامة.

ج( الفصل الدراسي: 

هو الفترة الزمنية املمتدة بني بدء الدراسة ونهايتها ومدتها ستة عشر أسبوعا، مبا في ذلك 
مدة االختبارات النهائية، علما بأن السنة اجلامعية تتألف من فصلني دراسيني. أما الفصل 
الصيفي فهو اختياري، ومدته سبعة إلى ثمانية أسابيع تقريبا، مبا في ذلك مدة االختبارات 

النهائية، ويجوز ملجلس الكلية أن يأخذ بنظام املقرر املكثف ملدة أقصر ولبعض املقررات.

د( أهمية نظام املقررات ومنطلقات تبنيه.

إن نظام املقررات أو ما يعرف بنظام الوحدات الدراسية، هو من األنظمة احلديثة في 
التعليم وقد اجتهت معظم املؤسسات التعليمية األمريكية وغير األمريكية إلى تبني هذا 

النظام ملا يحققه من أمور مهمة تتمثل في:

•االستفادة من السنة الدراسية في حدودها القصوى من خالل النظام الفصلي بتقسيم  	
السنة إلى فصلني، مع االستفادة بحسب احلاجة من الفصل الصيفي أيضا.

من  النظام  هذا  يتيحه  ملا  نظرا  والطالب  األستاذ  بني  املتفاعل  التعليم  بيئة  •خلق  	

بإعادة  أن يسمح  يجوز  التي  املقررات  تعديل عدد  بشأن   2011 لسنة   )2( رقم  األمناء  بقرار مجلس  معدلة   )1(
تسجيلها إلى 10 مقررات بدال من 8 مقررات.
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وتشجيع  للحوارات  املجال  إتاحة  تتطلب  فلسفته  أن  إذ  واحل��وار،  للنقاش  مجاالت 
تناول  في  النقدي،  التفكير  )Presentation(ببناء  احملاضرات   إلقاء  على  الطالب 
املشكالت القانونية وأحكام القضاء، فضال عن القيام بالبحوث والواجبات والتكاليف 

مع قلة عدد الطالب بالفصل الدراسي قدر اإلمكان.
•حتقيق فكرة القياس والتقييم املستمر واملرتبط مبدة زمنية معقولة )فصل دراسي(  	
إجهاد  احتماالت  عن  بعيدا  وفاعليته،  العلمي  التحصيل  سالمة  من  للتأكد  وذل��ك 
الطالب واألستاذ مبجهود سنوي ممتد قد يصّعب التواصل العلمي وفاعليته بصورة 

كفء، مع ضبط جودة التعليم ونتائج التحصيل وتقييمه. 
•الربط بني اجلانب النظري والعملي في األساليب والطرق التعليمية، وتقسيم السنة  	
جهة  من  لألستاذ  التعليمي  اجلهد  جتزئة  على  يساعد  النظام،  لهذا  وفقا  لفصلني 
واجلهد التحصيلي للطالب من جهة أخرى، على أساس جتزئة هذا املجهود سواء في 
الفصل الواحد ذاته أو بصورة تبادلية بحيث تكون بعض املقررات املتعاقبة على فصلني 

مقسمة ملقررات نظرية وأخرى عملية، وهو أمر ال ميكن أن يتيحه نظام السنوات .
لكل تلك األسباب مت اختيار نظام املقررات )الفصول الدراسية( نظاما تعليميا في كلية 

القانون الكويتية العاملية.

ثانيا: أحكام الالئحة:
مدة الدراسة والوصف العام للمقررات

املادة األولى
يعتبر التمهيد السابق والتعريفات واملفاهيم الواردة فيه، جزءاً ال يتجزأ من أحكام هذه الالئحة.

املادة الثانية
تبلغ مدة الدراسة السنوية تسعة أشهر، تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام، وتنتهي في 
شهر يونيو من العام التالي، وفقا ملا حتدده إدارة الكلية بالنسبة لكل درجة من الدرجات 

العلمية املختلفة، وبحسب توزيع الفصول الدراسية للنظام الدراسي )املقررات()1(.

)1(  هذه مواعيد تنظيمية فقط
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املادة الثالثة

ينقسم العام الدراسي إلى فصلني دراسيني، مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا، باإلضافة 
إلى فصل صيفي اختياري، مدته تتراوح ما بني سبعة إلى ثمانية أسابيع، ويجوز تقصير 
املدة عند الضرورة،  على أن يُحاَفظ على عدد الساعات ذاتها)1(، ويجوز األخذ بنظام 

املدة املكثفة لبعض املقررات.

يجوز ملجلس الكلية أن يأخذ بنظام املقرر املكثف ملدة أقصر ولبعض املقررات، كما يجوز 
على حسب األحوال، تقييم الطالب في االختبار النهائي للمقرر املكثف على أساس تقدير 

.)2(”F“»أو »راسب ”Pass“ »ناجح«

املادة الرابعة

يشتمل برنامج الدراسة لكل درجة علمية على املدد الزمنية والوحدات الدراسية املذكورة 
في تفصيل الئحة البرنامج العلمي لكل برنامج وصحيفة التخرج املقررة له، وهي:

1- ليسانس احلقوق :

 متنح كلية القانون الكويتية العاملية درجة الليسانس في احلقوق ، وهذه الدرجة تتطلب 
الدراسة ملدة زمنية اعتيادية مقدارها أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( ينهي خاللها 
من  ع��دد  على  الدرجة  ه��ذه  وتقوم  امل��ق��ررات،  لنظام  وفقا  دراسية  وح��دة   124 الطالب 
الثقافة  ملقررات  باإلضافة  القانون،  مجال  في  االختيارية  واألخ��رى  اإلجبارية  املقررات 
العامة، واالختيار احلر، ويرمي برنامج هذه الدرجة للمزاوجة قدر اإلمكان بني املقررات 
األساسية في كليات احلقوق العربية من جهة، وتلك التي تدرس في اجلامعات العاملية 
مثل االجنليزية واألمريكية من جهة أخرى، وميكن للطالب إنهاء الدراسة مبدة أقل )سبعة 
فصول مثال( شريطة إنهاء الوحدات املقررة لكل سنة دراسية )3( قبل التسجيل مبقررات 

السنة التالية مع مراعاة متطلبات املعدل العام واملعدل التراكمي.
)1(  معدلة بناء على موافقة مجلس الكلية في اجتماعه رقم 4 بتاريخ 18 أبريل 2013، وإقرار مجلس  األمناء في 

اجتماعه رقم 2 لسنة 2013 بتاريخ 25 يونيو 2013.
)2(  وفقا لقرار مجلس األمناء املنعقد رقم )2( للعام اجلامعي 2014-2015 املنعقد بتاريخ 2 مايو 2015.

)3(  وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماع رقم )1( لسنة 2013.
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فيها  ي��درس  التي  السنة  على  التالية  للسنوات  االختيارية  املقررات  أن حتتسب  ويجوز 
الطالب عوضا عن مقرر اختياري في هذه السنة، وذلك بالنسبة للمقررات التي تدرس 
للتخرج على أن يكون  الستة املطلوبة  املقررات  الطالب  إنهاء  لتيسير  باللغة االجنليزية، 

ذلك لكل حالة على حدة)1(.

2- ماجستير احلقوق:

تقل  أن  يجوز  ال  أنه  على  البرنامج،  أو سنتني حسب  للماجستير سنة  االعتيادية  امل��دة 
مدة دراسة املاجستير عن سنة وال أن تزيد عن سنتني ويجوز منح سنة إضافية واحدة 
بحد أقصى واحلد األدنى للمقررات التي يجب أن يجتازها الطالب للحصول على درجة 
املاجستير هو ستة م��قررات دراس��ية باإلضافة لألطروحة )24 وحدة دراسية(. ويجب 
أن تثبت أطروحة املاجستير مقدرة الطالب على اجناز بحث علمي، يعالج مشكلة عملية، 

وعرض نتائج بحثه بأسلوب واضح ومنهجي.

3- دبلوم القانون:

املقررات  وعدد  دراسية(،  )أرب��ع فصول  دراسيان  عامان  القانون  لدبلوم  البرنامج  مدة   
التي تدرس في البرنامج نظريا وعمليا )60 وحدة( ويشتمل البرنامج على تدريب عملي 
ملدة شهر مبعدل 6 وحدات في السنة الدراسية الواحدة ليصبح عدد الوحدات املطلوبة 

للتخرج )72 وحدة دراسية(.

املادة اخلامسة

مدة دراسة بكالوريوس القانون االعتيادية أربع سنوات وال يجوز أن تزيد عن ست سنوات 
وال تقل عن ثالث سنوات ونصف، واملدة االعتيادية للماجستير سنة أو سنتني حسب 
تزيد على  أن  املاجستير عن سنة وال  تقل مدة دراس��ة  أن  أنه ال يجوز  البرنامج، على 
سنتان إال بقرار من جلنة الدراسات العليا، ومبا ال يتجاوز ثالث سنوات كحد أقصى، 
كما ال يجوز أن تقل مدة دراسة دبلوم القانون عن عامني دراسيني وال أن تزيد على أربع 

سنوات. 

)1(  معدلة وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2013.
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الطالب ملدة فصلني حّدا أقصى  الدراسة فترات وقف قيد  وال يدخل في حساب مدة 
بالنسبة لليسانس والدبلوم. 

املادة السادسة

لغة الدراسة األساسية في الكلية هي اللغة العربية وإلى جوارها اللغة االجنليزية، ويجب 
على الطالب أن يدرس على األقل 6 مقررات قانونية باللغة االجنليزية خالل مدة دراسة 
ليسانس احلقوق توزع على سنوات الدراسة حسب الفرق الدراسية وفقا لصحيفة التخرج 
املطبقة في الكلية حتى تاريخه، ويجوز بقرار من مجلس األمناء زيادة هذا العدد وتطبيقه 
الكلية توزيع هذا املقررات على  على املقبولني بعد ص��دوره،  ويحدد بقرار من مجلس 

الفرق الدراسية. 

أما بالنسبة للدراسة في برنامج املاجستير، فإنها تتم باللغتني العربية واالجنليزية، ويحدد 
مجلس األمناء عدد املقررات التي تدرس بكل لغة قبل بدء الدراسة بالبرنامج.

شروط القبول وإجراءات التسجيل

املادة السابعة

يشترط للقبول في أي برنامج علمي من الدرجات العلمية اجلامعية )الليسانس – الدبلوم( 
اللوائح  املقررة في  للتقديرات  يعادلها وفقا  ما  أو  العامة  الثانوية  احلصول على شهادة 
املتقدم  املاجستير فيشترط على  القبول في درجة  أما  الكلية،  إدارة  ملا حتدده  أو وفقا 
احلصول على ليسانس احلقوق أو شهادة جامعية أخرى حسب البرنامج، وفقا للتقديرات 

املقررة في اللوائح ووفقا ملا حتدده إدارة الكلية. 

املادة الثامنة

أو  )عربية  واخلاصة  احلكومية  والعربية،  واخلليجية  الكويتية  الثانوية  شهادات  تقبل 
الكويت  في  التربية  ووزارة  العالي  التعليم  وزارة  من  معتمدة  تكون  أن  شريطة  أجنبية( 

حسب األحوال.
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املادة التاسعة

يشترط للقبول في الكلية: 

أوال:  أن يكون املتقدم حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها )ومعترف بها من 
وزارة التربية( وعلى نسبة مئوية ال تقل عن: 

%70-  للمتقدمني لدراسة ليسانس احلقوق للقسمني العلمي واألدبي. 
%65-  للمتقدمني لدراسة دبلوم القانون. 

2.67-  للمتقدمني لدراسة ماجستير احلقوق، مع األخذ بعني االعتبار القبول املشروط.

ثانيا: اجتياز املقابلة الشخصية بنجاح.
ثالثا: اجتياز اختباري اللغة االجنليزية واللغة العربية وفقا للدرجات التي يحددها مجلس 

األمناء، وتؤخذ في االعتبار هذه االختبارات في حتديد املستوى.
كما يؤخذ في االعتبار من حصل على 500 نقطة في اختبار التوفلTOEFL،و 5.5 في االيلتز
IELTS أو حصل على درجة امتياز باللغة العربية في الشهادة الثانوية، وال يعفى الطالب 

من اختبار حتديد املستوى املقدم من الكلية، مهما كانت نتيجته في هذه االختبارات.
رابعا: اجتياز اختبار اللغة االجنليزية حتى يكون الطالب مبستوى ل�  E101iأوE101  أو 
وحدات   6( االجنليزية  للغة  مقررين  باجتياز  الطالب  يلتزم  األح��وال  جميع  وفي   E102

دراسية( مع مراعاة نظام البرنامج التمهيدي عند تطبيقه. 
املادة العاشرة

تقبل اعتبارا من السنة األولى على بدء الدراسة في الكلية طلبات التحويل لها للراغبني 
في الدراسة في السنة األولى والثانية فقط، ويتم قبول طلبات الراغبني في التحويل في 
السنوات األخرى بعد أن تبدأ الدراسة بالكلية في السنة الدراسية الراغبني في التحويل 
إليها، مع مراعاة الطاقة االستيعابية للكلية وشروط التحويل واحلد األقصى للوحدات 

الدراسية التي تتم معادلتها.
وحتتسب للطالب احملول املقررات التي وافقت إدارة الكلية على معادلتها وفقا للشروط 

والقواعد احملددة منها، ومبا ال يتجاوز 45 وحدة دراسية بحٍد أقصى. 



80

دليل الصالب

املادة احلادية عشرة

يقدم طلب االلتحاق إلى إدارة القبول في الكلية، وفقا للنموذج املعد لذلك، خالل املدة 
احملددة للقبول، وذلك في أوقات الدوام الرسمي بالكلية، أو وفق النظام اآللي لتقدمي 
طلب االلتحاق عن بعد، ويتعني على الطالب الذي يقدم طلب التحاقه وفق النظام اآللي، 
مراجعة إدارة القبول الستكمال إجراءات قبوله وإال اعتبر طلبه الغيا، وتعتبر البيانات 

املدونة في طلب االلتحاق ملزمة ملقدمها.
املادة الثانية عشرة

تكون األولوية في النظر في طلبات القبول خلريجي الثانوية العامة اجلدد في مواجهة 
من مضى على تخرجهم ثالث سنوات، كما تؤخر أولوية القبول بالنسبة لطلبات )القبول( 

التي تقدم من حملة املؤهالت األخرى حسبما تقدره الكلية)1(.
املادة الثالثة عشرة

يرفق بطلب االلتحاق بالكلية املستندات التالية: 

شهادة الثانوية العامة األصلية أو ما يعادلها. 1 .
صورة البطاقة املدنية للطالب )األصل للمطابقة(. 2 .

صورة من جواز السفر. 3 .
4. 4 صور شخصية حديثة وملونة.

صورة البطاقة األمنية )األصل للمطابقة( ألبناء الكويتيات من غير محددي اجلنسية. 5 .
صورة البطاقة املدنية لألم/ وصورة شهادة امليالد ألبناء الكويتيات. 6 .

كتاب إثبات إعاقة لذوي االحتياجات اخلاصة.. 7
أن يقدم الطالب ما يفيد تقدميه الختبار التوفلTOEFL أواأليلتزIELTS. 8 والنتيجة التي حصل 

عليها فيه ألخذها في االعتبار، وال يعتبران بديال عن اختبار املستوى احملدد من الكلية.
شهادة ملن يهمه األمر للمرتبطني بجهة عمل لتحديد نظامه الدراسي )صباحي/مسائي(. 9 .

)1(  معدلة وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماع رقم 2 لسنة 2012 – بتاريخ 7 أغسطس 2012.
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تسديد رسوم طلب االلتحاق.  10 .
تقدمي إفصاح عن وضعه الدراسي السابق أو عمله السابق أو احلالي. 11 .

أية مستندات أخرى تطلبها الكلية )بيان للمدة الزمنية التي قضاها بعد الثانوية العامة(.. 12
املادة الرابعة عشرة

ال يقبل االلتحاق بالكلية إال إذا مت تسديد رسوم الطلب الذي حتدده إدارة الكلية مع قسط 
من رسوم الدراسة أو بأكملها، أوتقدمي ضمان مالي تقبله إدارة الكلية وباملواعيد احملددة 

لذلك)1(.

املادة اخلامسة عشرة

يقبل التحويل للبرامج الدراسية والدرجات العلمية – فيما عدا املاجستير –للطلبة 
الدارسني في البرامج أو الدرجات املماثلة خارج الكلية، وذلك بعد صدور قرار من 
باملقررات  بالكلية  االلتحاق  قبل  دراستها  التي متت  املقررات  الكلية مبعادلة  إدارة 
املماثلة التي تقدمها الكلية وباملعدل املطلوب وحسب ما تقدره الكلية، وفقا للشروط 
وجلنة  الكلية  مجلس  ق���رارات  أو  الالئحة  ه��ذه  ف��ي  التحويل  ب��إج��راءات  اخل��اص��ة 

املعادالت.

املادة السادسة عشرة

ينطبق نظام معادلة املقررات التي درسها الطالب على كافة املقررات وال يدخل باملعادلة 
املقررات املطلوب دراستها باللغة اإلجنليزية إذ كان الطالب قد درسها باللغة العربية قبل 
التحاقه بالكلية دون أن يعفيه ذلك من دراسة العدد املقرر من املقررات باللغة االجنليزية 
)وهي ست مقررات قانونية( مبا فيها إعادة دراسة املقررات التي أنهاها باللغة العربية 
وهي مطلوبة باللغة االجنليزية، حسب ما هو مقرر في النظام الدراسي ووفقا لقرارات 

مجلس األمناء)2(. 

)1(  وفقا لقرار مجلس األمناء رقم )1( لسنة 2010 فإن رسوم املقررات تسدد كاملة، وال يقبل تقسيطها.
)2( معدلة وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2012.
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املادة السابعة عشرة

أ- يجوز أن حتتسب املقررات االختيارية للسنوات التالية على السنة التي يدرس فيها 
الطالب عوضا عن مقرر اختياري في هذه السنة، وذلك بالنسبة للمقررات التي تدرس 
باللغة االجنليزية، لتيسير إنهاء الطالب الستة مقررات املطلوبة للتخرج على أن يكون 

ذلك لكل حالة على حدة. 
ب- ال تتم معادلة أي مقرر دراس��ي لم ينِه الطالب دراس��ة املقرر املتطلب له أو لم تتم 
من قبل الكلية معادلة ذلك املقرر املتطلب ألي سبب من األسباب العلمية، ومع ذلك 
يجوز مبوافقة جلنة املعادالت خصم وحدات تلك املقررات من احلد األدنى للوحدات 
احملددة شرطا لقبول التحويل )١٢ وحدة( على أال تقل الوحدات املعادلة فعليا عن 9 
وحدات واعتبار قبول الطالب مشروطا بدراسة الفصل األول وبعدد وحدات مسجلة 

ال تقل عن ١٢ وحدة.
 9 هي 6/  للمحولني  بالنسبة  العامة  الثقافة  مقررات  ملعادلة  األقصى  احل��د  ج- 
املقررات  قائمة  ضمن  جميعها  تكون  أن  –ويشترط  األح��وال  حسب  وحدات– 
الواردة في صحيفة التخرج من الكلية، ومع ذلك يجوز مبوافقة جلنة املعادالت 
التي يجوز معادلتها ولم يتم ذلك - بسبب بلوغ احلد  خصم وح��دات املقررات 
األقصى ٦ وحدات - من احلد األدنى للوحدات احملددة شرطا لقبول التحويل 
املشروط )٩ وحدات( على أال تقل الوحدات املعادلة فعليا عن ٦ وحدات واعتبار 
قبول الطالب مشروطا بدراسة الفصل األول وبعدد وحدات مسجلة ال تقل عن 

١٢ وحدة)1(.
الشروط الواجب توافرها في احملولني او من يتم معاملتهم وفقا لقواعد التحويل

املادة الثامنة عشر

احلاصلون على بكالوريس علوم شرطية:
، أما من يكون معدله  أن يكون معدله العام ال يقل عن )جيد مرتفع C+( أو 75%. 1

)جيد C( أو %70 فيتم عرضه على جلنة الشؤون الطالبية.

)1( معدلة وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم 1 لسنة 2013
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( وحدة دراسية. أن يحقق عدد الوحدات التي تقبل له مبا ال تقل عن )12. 2
+( على  3 .C(بالنسبة ملقررات القانون و )C( أن تكون املقررات املراد معادلتها بتقدير

األقل ملقررات الثقافة العامة. 
أن تكون املقررات سواء على انفراد، او عند ضمها ملقرر آخر معادلة للمحتوى العلمي  4 .
للمقرر املعادل له في الكلية، شريطة أن يكون التقدير املتوسط للمقررين ال يقل عن 

)C( بالنسبة ملقررات القانون و )C+( بالنسبه ملقررات الثقافة العامة.
الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  5 .

)الفصل الرابع( أو ما يعلو عنها.
( وحدة دراسية. احلد االقصى ملا ميكن معادلته من املقررات هو )45. 6

أن يصدر قرار باملعادلة من جلنه املعادالت في الكلية. 7 .
من ال يستوفي شروط املعادلة يجوز قبوله على أساس نسبة الثانوية بشرط حصوله على  8 .

نسبة %70 )أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه احلالة.
املادة التاسعة عشر

 احلاصلون على دبلوم القانون- كلية الدراسات التجارية او ما يعادلها
أن يكون معدله العام ال يقل عن)جيد C( أو %70 )أو 2. 1 في نظام األربع نقاط(

( وحده دراسية. أن يحقق عدد الوحدات التي تقبل له بعد معادلتها مبا ال يقل عن )12. 2
 )+ 3 .C(و القانون  ملقررات  بالنسبة   )C( بتقدير  معادلتها  امل��راد  امل��ق��ررات  تكون  أن 

ملقررات الثقافة العامة.
أن تكون املقررات سواء على إنفراد أو عند ضمها ملقرر آخر معادلة للمحتوى العلمي  4 .
للمقرر املعادل له في الكلية، شريطة أن يكون التقدير املتوسط للمقررين ال يقل عن 

)C( بالنسبة ملقررات القانون و)C+( بالنسبة ملقررات الثقافة العامة.
الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  5 .

)الفصل الرابع( أو ما يعلو عنها.
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( وحدة دراسية. احلد االقصى ملا ميكن أن تتم معادلته من املقررات هو )45. 6
أن يصدر قرار باملعادلة من جلنة املعادالت في الكلية. 7 .

من ال يستوفي شروط املعادلة يجوز قبوله على أساس شهادة الثانوية بشرط حصوله على  8 .
نسبة %70 )أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه احلالة.

املادة العشرون

احلاصلون على ليسانس او بكالوريس او دبلوم ملدة سنتني في غير تخصص القانون:

2.33. 1 في نظام  %75 )أو  C+( أو  العام ال يقل عن )جيد مرتفع  أن يكون معدله 
األربع نقاط(

( وحدة دراسية. أن يحقق عدد الوحدات التي تقبل له بعد معادلتها مبا ال تقل عن )12. 2
( لكونها مقررات غير قانونية. 3 .C+( أن تكون املقررات املراد معادلتها بتقدير

أن تكون املقررات سواء على انفراد، أو عند ضمها ملقرر آخر، معادلة للمحتوى العلمي للمقرر  4 .
.)C+(  املعادل له في الكلية، شريطة ان يكون التقدير املتوسط للمقررين ال يقل عن

الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  5 .
)الفصل الرابع( او ما يعلو عنها.

( وحدة دراسية. احلد األقصى ملا ميكن أن تتم معادلته من املقررات هو )45. 6
أن يصدر قرار باملعادلة من جلنه املعادالت في الكلية. 7 .

من ال يستوفي شروط التحويل يتم قبوله على نسبه الثانوية بشرط أال تقل عن 70%. 8 
)أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه احلالة.

املادة احلادية والعشرون

احملولون من كليات او جامعات اخرى

2.33. 1 في نظام  %75 )أو  C+( أو  العام ال يقل عن )جيد مرتفع  أن يكون معدله 
األربع نقاط(
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أن يكون عدد الوحدات التي أنهى دراستها في الكلية أو جامعته احملول منها ال تقل  2 .
عن)30( وحدة دراسية او عام دراسي كامل، ومن يكون لديه 24 وحدة دراسية يجوز 

ان يسجل في الكلية بنظام غير مقيد حتى يستوفي شرط 30 وحدة دراسية)1(.
+( على  3 .C(بالنسبة ملقررات القانون، و )C( أن تكون املقررات املراد معادلتها بتقدير

األقل ملقررات الثقافة العامة.
للمحتوى  معادلة  آخ��ر،  ملقرر  أو عند ضمها  انفراد،  على  س��واء  املقررات  تكون  أن  4 .
العلمي للمقرر املعادل له في الكلية، شريطة أن يكون التقدير املتوسط للمقررين ال 

يقل عن )C( بالنسبة ملقررات القانون و)C+( بالنسبة لغير مقررات القانون.
( وحدة دراسية له من قبل الكلية. أن تتم معادلة وقبول ما ال يقل عن )12. 5

( وحدة دراسية.  احلد االقصى ملا ميكن أن تتم معادلته من املقررات هو )45. 6
. 7 أن يصدر قرار باملعادلة من جلنة املعادالت في الكلية.

الثانية  للسنة  الثاني  الدراسي  الفصل  تدخل ضمن  قانونية  مقررات  أية  تعادل  ال  8 .
)الفصل الرابع(، أو ما يعلو عنه. 

من ال يستوفي شروط التحويل يتم قبوله على نسبة الثانوية بشرط أال تقل عن 70. 9 
)أو 2 في نظام األربع نقاط(، وال تعادل له أية مقررات في هذه احلالة.

املادة الثانية والعشرون

املكافأة االجتماعية:
يحق لكل طالب ال يرتبط بجهة عمل احلصول على املكافأة االجتماعية املخصصة من 
لدى  يعبأ  لنموذج طلب  وفقا  لذلك  احمل��ددة  بالشروط  اخلاصة  اجلامعات  مجلس  قبل 

اإلدارة املعنية بالكلية، ويشمل ذلك طلبة املاجستير.

املنح الدراسية
املادة الثالثة والعشرون:

املتفوقني،  لتشجيع  الدراسية  باملنح  خاصا  نظاما  الكلية  وإدارة  األمناء  مجلس  يصدر 
تتحمل الكلية مبوجبه الرسوم الدراسية كاملة عنهم.

)1(  تسري قواعد مجلس اجلامعات اخلاصة على طلبة البعثات الداخلية بهذا اخلصوص.
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املادة الرابعة والعشرون

يجوز بقرار من مجلس األمناء تخصيص مقاعد محددة سنويا لبعض احلاالت اخلاصة 
ممن ال تنطبق عليهم شروط منح املتفوقني وتصدر إدارة الكلية الضوابط اخلاصة مبنح 

مجلس األمناء.

املادة اخلامسة والعشرون

يجوز بقرار من مجلس األمناء عرض منح ممولة من جهات حكومية أو خاصة أو من بعض 
األفراد الراغبني بعرض منح دراسية يتحملون بها كامل الرسوم الدراسية أو جزء منها.

حتديد السنة اجلامعية للطالب

املادة السادسة والعشرون

حتدد السنة اجلامعية للطالب كاآلتي: 

( وحدة دراسية، يعتبر في الفرقة الدراسية األولى.  الطالب الذي لم ينِه )31- 

الطالب الذي ينهي عدًدا من الوحدات الدراسية )من 31 وحدة دراسية إلى 61-  وحدة 
دراسية( يعتبر في الفرقة الدراسية الثانية. 

الطالب الذي ينهي عدداً من الوحدات الدراسية )من 62 وحدة دراسية إلى 91-  وحدة 
دراسية( يعتبر في الفرقة الدراسية الثالثة. 

الطالب الذي ينهي عدداً من الوحدات الدراسية تزيد عن 92-  وحدة دراسية يعتبر 
في الفرقة الدراسية الرابعة. 

املادة السابعة والعشرون

يجب على الطالب أن يسجل في مواد الفرقة الدراسية التي قيد فيها وال يجوز له أن 
يسجل في مواد الفرقة التي تليها، على أساس استيفاء الوحدات الدراسية للفرقة وكذلك 

املتطلبات املسبقة، إال مبوافقة إدارة الكلية. 
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التسجيل باملقررات والعبء الدراسي
املادة الثامنة والعشرون

هو  )املتفرغ(  الكامل  ال��دوام  بنظام  بالكلية  املسجل  للطالب  االعتيادي  الدراسي  العبء 
الدوام  بالكلية بنظام  للطالب املسجل  الدراسي االعتيادي  )15 وحدة دراسية(، والعبء 
اجلزئي )غير املتفرغ( هو )12 وحدة دراسية(، ويعتبر عدد )12 وحدة دراسية( هو العبء 
الدراسي االعتيادي األدنى للطالب املسجل بنظام الدوام الكامل، و )9 وحدات دراسية( 
للطالب املسجل بنظام الدوام اجلزئي، وعليه فمدة التخرج لألول هي )4 سنوات( ومدة 
التخرج للثاني )5 سنوات( ومع ذلك فإنه يجوز للطالب أن يسجل بوحدات تزيد عن العبء 
االعتيادي إذا كان معدله ال يقل عن 3،33 نقاط، وبقرار من جلنة الشؤون الطالبية، - 
بحسب قدرة الكلية – بالسماح له بذلك، )بحد أقصى 18 وحدة دراسية()1(، كما يجوز 
أن يقل عن العبء االعتيادي األدنى مبوافقة اللجنة املذكورة، ومبا ال يقل عن )9 وحدات 
دراسية( وفي جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يسجل مبقررات السنة التالية إال إذا كان 
مجتازا للوحدات احملددة للسنة الدراسية التي هو فيها، وهي )31 وحدة دراسية( للسنة 
األولى، )62 وحدة دراسية( للسنة الثانية، )92 وحدة دراسية( في السنة الثالثة، مع إنهاء 

متطلبات التسجيل بهذه املقررات حسبما هو محدد بصحيفة التخرج. 

املادة التاسعة والعشرون

يجوز بناء على موافقة جلنة الشؤون العلمية وجلنة الشؤون الطالبية، السماح للطالب 
الذي أنهى )28 وحدة دراسية( وأنهى دراسة جميع املقررات القانونية في السنة األولى 
بتسجيل مقررين بحد أقصى من مقررات السنة الثانية، وذلك استثناء من احلد املقرر 
وهو )31 وحدة دراسية( كما يجوز السماح للطالب الذي أنهى )58 وحدة دارسية( وأنهى 
وذلك  الثالثة،  السنة  من  مقررين  بتسجيل  الثانية،  السنة  في  القانونية  املقررات  جميع 
استثناء من احلد املقرر، وهو )62 وحدة دراسية( ويجوز السماح للطالب الذي أنهى )88 
وحدة دراسية( في السنة الثالثة، بتسجيل مقررين بحد أقصى من مقررات السنة الرابعة، 

استثناء من احلد املقرر وهو )92 وحدة دراسية()2(.

)1( بناء على إقرار وموافقة مجلس األمناء في اجتماعه رقم )3( لسنة 2013 بعد توصية جلنة الشؤون الطالبية.
)2( بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2012.
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ويجوز بناء على موافقة جلنة الشؤون العلمية وجلنة الشؤون الطالبية، السماح لطالب 
السنة الثالثة واحلاصل على درجة »امتياز« ومجموع وحداته ال يقل عن 83 وحدة بتسجيل 

مادة من مواد السنة الرابعة)1(.

املادة الثالثون

ال يجوز لطالب الدوام الكامل التسجيل في وحدات أقل من 12 وحدة دراسية، وال يجوز 
لطالب الدوام اجلزئي التسجيل في أقل من 9 وحدات دراسية في الفصل االعتيادي إال 

مبوافقة الكلية. 

املادة احلادية والثالثون

ال يجوز للطالب املسجل على قائمة اإلنذار أن يسجل وحدات دراسية تتجاوز 12 وحدة 
دراسية في الفصل الدراسي، إال مبوافقة مسبقة من إدارة الكلية، وقد يلزم بتسع وحدات 

فقط تبعا ملعدله. 

املادة الثانية والثالثون

بسبب صعوبة وضعه  املقررات  من  األدن��ى  باحلد  تسجيله  تعذر  الذي  الطالب  تعرض حالة 
الدراسي على جلنة الشؤون العلمية وجلنة الشؤون الطالبية للبت في أمره ويتم التعامل مع كل 
حالة على انفراد، ثم يتم اعتماد القرار من عميد الكلية أو مجلس الكلية حسب األحوال)2(. 

املادة الثالثة والثالثون

من  األول  األس��ب��وع  خ��الل  يستبدلها  أو  إضافية  م��ق��ررات  في  يسجل  أن  للطالب  يجوز 
الدراسة وذلك مع مراعاة احلد األعلى للعبء الدراسي. 

املادة الرابعة والثالثون

يجوز للطالب املقبول للدراسة في أي من اجلامعات الزميلة أن يسجل ببعض مقررات 

)1(  وفقا لقرار مجلس الكلية في اجتماعه رقم )4( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 14 يناير 2018.
)2( بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2012.
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الشؤون  بذلك وموافقة جلنة  بعد تقدميه طلب   Online الدراسة بطريقة  بنظام  الكلية 
العلمية عليه، بشرط أال يزيد عدد املقررات الدراسية عن ثالثة مقررات أي ما يعادل 

%10 من املقررات املطروحة في صحيفة التخرج)1(.

املادة اخلامسة والثالثون

كافة  يحول  أن  الزميلة،  اجلامعة  مع  املشتركة  الشهادة  لدراسة  املتقدم  للطالب  يجوز 
تقل  وأال  للقبول  املطلوبة  الشروط  كافة  يستوفي  أن  بشرط   منها،  الدراسية  وحداته 
الوحدات الدراسية التي يدرسها في الكلية عن 30 وحدة دراسية من املقررات القانونية 
للحصول على ليسانس الكلية، كما يؤخذ بعني االعتبار عند الترشيح للبرنامج املشترك 
مستوى الطالب الدراسي ومستواه الدراسي في املقررات القانونية االجنليزية، وقدرته 

على الوفاء برسوم الدراسة في اجلامعة الزميلة.

املادة السادسة والثالثون

متطلبات احلصول على الدرجات العلمية:

يشترط للحصول على الدرجة العلمية املسجل بها الطالب الوفاء باملتطلبات اآلتية:

والعملية،  النظرية  واالختيارية،  اإلجبارية  الدراسية  املقررات  بنجاح  الطالب  إنهاء   -1
باإلضافة إلى التدريب العملي، وذلك وفقا ملا هو مبني في قائمة املقررات العلمية 

الواردة بصحيفة التخرج)2( لكل درجة من الدرجات العلمية.
2- اجتياز الطالب بنجاح لالختبارات النظرية والعملية وإمتام األنشطة الفصلية احملددة 
لكل مقرر مبعدل ال يقل عن %60 بالنسبة لدبلوم القانون، و%60 بالنسبة لليس��انس 

احلق���وق و %70 بالنسبة لدرجة املاجستير.

)1( متت إضافة هذه املادة بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( للعام اجلامعي 2015-2016 املعتمد 
بتاريخ 13 ديسمبر 2015

)2( يجوز أن تعّدل صحيفة التخرج بقرار من مجلس الكلية واعتماد مجلس األمناء، ويعمل بها حتى قبل اعتماد 
مجلس األمناء لها.
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3- احلصول على معدل عام جلميع املقررات بحيث ال يقل عن %70 بالنسبة لشهادتي 
الدبلوم والليسانس و %80 بالنسبة لشهادة املاجستير.

4- عدم االنقطاع عن الدراسة ألكثر من املدد احملددة فيهذه الالئحة، دون عذر تقبله 
إدارة الكلية.

5- أداء الطالب جميع املستحقات املالية والرسوم املقررة للكلية.

6- عدم فصل الطالب بسبب حصوله على إنذارنهائي في التقدير العام )3 أو 4 إنذارات 
حسب األحوال(.
احلضور والغياب)1(:

املادة السابعة والثالثون

يجب على الطالب املواظبة على حضور احملاضرات والتدريبات العملية.

املادة الثامنة والثالثون

إذا تغيب الطالب، دون عذر مقبول، عن حضور ثالث ساعات في أي مقرر يوجه إليه 
أستاذ املقرر إنذارا أوال، وإذا تغيب ثالث ساعات أخرى، بدون عذر مقبول، في املقرر 
ذاته، يوجه إليه أستاذ املقرر إنذارا ثانيا، وإلدارة الكلية أن تتولى توجيه هذه اإلنذارات، 
وإذا تغيب ساعة أخرى بدون عذر مقبول في املقرر ذاته يفصل من هذا املقرر فصال 

أوليا، وعليه تقدمي ما لديه من أعذار إلى جلنة الشؤون الطالبية. 

ويعتبر الطالب مبلغا باإلنذار أو القرار مبجرد إعالنه في لوحة إعالنات الكلية أو املوقع 
االلكتروني أو إبالغه بأية طريقة الكترونية أو بريدية أو أية طريقة أخرى، ويلتزم الطالب 

مبعرفة ساعات غيابه من خالل الطرق املذكورة)2(.

تسري أحكام الغياب على كل حضور إلزامي يقرره نظام الكلية على الطالب في احلضور أو حتدد ساعاته   )1(
بصورة مسبقة حسب األحوال.

)2( بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2013.
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املادة التاسعة والثالثون

يحرم الطالب من التقدم لالختبار النهائي ألي مقرر إذاتغيب أكثر من 9 ساعات أو إذا 
بلغت نسبة غيابه في هذا املقرر %20 من احملاضرات والتدريبات العملية، ويعتبر راسبا 
امل��ادة )36( من هذه  الكلية، وفقا ملا هو مقرر في  إدارة  فيه، ما لم يكن له عذر تقبله 

الالئحة.

وحتتفظ الكلية بحقها مبخاطبة ولي أمر الطالب مباشرة في حاالت إنذارات الغياب من 
املقررات الدراسية.  

االنقطاع عن الدراسة ووقفها واالنسحاب منها:

املادة األربعون

على الطالب أن يحافظ على استمرار انتظامه في الدراسة، وذلك بالقيام بالتسجيل في 
املقررات الدراسية وفي كل فصل دراسي، في املواعيد التي حتددها إدارة الكلية.

املادة الواحدة واألربعون

يجوز للطالب طلب وقف قيده في أي فصل دراسي بعد موافقة الكلية، على أال تزيد مدة 
في  قيده  يلغى  وأال  واملاجستير،  والدبلوم  لليسانس  بالنسبة  دراسيني  فصلني  عن  الوقف 
الكلية.وإذا طرأت للطالب ظروف استثنائية تستدعي وقف قيده ملدة فصل ثالث، يعرض 
طلبه على اللجنة املختصة )جلنة الشؤون الطالبية أو جلنة الدراسات العليا( حسب األحوال، 
للنظر في وقف قيده لفصل ثالث وأخير، ويوقف قيد الطالب إجباريا في الفصل الدراسي 

الذي ال يسجل فيه مقررات دراسية ويتم حسابه ضمن املدة املذكورة في الفقرة السابقة.

ويراعى في وقف القيد اإلجراءات اآلتية:

تقدمي طلب وقف القيد من الطالب بعد إنهائه الفصل الدراسي األول الذي مت قبوله فيه.  10 .

ال يجوز لطالب البعثة أو الدارس على حسابه اخلاص وقف القيد في الفصل األول الذي مت  11 .
قبوله فيه، وفي حالة وقف القيد أو عدم االلتحاق بالدراسة بهذا الفصل يعتبر قبوله الغيا.
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إذا توافر ظرف اضطراري يتقدم طالب البعثة بطلب جتميد بعثته مشفوعاً باملستندات  12 .
التي اضطرته لتجميدها، ويستمر الطالب بالدراسة إلى حني صدور قرار مجلس 

اجلامعات اخلاصة بشأن طلبه.

ال حتتسب مدة وقف القيد ضمن سنوات الدراسة. 13 .

يقدم طلب وقف القيد قبل بدء الفصل الدراسي املراد وقف القيد فيه.  14 .

يلغى قيد الطالب إجباريا في حالة عدم تسجيله ملدة فصلني دراسيني ويتعني عليه  15 .
التقدم بطلب جديد،وأداء اختبار مستوى في اللغتني العربية واالجنليزية، في حال 

رغبته العودة للدراسة في الكلية.

تبت جلنة الشؤون الطالبية بطلبات وقف القيد. 16 .

يحال طلب وقف القيد - بالنسبة لطلبة البعثات الداخلية - إلى مجلس اجلامعات  17 .
اخلاصة للبت فيه بعد موافقة الكلية على ذلك مشفوعا باملستندات التي تبرر وقف 

القيد.

وال يجوز للطالب ، الذي لم يقم بالتسجيل في أية مقررات في فصل دراسي معني،  18 .
طلب وقف قيده في أي فصل دراسي الحق.

املادة الثانية واألربعون

يجوز للطالب في حالة وجود عذر قهري، طلب تأجيل قبوله إذا لم يسجل في الفصل 
الدراسي الذي قبل به ملدة ال تزيد عن فصل دراسي واحد، بناء على التماس يقدم منه 

وبشرط أن تقبله إدارة الكلية.

املادة الثالثة واألربعون

يعتبر منسحبا نهائيا من الدراسة الطالب الذي لم يسجل في الفصل الدراسي الذي مت 
قبوله فيه ولم يؤجل قبوله، كما يعتبر منسحبا نهائيا من الدراسة الطالب الذي يؤجل 

قبوله دون أن يسجل في الفصل الدراسي التالي لفترة التأجيل.
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املادة الرابعة واألربعون

يسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أو أكثر خالل األسابيع الثالث التالية ألسبوع السحب 
واإلضافة ، ويخصم من الرسوم الدراسية %25 إذا كان االنسحاب في األسبوع الثاني، 
ويخصم نسبة %50 من الرسوم الدراسية إذا كان االنسحاب في األسبوع الثالث، وتكون 

نسبة اخلصم %100 إذا كان االنسحاب في األسبوع الرابع أو بعده)1(. 

الوحدات  ع��دد  يقل  أن  أكثر  أو  مقرر  من  الطالب  انسحاب  على  يترتب  أن  يجوز  وال 
الدراسية املسجل فيها عن احلد األدنى للعبء الدراسي املسموح فيه.

املادة اخلامسة واألربعون

يجوز للطالب لظروف استثنائية أن يطلب االنسحاب من الفصل الدراسي بالكامل وإلدارة 
املدفوعة،  الدراسية  للرسوم  اخلاصة  املالية  املعاملة  وتقرر  طلبه  على  توافق  أن  الكلية 

وذلك وفقا للضوابط اآلتية: 

يجوز للطالب االنسحاب من الفصل حسب ظروفه عبر تقدمي طلب بذلك.  9 .

يعتبر الطالب منسحبا من الفصل، وذلك بعد املوافقة على طلبه باالنسحاب، وبعد أن يكون  10 .
قد قام بتسجيل املقررات الدراسية اخلاصة بالفصل ذاته، ويحصل على درجة W باملقررات 
املوعد احملدد لالنسحاب  بعد  انسحابه  لذلك، وفي حالة  التاريخ احملدد  املسجلة حتى 

يحصل على درجة FA في املقررات الدراسية التي سجل بها في ذلك الفصل. 

يجوز للطالب االنسحاب من الكلية بشكل نهائي بعد تقدميه طلبا بذلك، ويسترجع  11 .
بناء على املوافقة على انسحابه، شهاداته الدراسية التي قدمها، وفي هذه احلالة 
يتم رصد تقدير FA لكل مقرر من املقررات املسجل بها في الفصل الذي سحب فيه 
أوراقه، ويتم رفع اسمه نهائيا من بني الطلبة املستمرين في الكلية، وال يعود للكلية 
مرة أخرى إال بطلب جديد وإجراءات وشروط القبول اجلديدة في العام الذي يتقدم 

فيه، وال يعتد بأي مقررات سبق له دراستها في الكلية. 

)1(  تراعى أحكام استرجاع رسوم االنسحاب من املقررات على طلبة البعثات الداخلية الصادرة عن مجلس اجلامعات 
اخلاصة، وأخصها استيفاء قيمتها من الطالب وفقا ملا هو مقرر من قبل مجلس اجلامعات اخلاصة.
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تسوية وضعه  بعد  وذل��ك  الكلية،  من  درج��ات  على كشف  باحلصول  احلق  للطالب  12 .
املالي، ويوضع في الكشف أنه ليس كشف تخرج. 

يتم إبالغ مجلس اجلامعات اخلاصة بحاالت االنسحاب من الفصل / الكلية للموافقة  13 .
عليها بالنسبة لطلبة البعثات الداخلية وإيقاف املكافأة االجتماعية. 

من  لالنسحاب  احمل��ددة  الفترة  في  املقررات  أو  املقرر  من  ينسحب  ال��ذي  الطالب  14 .
املقررات، ويوضع أمام مقرراته رمز )W( ويخضع لإلجراءات املالية احملددة بشأن 

ما ميكن استرجاعه من رسوم دراسية. 

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب االنسحاب من جميع مقررات الفصل الدراسي املسجل  15 .
الدراسة من  انتهاء  إلى ما قبل  ف��إذا قبل ع��ذره  ذل��ك،  يبرر  له عذر  إذا كان  فيها، 
الفصل، يرصد له تقدير )W( بناء على قرار من إدارة الكلية أو من جلنة الشؤون 
الطالبية، وهذا االنسحاب يقتصر على حاالت الظرف القاهر، وإذا انسحب الطالب 
على الرغم من عدم قبول عذره أو انقطع عن الدراسة فيرصد له تقدير FA لكل 

مقرر من املقررات املسجل بها. 

املادة السادسة واألربعون

يجوز للطالب االنسحاب من الدراسة في جميع األحوال في أي وقت يشاء، وال يجوز قيده مرة 
ثانية، إذا أراد العودة للدراسة بالكلية إال عن طريق التقدم بطلب جديد لاللتحاق بالكلية.

املادة السابعة واألربعون:

بالنسبة  التسجيل ألكثر من: فصل دراس��ي  إذا توقف عن  الكلية  الطالب من  يلغى قيد 
للدبلوم، وفصل دراسي بالنسبة للماجستير ولفصلني بالنسبة لليسانس، وكذلك إذا جتاوز 

املدة الزمنية القصوى للتخرج، حسب كل برنامج من البرامج املختلفة.

املادة الثامنة واألربعون:

يجوز إعادة قيد الطالب امللغي قيده بسبب عدم التسجيل ألكثر من املدة املسموح بها، 
وذلك عن طريق إجراءات التحاق جديدة.
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املادة التاسعة واألربعون

يسقط قيد الطالب تلقائيا في األحوال التالية: 

- إذا صدر بحقه حكم نهائي في جرمية مخلة باألمانة والشرف. 

- إذا التحق الطالب بالدراسة في جامعة أخرى، دون علم الكلية وموافقتها. 

لم  ثم  أوقف قيده ملدة فصلني  أو  بالكلية فصلني  الدراسة  انقطاعه عن  تعدى  - إذا 
يلتحق بالدراسة.

- إذا كان قد مت قبوله بناًء على غش أو تدليس.

نظام االختبارات وتقييم الطالب

املادة اخلمسون

يخصص لكل مقرر مائة درجة ، ويبنى تقييم الطالب على أساس قياس مدى استفادته 
من املقرر وفقا لألهداف احملددة ملخرجات كل مقرر، ويتضمن ذلك تقييم مجهوده أثناء 
الفصل الدراسي باختبار أو أكثر، باإلضافة لواجبات النشاط الفصلي مثل انتظام احلضور 
– املشاركة – األبحاث – املشاريع – االختبارات الشفوية وغيرها حسبما تعتمده الكلية، 
ويخصص لها )40 درجة(، كما يتم تقييم الطالب في اختبار نهاية الفصل في املقررات 
التي لها اختبار نهائي، وينبغي أن يقيس االختبار القدرات املتنوعة في حتصيل الطالب 

نظريا  وعمليا، وتخصص لهذا االختبار )60 درجة(.

املادة احلادية واخلمسون

يؤدي الطالب اختبارا حتريريا واحدا على األقل في كل مقرر خالل الفصل الدراسي، 
إضافة إلى اختبار نهاية الفصل، وتوزع الدرجة الكلية لكل مقرر على النحو التالي: 

%40 - %50 درجة أعمال الفصل. 

%50 - %60  االختبار النهائي.
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املادة الثانية واخلمسون

يجتاز الطالب املقرر بنجاح إذا حصل على درجة ال تقل عن %60 بالنسبة للدبلوم و 60% 
بالنسبة لليسانس و %70 بالنسبة لدرجة املاجستير. 

املادة الثالثة واخلمسون

التالية  التقديرات  الذي يحتوي على  الدرجات  العاملية نظام  الكويتية  القانون  كلية  تتبع 
وقد  درج��ة.  كل  على  للحصول  املطلوب  اإلجن��از  مستوى  إلى  باإلضافة  املئوية  والنسب 
وكالة  توصيات  على  بناًء  التفاصيل  من  مزيًدا  ليشمل  هذا  الدرجات  نظام  تطوير  مت 
ضمان اجلودة البريطانية QAA  باإلضافة إلى التوافق مع نظام التصنيف الذي تطبقه 

اجلامعات البريطانية وخاصة استخدام جامعة WARWICK كمعيار)1(.

 املعدلالتقدير
شرح التقديرالتقدير اللفظيالنسبة املئويةالتراكمي

Aتعكس الدرجات أداء الطالب املمتاز ممتاز%95  إلى  %4100  نقاط )A(
وتبرهن على قدرته املمتازة على التحليل 
وت���ق���دمي إج���اب���ات مم���ت���ازة م��ب��ن��ي��ة على 

التحليل النقدي واألفكار اإلبداعية. 
A-ممتاز منخفض%90  إلى  %3.6794  نقاط

B+تعكس الدرجات أداء الطالب اجليد جيد جًدا مرتفع%87  إلى  %3.3389  نقاط )B(
اإلجناز  من  جيد  مستوى  على  وتبرهن 
ال��ت��ف��ك��ي��ر والفهم  وق����درة م��ع��ق��ول��ة ع��ل��ى 

النقدي.  

Bجيد جًدا%84  إلى  %386  نقاط

B-جيد جًدا منخفض%80  إلى  %2.6783  نقاط

C+الطالب جيد مرتفع%75  إلى  %2.3379  نقاط ع��م��ل  ال���درج���ات  ت��ع��ك��س   )C(
وتطوير  حتسني  على  وق��درت��ه  امل��رض��ي 
خالل  م��ن  البسيطة،  للمشاكل  احل��ل��ول 
الالزمة  املعايير  من  األدن��ى  احل��د  تلبية 

الجتياز املقرر.

Cجيد%70  إلى  %274  نقاط

C-جيد منخفض%67  إلى  %1.6769  نقاط

D+أق��ل من مقبول مرتفع%64  إلى  %1.3366  نقاط ال��درج��ات مستوى  )D( تعكس 
مقبولة  ودرج���ة  ال��ط��ال��ب  لعمل  م��رض��ي 
واملهارات  باملوضوع  اإلمل��ام  من  حد  إل��ى 

النقدية والتحليلية. Dمقبول%60  إلى  %163  نقاط

متت املوافقة على هذا التعريف في اجتماع مجلس األمناء رقم )4( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ   )1(
8 يوليو 2018.
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 املعدلالتقدير
شرح التقديرالتقدير اللفظيالنسبة املئويةالتراكمي

Fراسب%0  إلى  %059  نقطة
ال��درج��ات على أن الطالب لم  ت��دل   )F(
يستوفي املعايير، وتدل على أداء متدني، 
الفهم، وضعف  وع��دم كفاية األدل��ة على 

في مهارات التحليل النقدي.
F*راسب بسبب الغش
FAراسب للغياب
Pناجح

Incمؤجل
NAترحيل رصد الدرجة
CCمستمر باملقرر
FAEراسب بسبب عدم أداء االختبار النهائي
Wانسحاب من املقرر
TRمقرر معادل

يجوز أن يتم تأجيل رصد درجة طالب التدريب العملي أو ما مياثلها إلى فصل دراسي 
الحق إذا كان الطالب غير مستوف لشروط تسجيلها عند التحاقه ببرنامج املسابقات، 
وال ترصد للطالب أي درجة في حالة عدم االلتزام مبتطلبات التسجيل في هذا البرنامج 
كما يجوز استثناء بعض احلاالت من قبل إدارة الكلية في حال عرضها على اإلدارة العالية 

للدراسة، وتتم الصياغة النهائية من قبل إدارة الكلية)1(.

املادة الرابعة واخلمسون

طريقة حساب معدل الطالب: 

سلم التقديرات والدرجات والنقاط: 

أوال: )أ( A وتقسم إلى شريحتني: 

• نقاط.  )أ( وتقابلها A  وتعطى 4	
• نقطة.  )أ-( وتقابلها )A-( وتعطى 3.67	

بناء على قرار مجلس األمناء رقم 3 للعام اجلامعي 2016-2015  )1(
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ثانيا: )ب( B وتقسم إلى ثالث شرائح: 

• نقطة.  )ب+( وتقابلها )B+( وتعطى 3.33	

• نقطة.   )ب( وتقابلها )B( وتعطى 3	

 • )ب-( وتقابلها )B-( وتعطى 2.67 نقطة.	

ثالثا: )جـ( C وتقسم إلى ثالث شرائح: 

• نقطة.  )ج�+( وتقابلها )C+( وتعطى 2.33	

• نقطة.  )ج�( وتقابلها )C( وتعطى 2	

• نقطة.  )ج�-( وتقابلها )C-( وتعطى 1.67	

رابعا: )د( D وتقسم إلى شريحتني:

• نقطة.  )د+( وتقابلها )+D( وتعطى 1.33	

• نقطة. )د( وتقابلها )D( وتعطى 1.00	

خامسا: )هـ( وتقابلها )F( وتعطى صفرا.

سادسا: يُرفع املعدل التراكمي للطالب اخلريج احلائز على معدل تراكمي ال يقل عن 3.95 
بحيث يجبر الكسر إلى 4.00.)1(

سابعا: يجوز رصد التقديرين P )Pass(  و NP )Not Pass(  لبعض املقررات مع عدم 
املقررات ضمن  التخصص، وحتسب وح��دات هذه  أو معدل  العام  املعدل  احتسابها في 
الوحدات املجتازة إذا حصل الطالب على تقدير P )Pass(  وذلك وفقا للضوابط والشروط 

التي تضعها جلنة الشؤون العلمية.
ويرصد للطالب تقدير )NA( في احلاالت التي تقررها جلنة الشؤون الطالبية ويعتبر 

تقديرا مؤقتا إلى حني النجاح باملقرر الذي ترصد عنه الدرجة. 

)1( وفقا لقرار مجلس الكلية في اجتماعه رقم )4( للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 14 يناير 2018.
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ثامنا: يعطى تقدير )INC( حلاالت تأجيل االختبار وفقا لألعذار التي توافق عليها إدارة الكلية. 

إمتام  بعد  أو  بالكلية،  التحاقه  فترة  خالل  طالب  ألي  بالنسبة  العام  التقدير  ويحسب 
الدراسة فيها تبعا للخطوات اآلتية: 

يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في عدد النقاط التي حصل عليها الطالب،  1 .
وجتري هذه العملية بالنسبة لكل مقرر على حدة. 

 . يجمع حاصل عمليات الضرب املختلفة الناجتة عن إمتام اخلطوة رقم )1(. 2
( على عدد الوحدات للمقررات  يقسم الناجت من عملية اجلمع في اخلطوة رقم )2. 3

الدراسية التي سجل فيها الطالب. 
يعطى تقدير )ه�( راسب )F( وتساوي )صفر( نقطة، في املقرر الذي يؤدي فيه االمتحان، 
ويرسب، كما يعطى تقدير )ه� أ( )FA( للمقررات التي يرسب بها بسبب الغياب أو عدم 

أداء االختبار النهائي. 
تاسعا: يجوز للطالب أن يعيد املقررات التي حصل فيها على تقدير )FA( كما يجوز له 
أن يعيد املقررات التي حصل فيها على تقدير )C( أو أقل مبا في ذلك تقدير )F( وبحد 
أقصى 10 مقررات خالل مدة الدراسة، وأن يحسب للطالب التقدير األعلى بعد اإلعادة، 
مع مراعاة عدم فصله بسبب انذارات املعدل، أو جتاوز املدد القصوى للدراسة1 وفقا 

للضوابط التي أقرها مجلس األمناء لذلك)2(.

يتضمنان  واللذين  املمتحنني  وجلنة  اخلارجيني  املمتحنني  نظامي  الكلية  تطبق  عــاشــرًا: 
املراجعة لألسئلة العلمية والتصحيح )التصحيح الثاني( باإلضافة إلى إدارة سالمة عملية 

.)Moderating( االختبار والتصحيح

املتعارف  للمعايير  وفًقا  توازنها وعدالتها،  النتائج وضمان  املمتحنني ضبط  تتولى جلنة 
عليها)3(.

مت تعديل عدد املقررات املسموح بإعادتها من 8 إلى 10 مقررات بقرار مجلس األمناء رقم )2( لعام 2012.  )1(
)2( اجتماع مجلس األمناء رقم 3 للعام اجلامعي 2017-2018 املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2017. 

)3(  وفًقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2015 .
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املادة اخلامسة واخلمسون 

تتولى إدارة االختبارات واإلشراف على سيرها ورصد درجاتها جلنة لالختبارات، وتعلن 
جلنة االختبارات النتيجة النهائية، ويجوز للطالب التظلم من النتيجة النهائية لكل مقرر 
الكلية، في كل فصل دراس��ي، جلنة  إدارة  النتيجة. وتشكل  إع��الن  48 ساعة من  خالل 

لدراسة تظلمات الطالب. 

املادة السادسة واخلمسون 

االختبارات  لتأجيل  الطالب  من  املقدمة  الطلبات  في  الطالبية  الشؤون  جلنة  “تنظر 
أيام االختبار، والثابت موضوعها في  النهائية،  نتيجة ألعذار قهرية طرأت في يوم أو 
ورقة رسمية، وهي: دخول جناح داخلي في مستشفى، وفاة أحد األقارب حتى الدرجة 

الثانية، الوالدة بالنسبة للطالبات. 

ويجوز للجنة، وفقا لسلطتها التقديرية، وبناء على أسباب موضوعية ترجع إلى الوضع 
الدراسي للطالب، السماح بدخول االختبار التكميلي للطالب على قائمة اإلنذار بناء على 

طلبهم وموافقة اللجنة.

كما يجوز للجنة، في غير هذه احلاالت، وفقا لتقديرها للعذر الذي تقدم به الطالب أن متنحه 
فرصة دخول االختبار التكميلي على أن يرصد له تقدير ال يزيد عن )جيد مرتفع C+( بصرف 
النظر عن الدرجة الفعلية التي يحصل عليها إذا كانت تزيد عن ذلك، بشرط أن يوقع منوذج 

طلب االلتماس بإعادة االختبار يتعهد فيه بعدم تكرار الغياب عن االختبارات النهائية. 

ويكون للطالب، بعد موافقة الكلية على العذر، إعادة االختبار في التاريخ الذي يحدده التقومي 
السنوي للكلية، ويرصد له تقدير )i( مؤقتا إلى حني أداء االختبار ورصد الدرجة النهائية)1(.

املادة السابعة واخلمسون 

للطالب أن يطلب تصحيح أية بيانات تتصل بسالمة حضوره أو وضعه الدراسي، بإبالغ 
إدارة الكلية بها فورا، حيث تنظر الكلية مبدى سالمة طلب التصحيح املقدم منه.

مت التعديل وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2015.  )1(
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املادة الثامنة واخلمسون

تنشأ بقرار من عميد الكلية جلنة دائمة لالختبارات النهائية التي تعقد نهاية كل فصل 
دراسي، وتكون مهمتها اإلشراف على االختبارات النهائية وسريتها وإعالن النتائج وتلقي 
التظلمات اخلاصة بالدرجات والبت فيها، مع مراعاة حكم املادة )53( من هذه الالئحة. 

املادة التاسعة واخلمسون 

تنشأ بقرار من رئيس الكلية جلنة املمتحنني اخلارجيني التي تعمل على تقييم اختبارات 
الطلبة واالطالع على مناذج االختبارات وإجابات الطلبة ومواءمة النتائج، وتقدمي تقرير 
هذه  وتتكون  الكلية.  عمادة  إلى  التوصيات  وتقدمي  االختبارات  عملية  عن سير  مفصل 
الكلية  التي ترتبط  اللجنة من ممتحنني خارجيني وعلى وجه اخلصوص من اجلامعات 
معها بصالت تعاون، بحيث يقومون بزيارة الكلية عند حتديد موعد االختبارات، وتتولى 
جلنة املمتحنني ضبط النتائج وضمان توازنها وعدالتها، وفقا للمعايير املتعارف عليها)1(.

املادة الستون 
تنشأ بقرار من رئيس الكلية جلنة خاصة لتنسيق االختبارات املقدمة من أعضاء هيئة 
للمعايير  التوجيهي  بالنموذج  وإلزامها  االختبارات  وضع  معايير  على  لتشرف  التدريس 
الذي يحتوي على القواعد االسترشادية التي يجب مراعاتها في وضع االختبارات وذلك 
لقياس املهارات العلمية لدى الطالب ويراعى وجود هذا التنوع في قياس املهارات عند 

إعداد االختبارات وبحيث ال يقل أي اختبار عن قياس معظم املهارات املذكورة وهي: 
املهارةم

مهارة تدريب الطالب على إجابة األسئلة املوضوعية ) اختيار – صح أم خطأ(
مهارة كتابة في إجابات مقالية

مهارة القدرة على إجابة أسئلة حتليلية بتفكير نقدي 
مهارة كتابة اإلجابة عن القضايا بأسلوب نقدي
مهارة اإلجابة على األسئلة التي فيها مقارنات

وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( للعام اجلامعي 2014-2015 املنعقد بتاريخ 2 مايو 2015.  )1(
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املادة احلادية والستون 

تنشأ بقرار من رئيس الكلية جلنة لتصحيح األخطاء التدوينية تتكون من عميد الكلية أو من 
ينيبه والعميد املساعد للشؤون الطالبية ورئيس جلنة االختبارات ورئيس قسم التسجيل 
رصد  في  وقعت  تدوينية  أخطاء  أي��ة  ملراجعة  وذل��ك  األح���وال،  العام حسب  املسجل  أو 
الدرجات النهائية بعد أن مت إعالنها، واتخاذ القرارات املترتبة على ذلك، و يجوز للجنة 

أن تصحح اخلطأ التدويني في أي وقت من األوقات خالل فصلني دراسيني الحقني.

مرتبة الشرف وتقديرات التخرج

املادة الثانية والستون

مراتب التفوق وتقديرات التخرج: 

 حتدد فئات املتفوقني كالتالي: 

التقدير اللفظياملعدلالفئة

ممتاز)3.95 – 4 (متفوق مع مرتبة الشرف متميز

ممتاز منخفض)3.67- 3.94(متفوق مع مرتبة الشرف

جيد جداً مرتفع)3.33- 3.66(متفوق
1- يشترط لكافة فئات املتفوقني املذكورة أعاله اجتياز الطالب ما ال يقل عن 30 أو 31 
وحدة دراسية حسب األح��وال وذلك لفصليني دراسيني متتاليني وأال تقل الوحدات 
الدراسية املسجلة في الفصل الواحد عن 15 وحدة دراسية، ويعتد بالفصل األخير 

في حساب فئة التفوق.

2- إذا كان الطالب من الدارسني بنظام الدوام اجلزئي، وسجل 12 وحدة دارسية، وفقا 
ملا هو مقرر في نظام الدوام اجلزئي وحصل على تقدير ال يقل عن 3.33 فيوضع في 

قائمة املتفوقني بشرط اجتياز الطالب ما ال يقل عن 30 أو31 وحدة دراسية.
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3- الطالب الذي يؤجل مقررا دراسيا لالختبار به في فترة الحقة ال يوضع اسمه على 
قائمة املتفوقني في الفصل الدراسي الذي أجل فيه هذا املقرر. 

4- تصدر الكلية في نهاية كل فصل دراسي قائمة بأسماء طلبة قائمة الشرف وقائمة 
التفوق، وتكرمهم بالطريقة التي تراها مناسبة.

5- مينح الطالب درجة اإلجازة اجلامعية عند حصوله على تقدير )C( على األقل في 
املعدل العام، بعد موافقة مجلس األمناء أو مجلس الكلية حسب األحوال، وتصديق 

مجلس اجلامعات اخلاصة، ويدون في كشف درجات الطالب بيان سلم النقاط. 

6- الطالب الذي ينهى دراسته في الكلية في غضون املدة االعتيادية للتخرج ويحصل على 
متوسط معدل عام يساوي 3.33 أو أكثر مينح مرتبة الشرف.

املادة الثالث والستون 

دراسي،  فصل  أي  في  نقطتني  عن  تقديره  قل  إذا  اإلن���ذار  قائمة  على  الطالب  يوضع 
يفصل  كما  الكلية،  من  يفصل  متتالية  م��رات(   3( اإلن��ذار  على  يحصل  ال��ذي  والطالب 
طالب البعثة الداخلية من بعثته،وعلى الطالب املنذر ألول مرة أن يرفع معدله العام إلى 
نقطتني خالل الفصلني التاليني لوضعه على قائمة اإلنذار، وإال جاز إلدارة الكلية فصله 
بعد حصوله على اإلنذار الثالث ما لم تتوافر له شروط عرض حالته على جلنة الشؤون 
الطالبية لوقف قرار فصله لدراسة إمكانية إعطائه فرصة التسجيل بفصل دراسي أخير 

لتصحيح وضعه األكادميي واستمراره بالدراسة.

املادة الرابعة والستون 

يخطر مكتب التسجيل – أو مكتب اإلرشاد حسب األحوال –الطالب بوضعه على قائمة 
اإلنذار كتابة، ويتم إنذاره كتابة في الفصل التالي إذا لم يتم رفع معدله العام إلى نقطتني، 
التالي له، رفع املكتب األمر إلدارة الكلية التخاذ قرار  فإذا لم يرفع معدله في الفصل 
بفصله أو بإحالة حالته إلى جلنة الشؤون الطالبية، وللكلية إخطار ولي أمر الطالب عند 

حصوله على إنذار معدل. 
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املادة اخلامسة والستون 

يجوز في بعض احلاالت االستثنائية، بعد حصول الطالب على اإلنذار الثالث، أن حتيل  1 .
حالته  لدراسة  الطالبية  الشؤون  جلنة  إلى  املنذر  الطالب  فصل  موضوع  الكلية  إدارة 
والتوصية بفصله أو مبنحه فرصة أخيرة لفصل واحد لرفع اإلنذار وال يجوز إعادة عرض 

ذات احلالة التي مت منحها فرصة أخيرة على اللجنة إذا لم يقم الطالب برفع اإلنذار. 

يسمح للطالب الذي يحصل على إنذار رابع باستمرار التسجيل في الفصل الدراسي  2 .
الصيفي إذا كان تاليا مباشرة للفصل الدراسي االعتيادي السابق، باعتبار أن الفصل 

الصيفي ليس فصاًل نظامياً ومبثابة استمرار للفصل الذي سبقه)1(.

املادة السادسة والستون 

متابعة إجراءات وخطة التخرج

ومكتب  األكادميي  املرشد  مع  به  الدراسية اخلاصة  الطالب مبتابعة اخلطة  ينصح   -1
التوجيه واإلرشاد، وعليه تقع مسؤولية متابعة خطة تخرجه. 

2- على الطالب التقدم بطلب التخرج، قبل بداية الفصل األخير له على األقل، إلى مكتب 
شؤون اخلريجني، حتى يتم التأكد من استيفائه ملتطلبات التخرج.  

القواعد اخلاصة بااللتزامات العامة للطلبة

املادة السابعة والستون 

 واجبات طالب الكلية:

يلتزم طالب الكلية بالواجبات اآلتية:

والتدريب  والعملية  النظرية  امل��ق��ررات  مبواعيد  والتقيد  ال��دراس��ة  أنظمة  اح��ت��رام  1 .
العملي.

)1( بناء على قرار جلنة الشؤون العلمية وموافقة مجلس األمناء في اجتماعه رقم )3( املنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 
.2013
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االلتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن إدارة الكلية في الشؤون العلمية  2 .
والطالبية.

احملافظة على النظام وقواعد األمن والسالمة بالكلية. 3 .
الظهور مبظهر طيب واحترام التقاليد والقيم االسالمية واألخالقية واالجتماعية. 4 .

مراعاة قواعد وآداب التعامل مع هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني وزمالء الدراسة  5 .
بالكلية.

التقيد باللباس املناسب واحملتشم الذي تطلب إدارة الكلية االلتزام به.  6 .
مينع منعا باتا التدخني داخل احلرم اجلامعي أو القاعات الدراسية. 7 .

مينع منعا باتا حيازة أو إحضار أي نوع من األسلحة أو املواد املمنوعة قانونا إلى الكلية.  8 .
مينع اصطحاب احليوانات إلى الكلية. 9 .

املادة الثامنة والستون

جزاءات اإلخالل بالواجبات:

1- يجوز إلدارة الكلية، في حالة إخالل أحد الطالب بالنظام أو مخالفة اللوائح أو اخلروج 
على مقتضيات حسن السلوك، توقيع أحد اجلزاءات التالية عليه، بعد التحقيق معه:

أ( االنذار
ب( الوقف عن الدراسة ملدة ال تزيد عن أسبوعني.

ج�( الفصل املؤقت من الكلية ملدة فصل دراسي.
د( الفصل النهائي من الكلية.

اذا ثبت قيام احد الطالب بالغش في االمتحان، أو الشروع فيه، أو املساعدة فيه   -2
بأية وسيلة من الوسائل، يجوز الدارة الكلية، بعد التحقيق معه، أن توقع عليه أحد 

اجلزاءات التالية: 
أ( اعتباره راسبا في جميع املقررات في الفصل الذي قام فيه بالغش.

ب( إعتباره راسبا في املقرر الذي مت وقوع املخالفة فيه، عوضا عن توقيع عقوبة البند )أ( 
إذا كان لذلك أسباب قانونية سائغة.

ج( الفصل النهائي من الكلية.
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1- اذا عاد الطالب الرتكاب هذه املخالفة ذاتها )الغش( في أي امتحان تال فإنه يفصل 
نهائيا من الكلية ، وذلك بعد التحقيق معه وثبوت إدانته.

2- يجوز للجنة الشؤون الطالبية في حال تأثير العقوبة املوقعة على الطالب برسوبه مبقرر 
واحد بسبب الغش أو الشروع فيه على معدله العام مما يترتب عليه فصله، أن توصي 
بأن ال يتم احتساب أثر العقوبة على معدل الطالب إال في الفصل الدراسي التالي لتوقيع 

العقوبة لغرض حساب املعدل، كي ال يتعرض الطالب لعقوبتني عن مخالفة واحدة)1(.
3- تنظر جلنة الشؤون الطالبية في الطلبات املقدمة من الطالب لتأجيل االختبارات 
النهائية، نتيجة ألعذار قهرية طرأت في يوم أو أيام االختبار، والثابت موضوعها في 
الدرجة  األق��ارب  أحد  وفاة  داخلي في مستشفى،  وهي: دخول جناح  ورقة رسمية، 

الثانية، الوضع بالنسبة للطالبات.
4- ويجوز للجنة، وفقا لسلطتها التقديرية، وبناء على أسباب موضوعية ترجع إلى الوضع 
الدراسي للطالب، والسماح بدخول االمتحان التكميلي للطالب على قائمة اإلنذار بناء 

على طلبهم وموافقة اللجنة.
5- كما يجوز للجنة، في غير هذه احل��االت، وفقا لتقديرها للعذر الذي تقدم به الطالب أن 
 )+C متنحه فرصة دخول االختبار التكميلي على أن يرصد له تقدير ال يزيد عن )جيد مرتفع
بصرف النظر عن الدرجة الفعلية التي حصل عليها إذا كانت تزيد عن ذلك، بشرط أن يوقع 

منوذج االلتماس بإعادة االختبار يتعهد فيه بعدم تكرار الغياب عن االختبارات النهائية. 
6- ويكون للطالب، بعد موافقة الكلية على العذر، إعادة االختبار في التاريخ الذي يحدده 
ورصد  االختبار  أداء  إلى حني  مؤقتا   )i( تقدير  له  ويرصد  للكلية،  السنوي  التقومي 

الدرجة النهائية)2(.
7- الطالب الذي يخل بنظام االختبارات )في غير حاالت الغش( يتم اتخاذ أحد اجلزاءات 
النهائي من  العقوبة الفصل  املادة ويجوز أن تصبح  البند األول من هذه  املقررة في 

الكلية بناء على جسامة املخالفة)3(.

وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2012.  )1(
)2( مت التعديل وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )2( لسنة 2015.

)3( وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2013.
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قيام  )1( عند  بالبند  ال��واردة  باملخالفات  العقوبات اخلاصة  أيا من  توقع  أن  للكلية   -8
أو  ق���رارات  أو  أخ��رى  لوائح  أي��ة  أو  الالئحة  ه��ذه  أحكام  يخالف  ب��أي عمل  الطالب 

تعليمات صادرة عن إدارة الكلية)1(.
أحكام ختامية

املادة التاسعة والستون

يرد في نظامه حكما  لم  برنامج  أي  الالئحة في شأن  ال��واردة في هذه  تطبق األحكام 
تناقض  وجود  نافذة في حالة  الالئحة  أحكام هذه  اعتبار  مراعاة  مع  للمسألة،  منظما 
بني حكم هذه الالئحة أو أية الئحة أخرى ما لم يكن سياقها أو طبيعة ما تنظمه يقضي 

بخالف ذلك)2(. 
املادة السبعون

تعتبر صحائف التخرج والتقومي الدراسي والتعليمات التي تصدرها الكلية أو أية مناذج 
يتعذر  لم  املقررة في هذه الالئحة، ما  القانونية  القيمة  أو نشرات مماثلة ملزمة بذات 

تطبيقها لتناقضها الكامل مع أي حكم وارد في هذه الالئحة)3(. 
املادة احلادية والسبعون 

أية تعديالت أو قرارات تصدر- في شؤون علمية-  بعد التحاق الطالب بالدراسة فعليا، 
ال تسري عليه، ما لم يكن موضوعها تنظيميا في اإلج��راءات أو املواعيد أو أنه يحسم 

موضوعا ليس له حكم مقرر في هذه الالئحة أو أنه فيه مصلحة للطالب)4(. 

املادة الثانية والسبعون 

تعتبر القرارات الصادرة عن رئيس الكلية أو عن مجلس الكلية أو من يفوضه أي منهما، 
متممة ومفسرة ألحكام هذه الالئحة وتكتسب قيمتها القانونية)5(.

)1( وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )1( لسنة 2013.
)2( وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماع رقم 2 لسنة 2013
)3( وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماع رقم 2 لسنة 2013
وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماع رقم 2 لسنة 2013  )4(
وفقا لقرار مجلس األمناء في اجتماع رقم 2 لسنة 2013  )5(
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ملحق )7( 

الئحة الدراسات العليا
أوال: رسالة البرنامج وأهدافه:

العاملي  للتطور  وفقا  القانون  في  العليا  الشهادات  حملة  من  جيل  ايجاد  في  االسهام 
ومتطلباته ومبا يحقق مستوى عاملي للتخصص واخلريجني، متميزين بالتفكير القانوني 

من جهة، ومبا يؤهلهم ملرحلة الدكتوراه من جهة أخرى.

ثانيا: أهداف البرنامج:

1- منح درجة املاجستير في مجاالت القانون، وكذلك ماجستير العلوم القانونية املرتبط 
مبجاالت متداخلة مع القانون حلملة الليسانس مبا يؤهلهم علميا ومهنيا، تلبية حلاجة 

سوق العمل.
2- تعزيز املعرفة والثقافة القانونية والبحث العلمي للراغبني في االستزادة منها.

املجال  في  املطروحة  واملسائل  القضايا  معاجلة  في  وجديد  متميز  اسلوب  تقدمي   -3
القانوني على مستوى املجتمع الكويتي، والفكر القانوني العام.

ثالثا: معهد الدراسات العليا )برامج املاجستير(: 

تتشكل اللجنة التنفيذية للبرامج من كل من :
أ( العميد املساعد للشؤون العلمية إلى حني تعيني مدير معهد الدراسات العليا.

ب( رئيس برنامج الدراسات العليا أو رئيس القسم حسب األحوال.
ج( عضوين من أعضاء هيئة التدريس يختارهم العميد وفق تخصص البرامج املطروحة، 

ما لم يكن قد اصبح قسما علميا للبرامج.
بإشراف  العليا  الدراسات  قيام جلنة  تقرر  فقد  بالكلية)1(،  األمناء  مجلس  لقرار  ووفقا 

العميد املساعد للشؤون العلمية مبهام اللجنة التنفيذية لبرامج الدراسات العليا.

بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )3( لسنة 2012.  )1(
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رابعا: 

ماجستير القانون العام: 1 )

3 مقررات إجبارية
مقررات اختيارية )تخصصية( 3 مقررات

       احلقل التخصصي األول                               احلقل التخصصي الثاني

- القانون الدستوري

- القانون اإلداري

- القانون اجلنائي

- املقررات التقليدية

- املنظمات الدولية االقليمية

- تشريعات البيئة

- املالية العامة

- النظم السياسية املقارنة  

- القوانني والتشريعات املالية واحملاسبية احلديثة 

- الرقابة املالية على الدولة واملؤسسات العامة

- الضرائب العامة واالزدواج الضريبي

- احلكومة االلكترونية وحرية تداول املعلومة

- التعويضات في القانون الدولي العام

ماجستير القانون اخلاص: 2 )

3 مقررات إجبارية 
مقررات اختيارية )تخصصية( 3 مقررات

احلقل التخصصي األول                        احلقل التخصصي الثاني

القانون املدني 
القانون التجاري
قانون املرافعات

املقررات التقليدية:
القانون الدولي اخلاص

منازعات التنفيذ
التجارة  منازعات  تسوية 

الدولية
التجارة البحرية

امللكية الفكرية والتعامالت االلكترونية
املعامالت والعقود التجارية احلديثة

التحكيم التجاري الدولي
الشريعة  الحكام  وفقا  القانونية  املعامالت 

)البيوع -االجارة(.
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الواحد(  للمقرر  دراسية  وح��دات   3( مقررات  ستة  إكمال  أس��اس  على  البرنامج  يقوم 
للحصول على املاجستير بعد استكمال إمتام األطروحة )24 وحدة دراسية( منها مقرران 
باللغة  تدرس  التي  املقررات  عدد  يقل  أال  أن  على  اختيارية،  مقررات  وأربعة  إجباريان 
االجنليزية عن أربعة مقررات)1(، ويجوز أن يتم السماح بتسجيل بعض املقررات االختيارية 

ألية برنامج لطلبة البرامج األخرى)2(.
دبلوم الدراسات العليا: 3 )

يجوز للكلية، وفي حاالت استثنائية، منح الطالب الذي ال يحقق جميع متطلبات درجة 
املاجستير »دبلوم دراسات عليا« بشرط اجتياز ما ال يقل عن أربعة مقررات دراسية من 
مقررات الدراسات العليا )مستوى 500 فأعلى( ، ومبعدل تراكمي ال يقل عن )2.67( 

نقطة، مع األخذ باالعتبار ما يلي:
ال يشترط للحصول على الدبلوم اجتياز االمتحان الشامل او إعداد أطروحة. 

•على الطالب تقدمي طلب يتضمن تبريًرا مناسًبا وراء عدم قدرته على إعداد أطروحة  	
مع طلب منحه شهادة دبلوم دراسات عليا. وملنح الطالب هذه الشهادة، يجب احلصول 

على موافقة جلنة الدراسات العليا.
خامسا: متطلبات القبول في برامج املاجستير :

إجراءات التقدم لبرنامج املاجستير في القانون: 
أن يقوم املتقدم مبلء استمارة الطلب وسداد الرسوم اخلاصة. 1 .

أن يقدم الطالب صورة من الشهادة اجلامعية في احلقوق، أو شهادة جامعية أخرى  2 .
إذا كان البرنامج يسمح بذلك)3(، وإذا كانت الشهادة صادرة من جامعة خارج الكويت، 
عليه أن يقدم التصديق عليها واملعادلة الالزمة، ويلتزم الطالب بتقدمي أصل الشهادة 

قبل اإللتحاق بالدراسة.
أن يقدم توصية من أستاذين ممن قاموا بتدريسه سابقا، وفقا لنموذج خاص بذلك  3 .

من قبل الكلية، ويجوز تقدمي شهادة توصية واحدة فقط من جهة العمل. 

)1( وهذا النظام يتوافق مع التوجهات احلديثة ملاجستير القانون والنظام املعمول به في اجلامعات الزميلة.
بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم 4 لسنة 2013.  )2(
)3(  بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم 4 لسنة 2013.
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أن يقدم شهادة »ملن يهمه األمر« من جهة العمل تفيد عمله وتبني طبيعة عمله. 4 .
صورة من  البطاقة املدنية.  5 .
( صورة شخصية(.  عدد )2. 6

أن يتعهد بالتزامه بحضور احملاضرات وأن عمله ال يؤثر على الدراسة.  7 .
أن يتم تسديد الرسوم الدراسية، ويجب سداد قيمة رسوم الدراسة عن كل مقرر  8 .

يسجل ألول مرة، أو يعاد تسجيله.
فصل  كل  في  ويتجدد حتصيلها  يتم حتصيلها  املاجستير  لرسالة  التسجيل  رس��وم  9 .

دراسي يقوم الطالب بتسجيل الرسالة فيه. 
تقدمي االختبار اإلجباري للغة االجنليزية الذي حتدد موعده الكلية لتحديد املستوى  10 .
.TOEFL ، IELTS ويؤخذ بعني االعتبار الدرجة احلاصل عليها املتقدم في اجتياز(

اجتياز املقابلة الشخصية بنجاح.  11 .
ال يقبل التحويل لبرامج املاجستير في الكلية من أية برامج أخرى نهائيا.  12 .

يتم البت في طلبات االلتحاق والقبول من قبل جلنة الدراسات العليا وإدارة الكلية،  13 .
وفقا للمعايير واألسس املشار إليها والقدرة االستيعابية املتاحة.

(، وفي بعض البرامج  معظم مقررات برنامج املاجستير تدرس باللغة االجنليزية )4. 14
جميع املقررات باللغة االجنليزية، كما تكون األطروحة في األصل باللغة االجنليزية 

ويجوز أن تكون باللغة العربية بصفة استثنائية.1
ب( أنواع القبول:

1- شروط القبول النظامي

يشترط لقبول املتقدم قبوال نظاميا في أحد برامج الدراسات العليا ما يلي:
- أن يكون حاصال على درجة االجازة اجلامعية األولى في احلقوق أو ما يعادلها، أو 
أية شهادة جامعية أخرى)2(، بتقدير ال يقل عن 2،67 أو ما يعادلها، وأن تكون الشهادة 

صادرة من مؤسسة أكادميية معترف بها من وزارة التعليم العالي.
بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه  رقم )1( لسنة 2013.  )1(

بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم 3 لسنة 2014.  )2(
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- أن يكون املتقدم متمكنا من اللغة االجنليزية والعربية التي يجري بهما التدريس في 
البرنامج الذي يود االلتحاق به، وتشترط الكلية احلد األدني ملستوى االتقان اللغوي 
املتقدم  على  ويتعني  لالسترشاد  ويكون    ،)TOEFL في    550( للمتقدم  االجنليزي 
اجتياز اختبار اللغة االجنليزية الذي تقدمه الكلية مبعرفتها، ويتم قبوله على أساسه، 

مع األخذ بعني اإلعتبار مستواه في اختبار التوفل.

2- القبول املشروط

حرًصا من الكلية على إعداد طالب برنامج املاجستير من حيث إتقانهم للغة اإلجنليزية، 
فإنها تطبق برنامًجا عالجًيا للغة اإلجنليزية كما يلي:

بالتزامن مع برنامج املاجستير، تقدم الكلية برنامج التأسيس اإلجنليزي، مكوًنا من )3( 
مقررات إجبارية في اللغة اإلجنليزية كشرط مسبق لاللتحاق برنامج املاجستير.

مت تطوير هذه املقررات الثالث املتزامنة مع برنامج املاجستير ومت تقدميها كجزء ال يتجزأ 
من برنامج املاجستير إلى مجلس اجلامعات اخلاصة في 2005-2004. استعرض مجلس 
اجلامعات اخلاصة هذا البرنامج ووافق عليه في نفس الوقت الذي قدم فيه موافقته على 

برنامج املاجستير في القانون.

جتدر اإلشارة إلى أن اجلامعة الزميلة في ذلك الوقت )جامعة واريك / اململكة املتحدة( 
قد قامت مبراجعة هذا البرنامج ضمن إطار برنامج املاجستير في القانون..

يتم تدريس مقررات اللغة اإلجنليزية الثالث منذ بداية البرنامج الرئيسي في سبتمبر 2012 
، ويتم تدريسها من قبل قسم اللغة اإلجنليزية في الكلية ، وهذه املقررات هي كما يلي:

أساسيات اللغة اإلجنليزية املتقدمة401

املصطلحات القانونية باللغة اإلجنليزية402

اللغة اإلجنليزية القانونية املتقدمة403
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يجوز أن يقبل في برامج املاجستير من لم يستوف أحد الشروط املطلوبة في القبول النظامي 
قبوال مشروطا. وينقسم القبول املشروط في برامج املاجستير الى ثالثة أنواع هي: 

الكلية  الليسانس حتددها  بأخذ مقررات عالجية )مقررات مبستوى  قبول مشروط   -3
بصورة مسبقة بكل سنة(

وذلك ملن ترى الكلية ضرورة دراسته ملقررات جامعية ملعاجلة النقص في التكوين العلمي أو 
التقدير العام املطلوب )معدل تراكمي أقل من 2.67 نقطة(. ويشترط في هذه احلالة ما يلي:

-( في كل مقرر من املقررات العالجية.  • 	B ( أن يحصل على تقدير ال يقل عن جيد جدا
• وح��دات، بقرار من جلنة  	6 العالجية )12( وح��دة وال تقل عن  املقررات  أن ال تتجاوز 

الدراسات العليا.
املقررات  ينهي  وأن  ال��دراس��ة،  دراس��ي سابق على  امل��ق��ررات في فصل  ه��ذه  •أن يسجل  	

العالجية خالل الفترة السابقة على دخوله لبرامج املاجستير. 
البرنامج وال تدخل تقديراتها ضمن  •هذه املقررات ال حتسب وحداتها ضمن متطلبات  	
برامج  م��ق��ررات  ضمن  كانت  اذا  إال  املاجستير،  لشهادة  للتقديرات  املتوسط  امل��ع��دل 

املاجستير.
4- قبول مشروط مبستوى لغوي معني

وذلك ملن لم يحصل على املستوى اللغوي املطلوب في البرنامج املراد التسجيل فيه وفقا 
لالختبار املقدم من الكلية، ويشترط في هذه احلالة ما يلي:

الدراسي  )الفصل  دراس��ي  أول فصل  في  املطلوبة  اللغوية  املقررات  في  يسجل  •أن  	
السابق على بدء الدراسة(.

 ) • أن يحقق املستوى اللغوي املطلوب )أال يكون أقل من جيد جًدا منخفض – 80%	
خالل فترة االلتحاق بالفصل املذكور وقبل بدء دراسته لبرنامج املاجستير.

•يعتبر الطالب حقق املعدل املطلوب للقبول إذا كان املعدل العام للمقررات التمهيدية  	
بدرجة B- وعليه يتم قبوله ببرنامج املاجستير، كما يؤخذ متوسط معدالت املقررات 
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التمهيدية للغة االجنليزية أساسا العتبار الطالب ناجحا أو غير ناجح ويرمز لها ب� 
.)NP( أو )P(

•يشترط أن يجتاز الطالب مقررين إلزاميني وأربعة مقررات اختيارية بالتقدير املقرر  	
)C( لكل مقرر، ومبعدل عام ال يقل عن 2،67 للتخرج، إلى جوار رسالة املاجستير 
للحصول على درجة املاجستير حسب تخصصه، على أن ال يقل عدد املقررات التي 

تدرس باللغة االجنليزية عن أربعة مقررات. 
5- ذوي االحتياجات اخلاصة

تقديرا من الكلية حلالة الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة، فقد قررت الكلية إتاحة 
الفرصة لذوي االحتياجات اخلاصة من احلاصلني على معدل 2،33 وتطبق عليهم حاالت 
القبول املشروط في حالة عدم استيفائهم شروط القبول النظامي وبشرط أال يقل تقديره 

في ليسانس القانون عن 2،33 )75%(.  

سادسا: أنواع فئات املقبولني للدراسة:
املقبولون قبوال تاما أو قبوال جزئيا: يعد الطالب مقبوال قبوال تاما اذا كان متفرغا  1 .

للدراسة، ويعتبر قبوله جزئيا ان لم يكن كذلك.
املقبولون قبوال مشروطا أو قبوال تاما : يعد القبول تاما اذا استوفى الطالب شروط  2 .

القبول النظامي ولم يعلق على شرط، أما ان علق على شرط فهو قبول مشروط.
نظام الدارسني بدون شهادة Non Degree Student. 3 : يجوز قبول طالب للتسجيل 
في مقررات الدراسات العليا، وذلك دون أن يكون الهدف من الدراسة احلصول على 
درجة املاجستير وفقا للضوابط التي تقررها اللجنة التنفيذية، وال يجوز أن يتجاوز 

تسجيل الطالب في هذه احلالة عن 3 مقررات دراسية. 
سابعا: النظام املالي: 

يتكون النظام املالي من الرسوم الدراسية والرسوم اخلاصة باالنسحاب واملبالغ القابلة 
لالسترجاع وفقا للنظام املالي اخلاص في الكلية للرسوم. وتكون رسوم القيد في الدراسة 

واالنسحاب منها كالتالي:
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بناء على توصية  االمناء  بقرار من مجلس  بالكلية رسوما حتدد قيمتها  املقيدون  يؤدي 
رئيس الكلية، على النحو التالي:

أ( رسوم تسجيل.
ب( رسوم أداء اختبار اللغة االجنليزية.
ج( رسوم تسجيل الوحدات الدراسية.

د( رسوم بحث: حتدد قيمته للتسجيل في االطروحة في كل فصل دراسي على أساس 
عدد الوحدات املقررة لألطروحة.

في حالة االنسحاب من بعض او كل املقررات املسجلة مبوافقة الكلية خالل املدة احملددة 
لالنسحاب النهائي فإنه يتم تطبيق نفس القواعد املقررة لالنسحاب في الئحة النظام 

الدراسي والشؤون الطالبية في الكلية.

ثامنا: الوحدات واحلدود الزمنية والعبء الدراسي.

أ- الوحدات الدراسية:

1- برنامج املاجستير بأطروحة:

احلد األدنى للمقررات التي يجب أن يجتازها الطالب للحصول على درجة املاجستير هو 
ستة مقررات دراسية )3 وحدات دراسية للمقرر الواحد( باإلضافة لألطروحة ومخصص 
تثبت اطروحة  أن  )24 وح��دة دراس��ي��ة(. ويجب  املجموع  6 وح��دات دراسية فيكون  لها 
املاجستير مقدرة الطالب على اجناز بحث علمي يعالج مشكلة عملية، وعرض نتائج بحثه 

بلغة واضحة ومنهجية مناسبة.

2- برنامج املاجستير بدون اطروحة:

احلد األدني للمقررات التي يجب أن يجتازها الطالب في هذه احلالة هو سبعة مقررات 
دراسية )3 وحدات دراسية للمقرر الواحد( في مجاالت متخصصة وفًقا للشروط التي 

حتددها جلنة الدراسات العليا.
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3- دبلوم الدراسات العليا:

يجوز للكلية، وفي حاالت استثنائية، منح الطالب الذي ال يحقق جميع متطلبات درجة 
املاجستير »دبلوم دراسات عليا« بشرط اجتياز ما ال يقل عن أربعة مقررات دراسية من 
مقررات الدراسات العليا )مستوى 500 فأعلى( ، ومبعدل تراكمي ال يقل عن )2.67( 

نقطة، مع األخذ باالعتبار ما يلي:

ال يشترط للحصول على الدبلوم اجتياز االمتحان الشامل او إعداد أطروحة. 

على الطالب تقدمي طلب يتضمن تبريًرا مناسًبا وراء عدم قدرته على إعداد أطروحة مع 
طلب منحه شهادة دبلوم دراسات عليا. وملنح الطالب هذه الشهادة، يجب احلصول على 

موافقة جلنة الدراسات العليا.

ب- احلدود الزمنية للدراسة:
املدة االعتيادية للماجستير سنة أو سنتني حسب البرنامج، على أنه ال يجوز أن تقل مدة 
دراسة املاجستير عن سنة، ولكن يجوز منح سنة إضافية واحدة بحد أقصى بحيث تزيد 
املدة  العليا بشرط أال تتجاوز  الدراسات  بناء على قرار جلنة  الدراسة عن سنتني  مدة 
اإلجمالية 3 سنوات. احلد األدنى للمقررات التي يجب أن يجتازها الطالب للحصول على 
درجة املاجستير هو ستة م�قررات دراس�ية )18 وحدة دراسية( باإلضافة لألطروحة )6 
الطالب على إجناز بحث  املاجستير مقدرة  تثبت أطروحة  أن  وحدات دراسية(. ويجب 

علمي، يعالج مشكلة عملية، وعرض نتائج بحثه بأسلوب واضح ومنهجي.

احلد الزمني االدنى الستكمال متطلبات درجة املاجستير هو سنة دراسية كاملة. وتختلف 
احلدود الزمنية القصوى وفقا لطبيعة املقبولني في البرنامج:

1- طلبة الدوام الكامل:

على الطالب انهاء برنامج املاجستير خالل سنتني من تاريخ القيد، ويجوز مبوافقة عميد 
في  قيده  الستمرار  فرصة  الطالب  إعطاء  العليا  ال��دراس��ات  جلنة  من  بتوصية  الكلية 

البرنامج ملدة ال تتجاوز عام دراسي إضافي.
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2- طلبة الدوام اجلزئي:

على الطالب املقيد وفق نظام الدوام اجلزئي انهاء برنامج املاجستير خالل ثالث سنوات 
من تاريخ القيد، ويجوز مبوافقة عميد الكلية وبتوصية من جلنة الدراسات العليا إعطاء 

الطالب فرصة الستمرار قيده في البرنامج ملدة ال تتجاوز عام دراسي إضافي.

3- الطلبة احملولني ومن في حكمهم:

بالنسبة للطلبة الذين مت قبولهم بالكلية بعد دراسة مقررات دراسات عليا، أو اعتمد لهم 
مقررات درسوها مبؤسسات علمية أخرى)1(، فيخفض زمن اعتباري من الفترة االعتيادية 
كسور  وإسقاط  معتمدين،  مقررين  لكل  دراس��ي  فصل  بواقع  املاجستير  برنامج  إلكمال 

الزمن االعتبارية.

 وفي جميع األحوال، يجوز بقرار من عميد الكلية وبتوصية من جلنة الدراسات العليا 
منح الطالب مدة استثنائية ال تتجاوز فصلني دراسيني في حالة الطلبة املقبولني قبوال 

مشروطا مبقررات عالجية أو مستوى لغوي معني.

العبء الدراسي:
يتفاوت العبء الدراسي أيضا وفق طبيعة املقبولني في البرنامج وحسب طبيعة البرنامج 

في بعض احلاالت، وفق التفصيل التالي:

طلبة الدوام الكامل: يعتبر العبء الدراسي االعتيادي للطالب بدوام كامل ثالثة مقررات  1 )
في الفصل الدراسي، ويجوز في حاالت استثنائية، ومبوافقة جلنة الدراسات العليا 

ورئيس البرنامج وعميد الكلية، التسجيل بأكثر أو أقل من العبء الدراسي املقرر.
طلبة الدوام اجلزئي: العبء الدراسي االعتيادي للطالب بدوام جزئي مقرران في  2 )
العليا  الدراسات  جلنة  ومبوافقة  استثنائية،  ح��االت  في  ويجوز  الدراسي.  الفصل 
ورئيس البرنامج وعميد الكلية، إن يسجل طالب الدوام اجلزئي في أكثر أو أقل من 

العبء الدراسي االعتيادي.

)1(   ال تتم معادلة مقررات حتويل الدراسات العليا لبرنامج املاجستير في الوقت الراهن، بناء على قرار مجلس األمناء في 
اجتماعه رقم 1 لسنة 2012.
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األطروحة: ويعتبر التسجيل لألطروحة مكافئا للتسجيل بعبء دراسي اعتيادي )6( 3 
وحدات دراسية(. 

احلاالت اخلاصة: يجوز باقتراح من جلنة الدراسات العليا رئيس البرامج وموافقة  4 )
عميد الكلية استثناء الطالب املتوقع تخرجه من احلد األقصى للعبء الدراسي في 

فصل التخرج. 

 تاسعا: سلم التقديرات والدرجات.

يعتمد لتقييم الطالب في كل من املقررات املعتمدة وفي حساب املعدل املتوسط سلم  1 .
التقديرات التالي:

 املعدلالتقدير
شرح التقديرالتقدير اللفظيالتراكمي

Aاملمتاز ممتاز4  نقاط الطالب  أداء  الدرجات  تعكس   )A(
التحليل  على  املمتازة  قدرته  على  وتبرهن 
التحليل  على  مبنية  ممتازة  إجابات  وتقدمي 

النقدي واألفكار اإلبداعية. 
A-ممتاز منخفض3.67  نقاط

B+جيد جًدا مرتفع3.33  نقاط
اجليد  الطالب  أداء  الدرجات  تعكس   )B(
وتبرهن على مستوى جيد من اإلجناز وقدرة 

معقولة على التفكير والفهم النقدي.  
Bجيد جًدا3  نقاط

B-جيد جًدا منخفض2.67  نقاط

C+املرضي جيد مرتفع2.33  نقاط الطالب  عمل  الدرجات  تعكس   )C(
وقدرته على حتسني وتطوير احللول للمشاكل 
من  األدنى  احلد  تلبية  خالل  من  البسيطة، 

املعايير الالزمة الجتياز املقرر.
Cجيد2  نقاط

F

0  نقطة

)أقل من 
)70%

راسب
)F( تدل الدرجات على أن الطالب لم يستوفي 
كفاية  أداء متدني، وعدم  وتدل على  املعايير، 
األدلة على الفهم، وضعف في مهارات التحليل 

النقدي.
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في حالة املقررات التي ال تأخذ بسلم التقديرات السابق في تقييم طالبها، يكون  2 .
التقدير فيها »ناجح« )ن P( أو »راسب » ) ه� F( وال يحسب لها وحدات دراسية كما 

ال تدخل في حساب معدل متوسط التقديرات.
في حالة تأجيل التقدير النهائي للطالب لعدم استيفاء كافة متطلبات املقرر ألسباب  3 .
يقبلها أستاذ املقرر ويعتمدها رئيس البرامج، يعطى الطالب تقدير )inc( على أن 
يستكمل الطالب املتطلبات الناقصة قبل انقضاء املواعيد التي حتددها الكلية ، وإال 

.)F �يعتبر تقديره في املقرر )ه
 ، التي قد تستمر ألكثر من فصل دراسي واحد )نظام فصلي(  في حالة املقررات  4 .
يعطى الطالب تقدير » مقرر مستمر« ) م م CC(، وال يسجل التقدير النهائي للمقرر 
اال في الفصل األخير لهذا املقرر، وال يجوز تأجيل اعطاء التقدير النهائي للطالب 
العبء  وج��دت( في حتديد  )ان  املقرر  وح��دات  وتستخدم  الفصل،  نهاية هذا  عند 

الدراسي مرة واحدة فقط.
 ») 5 .U( م��رض��ي  غير   /  )S(مرضي« تقدير  يعطى  ل��ألط��روح��ة  التسجيل  ح��ال��ة  ف��ي 
مناقشة  بعد   )F/P( النهائي  التقدير  ويعطى  اإلع��داد،  البحث حتت  استمر  طاملا 

األطروحة. 
يجب أن يحصل الطالب على معدل متوسط للتقديرات )2.67. 6 نقطة( او اكثر كشرط 
متوسط  معدل  على  الطالب  يحصل  أن  ويجب  املاجستير،  درج��ة  على  للحصول 

للتقديرات )2.67( نقطة أو اكثر كشرط للحصول على » دبلوم دراسات عليا«. 
يجوز ألستاذ املقرر اجراء تصحيح اي خطأ في رصد الدرجات، وذلك خالل اسبوع  7 .
واحد من تاريخ رصد الدرجة، وال يجوز التعديل بعد ذلك اال مبوافقة جلنة البرنامج 
الدراسي  الفصل  بداية  من  اسبوعني  اقصى خالل  وبحد  الطالبية  الشئون  وجلنة 

التالي، وال يجوز التعديل بعد ذلك في اي حال من االحوال.
اعادة النظر في  ال يجوز – باستثناء االخطاء املادية في حساب درجات الطالب – . 8

تقييم ورقة االمتحان كما اجراه املمتحن املصحح، او جلنة املمتحنني.



120

دليل الصالب

عاشرا: نظام الكلية )الغش- االنذار(.
يقوم املشرف على االمتحان عند ضبط اية حالة غش او شروع فيه، باثبات ذلك  1 .
في محضر يذكر فيه اسم الطالب، ورقمه، ومادة االمتحان، وساعته، وتاريخه مع 
وصف الواقعة، ثم يحيله الى جلنة البرنامج الجراء التحقيق واتخاذ التوصية املناسبة 

ورفعها الى عميد الكلية، عن طريق رئيس اللجنة التنفيذية التخاذ القرار النهائي.

عند ثبوت واقعة الغش او الشروع فيه يصدر عميد الكلية قرارا يتضمن ما يلي: 2 .

أ( اعتبار الطالب راسبا في جميع املقررات املسجل فيها في الفصل الدراسي الذي 
ضبطت فيه حالة الغش.

ب( إخطار رئيس اللجنة التنفيذية والقائمني بالتدريس له في ذلك الفصل.

في  ذل��ك  ويثبت  البرنامج  من  اكادمييا  الطالب  يفصل  الغش  ال��ى  العود  حالة  في  3 .
سجله. 

تسري احكام البنود املذكورة اعاله على كل من يتم ضبطه في حالة الغش او الشروع  4 .
فيه او من يساعد او يتفق مع غيره على ذلك.

يحظر على طالب الكلية القيام بكل ما من شأنه اإلخالل بنظام االمتحان، وفي حالة  5 .
البرامج  رئيس  إلى  يقدمه  بذلك،  محضرا  االمتحان  على  املشرف  يحرر  املخالفة 
لرفعه إلى عميد الكلية عن طريق رئيس اللجنة التنفيذية، وعند ثبوت اإلخالل بنظام 
االمتحان يصدر عميد الكلية قرارا باعتبار الطالب راسبا في املقرر الذي متت فيه 

حالة اإلخالل.

إذا حصل طالب برنامج املاجستير على معدل عام يقل عن 2.67. 6 في أية مرحلة من 
املاجستير، يوجه إليه »إنذار أول« وإذا لم يقم برفع معدله بعد ذلك، بحيث يصل إلى 

2.67 يفصل من برنامج املاجستير)1(.

تسري على طالب الدراسات العليا أحكام الئحة النظام الدراسي والشؤون الطالبية  7 .
فيما لم يرد في شأنه نص خاص.

)1(    بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )4( لسنة 2013.
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أما بالنسبة للطلبة الراغبني في احلصول على شهادة املاجستير بأطروحة، فيجب  8 .
أخذ اللوائح التالية في االعتبار:

     - تسجيل األطروحة:

املشرف  موافقة  بشرط  لألطروحة  يسجل  أن  واح��د  دراس��ي  فصل  بعد  للطالب  ميكن 
األكادميي ومدير البرنامج وذلك وفقا ملا يلي:

أ( ان يكون الطالب قد اجتاز ثالثة مقررات على األقل من مقررات البرنامج، ومبعدل 
متوسط للتقديرات ال يقل عن )2.67( نقطة.

ب( يعتبر الطالب املسجل لالطروحة مستوفيا لشرط العبء الدراسي االعتيادي.

ج( يجوز أن يستمر التسجيل لألطروحة ألكثر من فصل دراسي واحد، وتعطى تقديرات 
لألطروحة حتت اإلعداد » مرض« أو » غير مرض«.

- اختيار املشرف:

يتم تسمية مشرف اكادميي لكل طالب ماجستير يتعني عليه إعداد أطروحة، ولكل طالب 
وقت ال يتعدى نهاية الفصل الدراسي التالي لقبوله. وترفع جلنة الدراسات العليا توصية 

بتسمية املشرف واملشرفني املشاركني إلى عميد الكلية لالعتماد. 

- حتكيم االطروحة:

يتم حتكيم االطروحة بعد تسليم الطالب لها وقبل حتديد جلنة املناقشة من قبل استاذ 
من املختصني في موضوعها. ويجب أن يحصل الطالب على تقدير »قابلة للمناقشة« من 
االستاذ.  وفي هذه احلالة تشكل جلنة الدراسات العليا جلنة املناقشة وتتخذ اجراءاتها. 
أما إذا قدر احملكم عدم صالحية األطروحة للمناقشة، يرسل رئيس البرامج األطروحة 
حملكم ثاٍن ويعتمد رأيه في صالحيتها للمناقشة. إذا قدر احملكما الثاني عدم صالحية 
الطالب  منح  االعتبار  في  ويؤخذ  األطروحة  ترفض  الثانية،  للمرة  للمناقشة  األطروحة 

دبلوم الدراسات العليا. 
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- مدة االطروحة 

الكامل وفصلني دراسيني لطلبة  الدوام  •مدة إعداد االطروحة فصل دراسي لطلبة  	
بحد  دراسيني  فصلني  ملدة  التمديد  الكلية  عميد  ويجوز مبوافقة  اجلزئي.  ال��دوام 
أقصى على أن حتسب هذه املدة ضمن املدة اإلجمالية للدراسة. يجوز باقتراح من 
جلنة الدراسات العليا وموافقة عميد الكلية استثناء الطالب املتوقع تخرجه خالل 

فصل دراسي واحد التمديد له ملدة فصل دراسي إضافي. 

جلنة املناقشة

الدراسات  من جلنة  بقرار  تشكل  للمناقشة،.  األطروحة  احملكم صالحية  قدر  •إذا  	
العليا جلنة مكونه من ثالثة أعضاء، على أن يكون منهم اثنني على االقل من أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية ملناقشة األطروحة. ترسل لهم نسخ من االطروحة قبل مدة ال 

تقل عن شهر من موعد املناقشة.

•تناقش اللجنة الطالب في اطروحته وتقدر له درجة اعتبارية ال تدخل في حساب  	
ادخال  أو  العلمية  النواقص  بعض  استكمال  الطالب  من  تطلب  أن  وللجنة  املعدل. 
أي تعديالت على اطروحته إذا وجدت ضرورة لذلك. ولها أن حتدد له فترة زمنية 
إلعداد التعديالت وإرسالها لرئيس اللجنة. وفي هذه احلالة ترصد درجته بعد امتام 

التعديالت املطلوبة.

املنح الدراسية:

يجوز منح الطلبة املقبولني ببرامج املاجستير باجلامعة، منحا دراسية بناء على طلبهم  1- 
وموافقة رئيس الكلية.

يشترط للموافقة على تخصيص »املنحة الدراسية« ان يكون الطالب مسجال ومستمرا  2- 
كطالب نظامي وبدوام كامل في أحد برامج املاجستير، واال يكون له مصدر مالي 
آخر من عمل او منحة داخل او خارج الكلية، ويستثنى من ذلك املساعدون العلميون 

العاملون في الكلية.
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مدة املنحة الدراسية اربعة وعشرون شهرا على االكثر. 3- 

قيمة املنحة الدراسية هي قيمة الرسوم الدراسية طوال املدة االعتيادية للماجستير  4- 
ومبا ال يتجاوز أربعة وعشرين شهرا.

يجوز أن يستعني رئيس القسم العلمي بطالب املنحة في املعاونة في األمور املتعلقة  5- 
بالتدريس للمرحلة اجلامعية األولى بواقع ست )6( ساعات أسبوعيا.

تلغى املنحة في حالة اإلخالل بأي من الشروط الواردة في الفقرة الثانية من هذه  6- 
املادة، وتقرر الكلية تسوية أوضاع املنحة في ضوء حالة الطالب .

يجوز في أي وقت إلغاء املنحة املخصصة للطالب، بناء على تقرير مسبب من املشرف  7- 
األكادميي واعتماد جلنة البرامج وموافقة رئيس الكلية.
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احملتوى العلمي للمقررات الدراسية لدرجة املاجستير في القانون حسب البرامج)1(
البرنامج التمهيدي للغة اإلجنليزية:

اسم املقرررقم املقرر

401

اللغة اإلجنليزية املتقدمة
يهدف املقرر إلى حتسني مهارات الطالب في التعامل بشكل منتظم 
املقرر  يساعد  اإلجنليزية.  باللغة  املكتوبة  القانونية  املستندات  مع 
املكتوبة  السياقات  في  اإلجنليزية  القانونية  اللغة  فهم  على  الطلبة 
والشفوية املعاصرة، واستخدام اللغة اإلجنليزية الواضحة والدقيقة 

في مجاالت العمل اليومية.

402

املصطلحات القانونية اإلجنليزية
)أو  قانوني  مصطلح   100 من  يقرب  ما  على  الطالب  إطالع  أ. 

مصطلحات تستخدم في املجال القانوني(.
ب. تعريف الطالب باستخدام املصطلحات احلديثة بطريقة عملية 

ومفيدة باللغة اإلجنليزية.
القوانني  من  مستخلصة  املقرر  هذا  في  املستخدمة  املصطلحات 
احمللية والدولية املرتبطة بشكل خاص بدولة الكويت. وبالتالي، فإن 
املقرر يعتمد على موقع احلكومة الكويتية بدالً من الكتاب املدرسي. 
تتوافق نتائج التعلم املتوقعة من هذا املقرر مع الصفات التي يجب أن 

يتحلى بها طالب املاجستير.

403

اللغة اإلجنليزية القانونية املتقدمة
كتابة  مكونات  ذلك  في  مبا  القانونية  الكتابة  على  املقرر  يركز 
النقدي،  والتفكير  القانونية،  والنصوص  واملصطلحات،  املقاالت، 
املنطقي.  والتفكير  الصياغة،  وإعادة  والتلخيص،  التحليل،  وتشمل 
يقوم الطالب بتطوير معرفتهم ومهاراتهم القانونية مع التركيز على 
تطوير قدرتهم على التواصل باللغة اإلجنليزية، في أشكالها الشفوية 
والكتابية. يهدف هذا املقرر إلى تطوير املعرفة واملهارات في مجال 

اللغة اإلجنليزية القانونية.
)1(  تعدل هذه املقررات بقرار من مجلس الكلية وتصديق مجلس األمناء، ويعمل بها حتى قبل املصادقة عليها، ويجوز أن يتم 

اإلضافة إليها في أي وقت من قبل مجلس الكلية وبناء على توصية من جلنة الدراسات العليا في الكلية.
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ماجستير القانون العام:

اسم املقرررقم املقرر

510

القانون الدستوري: 
يتناول دراسة أحد موضوعات القانون الدستوري بشكل معمق، كأن 
والرقابة  الدولة  في  العامة  السلطات  بني  العالقة  موضوع  يدرس 
االنظمة  من  وموقعه  الكويت  في  احلكم  نظام  أو  بينها،  املتبادلة 

الدستورية املقارنة.

512

القانون االداري:
يشمل دراسة متعمقة ألحد موضوعات القانون اإلداري مثل النشاط 
والوظيفة  العام  واملرفق  االداري  الضبط  دراسة  االداري من حيث 
العامة والعقود اإلدارية أو نظم ادارة املرافق العامة احلديثة ودور 
عقود البناء والتشغيل والتحويل، أو الرقابة على املشروعية من حيث 
البحث في االسس الدستورية للتشريعات الالئحية و للنظم االدارية 

والرقابة عليها واملسؤولية عنها.

514

القانون اجلنائي:
اجلنائي  القانون  موضوعات  ألحد  متعمقة  دراسة  املقرر  يحوي 
التقليدية أو املستجدة، فيتناول دراسة النظريات احلديثة في تقومي 
املجرمني، أو دراسة أنواع خاصة من اجلرائم – مثل أحكام اجلرائم 
االقتصادية أو السياسية- أو القانون اجلنائي الدولي  والبحث في 

االحكام املوضوعية واإلجرائية اخلاصة بها.
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اسم املقرررقم املقرر

516

املنظمات الدولية االقليمية:
يركز املقرر على دراسة جوانب خاصة من القانون الدولي في مجال 
املنظمات الدولية االقليمية ودورها في املجتمع الدولي احلديث. كدراسة 
املتخصصة،  للمنظمات  بالنسبة  املتخصص  دورها  وإدارتها،  نظمها 
القيود واحلدود ملمارستها اختصاصاتها على املستوى الدولي، اعتراف 

الدول غير االعضاء والتعامل مع هذا النوع من املنظمات. 

518

تشريعات البيئة:
يعنى هذا املقرر بدراسة متعمقة لتطور تشريعات البيئة على املستوى 
التشريعات املتخصصة في  والعاملي، ودور هذه  الوطني واإلقليمي 
مع  وتكاملها  وارتباطها  محددة،  مجاالت  في  البيئة  على  احلفاظ 
التشريعات البيئية االخرى احمللية أو االقليمية أو الدولية، وعالقتها 
مطالبات  قضايا  ودراسة  املجاالت  بعض  في  الدولية  باملسؤولية 

التعويض عن االضرار البيئية.

520

املالية العامة:

يشمل املقرر دراسة معمقة جلوانب من علم املالية العامة من حيث 
دراسة القواعد العامة واخلاصة في اعداد ميزانية الدولة العامة 
واالسس الدستورية واالقتصادية لها، واالستثناءات التي ترد عليها، 
الرقابة  وانظمة  وامللحقة،  املستقلة  بامليزانيات  اخلاصة  والقواعد 

السابقة والالحقة عليها.
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اسم املقرررقم املقرر

522

النظم السياسية املقارنة:
العلمي لهذا املقرر على دراسة االنظمة السياسية  يعتمد احملتوى 
النظم،  فلسفة هذه  التعمق في  تركز على  مقارنة  دراسة  املختلفة 
والنظريات التي قامت عليها، والتطورات التي أدخلتها عليها التجارب 
الواقعية. كما يعنى بدراسة انعكاس اختيار النظام السياسي على 

العملية التشريعية للدولة وعلى االجهزة والنظم االدارية لها.

524

القوانني والتشريعات املالية واحملاسبية احلديثة:

يشمل هذا املقرر في اجلزء االول منه على دراسة املستجدات في علم 
املالية العامة في التشريعات املقارنة، والتطورات التي استحدثتها 
بعض الدول في مجال اعداد امليزانيات من حيث ايرادات امليزانية 
العامة ومصروفاتها. ويتناول في اجلزء الثاني منه دراسة القوانني 
والتشريعات احلديثة في مجال النظم احملاسبية اخلاصة بالدومني 

العام واخلاص للدولة، وتطور أنظمة الرقابة احلسابية عليها.

526

الرقابة املالية على الدولة واملؤسسات العامة:
يركز احملتوى العلمي لهذا املقرر على دراسة اجلوانب الدستورية 
للرقابة املالية على الدولة ومؤسساستها العامة بشكل معمق، وكذا 
اجلوانب  ودراسة  املالية،  الرقابة  مجال  في  الدولة  فلسفة  على 
االنظمة  في  التباين  ودراسة  الفلسفة.  هذه  لتنفيذ  التشريعية 
السياسية املختلفة في ممارسة وطبيعة الرقابة املالية على الدولة 
بني االنظمة الشمولية وأنظمة االقتصاد احلر. كما يتناول بالدراسة 
ومدى  العام  املال  حماية  مجال  في  احلديثة  التشريعات  املتعمقة 
حتقيقها لألسس الدستورية وفلسفة الدولة ومدى تعارضها معها.
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528

الضرائب العامة واالزدواج الضريبي:
املقارنة  الضريبية  للتشريعات  معمقة  دراسة  املقرر  هذا  يشمل 
وتطورها ودورها في االقتصاد الكلي للدولة، والتشريعات الضريبية 
الطبيعية  الثروات  موارد  على  القائم  االقتصاد  ذات  الدول  في 
املختلفة  النظم  بالدراسة  يتناول  كما  خاص.  بشكل  والبترول 
واالتفاقيات الدولية في مجال معاجلة مشكلة االزدواج الضريبي، 

وبشكل خاص في مجال االستثمارات الدولية.

530

احلكومة االلكترونية وحرية تداول املعلومة:
والتشريعات  اإللكترونية  احلكومة  تنظيم  دراسة  املقرر  يحتوي 
اإللكترونية  احلكومة  مجال  في  العاملية  والتجارب  لها،  املنظمة 
هذا في اجلزء االول. كما يتناول في اجلزء الثاني دراسة معمقة 
في اشكالية حرية تداول املعلومات في اطار احلكومة االلكترونية 
ومبدأ احلق في اخلصوصية من خالل االسس الدستورية واملبادئ 

القانونية املستقرة.

532

التعويضات في القانون الدولي العام:
يتناول هذا املقرر بالدراسة املتعمقة موضوع التعويض في القانون 
الدولي  القانون  في  العامة  املبادئ  دراسة  العام من خالل  الدولي 
أو  الدولية  العدل  الدائمة أو محكمة  العدل  والتي ارستها محكمة 
قضايا  من  املجال  هذا  في  املستجدات  ودراسة  التحكيم.  هيئات 
التعويض عن االضرار البيئية أو التعويض عن أضرار احلرب ودور 

االمم املتحدة وجلانها في مجال التعويضات.
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551

القانون املدني:
بشكل  املدني  القانون  موضوعات  أحد  دراسة  املقرر  هذا  يشمل 
متعمق، كدراسة احلقوق العينية االصلية والتبعية أو دراسة مسائل 
االثبات  كدراسة  أو  ومشكالتها،  املدنية  العقود  مجال  في  متعمقة 

واستخدام التكنولوجيا احلديثة في االتصال االلكتروني فيه.

553

القانون التجاري: 
يتضمن املقرر دراسة موضوعات متعمقة في مجال القانون التجاري، 
القابضة،  والشركات  واندماجها  الشركات  حتول  موضوع  كدراسة 
دراسة موضوع املنافسة غير املشروعة، تعارض املصالح واستغالل 
املعلومات والبيانات غير املعلنة، تنظيم تداول االوراق املالية واألدوات 
الواردة  والقيود  املجال من نظم اخليارات وغيره  احلديثة في هذا 

على أعضاء مجلس ادارة الشركة والوسطاء. 

555

قانون املرافعات:
املرافعات،  قانون  موضوعات  أحد  معمقة  بدراسة  املقرر  يتناول 
أو دراسة االختصاص  البطالن،  أو نظرية  الدعوى  كدراسة نظرية 
القضائي من خالل دراسة مقارنة متعمقة تركز على التطور في هذا 

املجال وأوجه القصور في التشريع واالجتهاد القضائي الوطني.

557

القانون الدولي اخلاص:

يشتمل املقرر على دراسة معمقة ألحد موضوعات القانون الدولي 
للدولة،  القضائية  القضائي واحلصانة  االختصاص  كتنازع  اخلاص 
عقود الدولة الدولية والقانون واجب التطبيق عليها، العقد الدولي: 
دراسة في نظريات العقد الدولي الطليق، توطني العقد، قانون التجار 
أو Lex Mercatoria . تنفيذ أحكام احملاكم االجنبية واالعتراف 

بها في التشريع املقارن واالتفاقيات الدولية.
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منازعات التنفيذ:
يتضمن هذا املقرر دراسة متعمقة الحد موضوعات منازعات التنفيذ 
التنفيذ  منازعات  دراسة  ذلك  من  واملقارن.  الكويتي  القانون  في 
واالشكاالت  التنفيذ  املوضوعية، سندات  التنفيذ  منازعات  الوقتية، 

في تنفيذها، منازعات التنفيذ املتعلقة باحلجز.

561

تسوية منازعات التجارة الدولية:
الدولية  التجارة  منازعات  تسوية  آليات  دراسة  املقرر  هذا  يتناول 
في جوانبها االجرائية واملوضوعية دراسة متعمقة. وذلك من خالل 
دراسة آليات تسوية املنازعات كالوساطة والتوفيق والتحكيم، ودور 
االتفاقيات  ودراسة  الدولية،  بالتجارة  واملعنية  القائمة  املؤسسات 

الدولية املنظمة للقواعد املوضوعية واإلجرائية للعقود الدولية.

563

التجارة البحرية:
يعنى هذا املقرر بدراسة جوانب من التجارة البحرية دراسة متعمقة. 
وسند  وأحكامها  الشحن  سندات  و  البحري،  النقل  عقود  كدراسة 
الشحن اإللكتروني منازعات التجارة البحرية ودور كل من الشاحن 

وشركة التأمني في هذه املنازعات.

565

امللكية الفكرية والتعامالت االلكترونية:
يتضمن هذا املقرر دراسة موضوع حقوق امللكية الفكرية وتنظيمها 
واملنظمات  الدولية  االتفاقيات  وعلى مستوى  الوطني  املستوى  على 
املتخصصة في هذا املجال. كما يتناول دراسة أثر استخدام وسائل 

االتصال احلديثة على حقوق امللكية الفكرية وبشكل 
خاص في مجال اإلنترنت وكيفية تطبيق قواعد حماية هذه احلقوق 

في التعامالت االلكترونية.
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567

املعامالت والعقود التجارية احلديثة:

املعامالت  من  املستحدثة  االشكال  دراسة  على  املقرر  هذا  يركز 
املشرع  بها  قبل  التي  تلك  أو  املقارن  القانون  في  التجارية  والعقود 

الكويتي، كالبيوع االئتمانية ، االجارة ، التورق والتوريق.

569

التحكيم التجاري الدولي:

في  االساسية  املوضوعات  متعمقة الحد  دراسة  املقرر  هذا  يتناول 
التطبيق  واجب  القانون  كموضوع  الدولي،  التجاري  التحكيم  مجال 
على  التطبيق  واجب  القانون  به،  املتعلقة  والنظريات  املوضوع  على 
أحكام  تنفيذ  املجال،  هذا  في  القوانني  وتنازع  التحكيم  إجراءات 

احملكمني الدولية واالعتراف بها ومنازعاتها.

571

املعامالت القانونية وفقا الحكام الشريعة )البيوع -االجارة(:

املؤسسات  استحدثتها  التي  املعامالت  بدراسة  املقرر  هذا  يعنى 
االسالمية  الشريعة  أحكام  مراعاة  سياسة  على  القائمة  التجارية 
هذه  ملثل  العامة  االسس  بدراسة  وذلك  التجارية،  معامالتها  في 
املعامالت ومناذج منها كعقود البيع كاملرابحة واالستصناع والسلم، 
وعقود التمويل كعقد االجارة واملشاركة املتناقصة املنتهية بالتملك. 
كما يتناول دراسة الفوارق القانونية بينها وبني املعامالت التقليدية 

من حيث الشروط املوضوعية واآلثار.
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573

الشريعة اإلسالمية 

يتضمن هذا املقرر دراسة موضوع مهم على مستوى التنظير واملقارنة، 
وهو املبادئ القانونية العامة لنظرية العقود وانعكاساتها على موضوع 
عملي دقيق هو حتول العقود وإعادة تكييفها وأثر العوارض الطارئة 
لتطبيق  عمليا  وأسلوبا  أيضا منوذجا  املقرر  هذا  ويعتبر  ذلك.  في 
الشريعة اإلسالمية وإثراء احللول القانونية املتاحة لتحقيق مصالح 

األمم والشعوب كهدف أسمى للنظم القانونية جمعاء.

575

النظم القانونية املقارنة

اللغة  إطار  في  املقارن  القانون  على  الطلبة  املقرر  هذا  يعّرف 
املقارن،  القانون  تعريف  أبرزها  مواضيع  عدة  ويتناول  اإلجنليزية، 
الهدف والغاية من إجراء حتليل قانوني مقارن،  تاريخه ومنهجيته، 
تصنيف األنظمة القانونية في العالم ضمن فئات قانونية، استخدام 
دور  عن  نبذة  إلى  باإلضافة  احمللية،  احملاكم  في  األجنبي  القانون 
احملاكم، احملامني والقضاة في عدة أنظمة قانونية وإلى دراسة بعض 

احلاالت القانونية املتعلقة مبسائل القانون املقارن. 
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قواعد إعداد رسالة الدراسات العليا في كلية القانون الكويتية العاملية)1(

يجب على طلبة كلية القانون الكويتية العاملية الذين يكتبون رسالة الدراسات العليا التقيد 
بالقواعد التالية)2(:

اإلشراف وتقارير املتابعة 1 .

•يجب على كل طالب مسجل للرسالة عرض ما أجنزه في إعداده لها على املشرف  	
عليه بشكل دوري مبعدل مرة على األقل كل شهر، ويقدم املشرف تقريراً بشأن كل 
طالب يتولى اإلشراف على رسالته في نهاية الفصل الدراسي، يبني فيه املراحل التي 

أجنزها الطالب والتاريخ املتوقع للتسليم النهائي للرسالة وإرسالها للتحكيم.

دراسي  نهاية كل فصل  يقدمه في  الذي  التقرير  في  تقديراً  للكالب  املشرف  •مينح  	
إما  التقييم  ويكون  عنه،  رضائه  وم��دى  للطالب  البحثي  للمجهود  تقييمه  فيه  يبني 
بتقدير راض )S( أو غير راض )N. S(. وإذا حصل الطالب على تقدير )N.S( مرتني 

متتاليتني يفصل من برنامج املاجستير.

	 الشروط الشكلية

الطول: يكون عدد صفحات الرسالة من 100 إلى 150 صفحة في حدود حوالي 30.000	  
– 45.000 كلمة في املتوسط )مبا في ذلك احلواشي وبدون قائمة املراجع(. 

لغة الرسالة:	  اإلجنليزية، مع تقدمي ملخص للرسالة باللغة اإلجنليزية وملخص ثان 
باللغة العربية، ال يقل عن 3 صفحات وال يزيد عن 5 صفحات لكل منهما.

.  	A4 :قياس الورق

( وخط   	Times New Roman( 14 الطباعة: يحب أن تكون الرسائل مطبوعة واخلط
Calibri( 10( للحواشي.

)1( أكتوبر 2014.
)2( تطبق هذه القواعد باإلضافة إلى القواعد العامة بشأن البحث العلمي التي لم يرد بها نص ضمن هذه القواعد، كما يلتزم 

الطالب مبراعاة توجيهات املشرف، باعتبارها مكملة لهذه القواعد.
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االستشهادات واالقتباسات:	  من املراجع يجب أن تكون مكتوبة باخلط ذاته كما سبق 
ولكن على أن يكون مائاًل )Italic(. يجب أن تبدأ وتنتهي بعالمات االقتباس وأن يكون 
مرجعها مدوناً في الهوامش. إذا كانت أطول من أربعة أسطر، يجب كتابتها بفقرة 

على حدة وليس ضمن النص األساسي.
املسافة بني األسطر: 1.5	 

الهوامش: يترك هامش مقداره 3 سم على اليسار وباقي الهوامش 2.5	  سم.

	 تقع على عاتق الكالب مسؤولية تنظيم الرسالة على النحو التالي:

يجب أن حتتوي على شعار الكلية كعنوان رئيسي، ثم عنوان الرسالة،  صفحة العنوان: 	 
اسم الطالب، اسم املشرف، نوع الرسالة، االختصاص والسنة. 

ملخص عن الرسالة:	  بعد صفحة العنوان ويجب أن يكون هناك مختصر باإلجنليزية 
ومختصر بالعربية.

شكر وتقدير / إهداءات )اختيارية(:	  بعد صفحة العنوان ممكن إدراج صفحة يشكر 
فيها الطالب املساعدة التي تلقاها و/أو يهدي العمل )هذا اختياري(.

جدول احملتويات:	  يجب تضمني الرسالة جدول محتويات يظهر العناوين الرئيسية 
والثانوية مع ترقيم الصفحات عند بداية كل فقرة.

•الئحة املصطلحات / االختصارات )اختيارية(. 	

•نص الرسالة. 	

•الئحة املراجع. 	

•املالحق )إن وجدت(. 	

•استعمال الضمير املنفصل »أنا«: في الكتابات األكادميية، ال يحبذ استعمال »أنأ«،  	
ألن هكذا كتابات حتتاج أن تقدم بطريقة موضوعية. لذا يجب كتابة الرسالة بصيغة 
الغائب وليس املتكلم. فمثاًل بدل كتابة »في رسالتي«، يجب كتابة »في هذه الرسالة«. 
وبدل كتابة »سوف أظهر«، ميكنك كتابة »سوف تشرح الرسالة«. لكن جتدر اإلشارة 
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إلى أن هناك اختالف آراء حول هذا األمر، ولكن متلي القاعدة الهامة أنه يجب أن 
تكون الكتابة موضوعية وأن تكون اللهجة غير منحازة، لذا تفادى استعمال صيغة 

املتكلم قدر املستطاع.

يجب ترقيم الصفحات، ويكون الترقيم في وسط أسفل الصفحة،  •  ترقيم الصفحات: 	
وال يجب ترقيم صفحة العنوان. تكون الصفحات التي تسبق النص األساسي بالترقيم 

الروماني )مثاًل: i، ii، iii، iv…(. ويبدأ كل فصل في الرسالة على صفحة جديدة.

بنية الرسالة 2 .

•تبدأ الرسالة مبقدمة تبني أهمية املوضوع وخطة الدراسة، وتقسم الرسالة بعد ذلك  	
إلى فصول وتقسم الفصول إلى مباحث أو أي تقسيم مماثل تقره جلنة الدراسات 
وفهرس  باملراجع،  وقائمة  ال��دراس��ة،  نتائج  تبني  بخامتة  الرسالة  وتختتم  العليا، 

للموضوعات.

ذلك  ك��ان  إذا  أو مبحث متهيدي  ع��رض فصل متهيدي  األح��ي��ان،  بعض  •يجوز، في  	
ضرورياً للتمهيد ملوضوع الرسالة.

•يجب توثيق املعلومات التي يعرضها الباحث بشكل كامل صحيح، مثل نصوص الدستور  	
والتشريعات واللوائح القرارات اإلدارية وأرقامها وأحكام القضاء وآراء الفقه ومواقع 
اإلنترنت، وذلك عن طريق إشارات في حواشي الرسالة. يجب استعمال إرقام تعريفية 

وذكر استشهادات في قضايا وحاالت على طول الرسالة.
االختصارات 3 .

•يستخدم الطالب املصطلحات املختصرة عند اإلشارة إلى مرجع معني أكثر من مرة،  	
أو إلى ما كتبه هو ذاته في صفحات سابقة أو الحقة في رسالته وذلك على الوجه 

اآلتي:

•عند ذكر مرجع للمرة األولى يجب كتابته مع كل املعلومات ذات الصلة )مثاًل االسم  	
العائلي للمؤلف ثم االسم الشخصي، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر، السنة 

والصفحة( في احلواشي. 
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«؛ إذا أراد الطالب اإلشارة إلى هذا املرجع مجدداً، عليه استعمال  • 	supra« استعمال
 »supra« مختصر. مثال، ميكنه كتابة اسم املؤلف أو عنوان الكتاب األساسي ثم كلمة
مذكور  املرجع  حيث  احلاشية  رق��م  أو  الصفحة  ثم  الالتينية(،  اللغة  في  )»أع���اله« 
بالكامل ثم صفحة املرجع التي نقل منها املعلومة أو الفكرة املعينة. على سبيل املثال، 
»supra n2 at p15«، ممكن أن تدل القارئ إلى املرجع املذكور سابقاً في احلاشية 

رقم 2 والصفحة 15 في هذا املرجع.

•إذا أراد الطالب اإلشارة إلى معلومة سبقت له اإلشارة إليها في رسالة يكتب مصطلح  	
»supra«، ويحدد صفحة رسالته التي ذكر فيها هذه املعلومة.

•حينما يكرر الطالب اإلشارة إلى مرجع معني مرتني متتاليتني دون أن يفصل بينهما  	
ويذكر  بالالتيني(  نفسه«  املكان  )»في   ».ibid« يستخدم مصطلح  فإنه  آخر  مرجع 
صفحة هذا املرجع. مثاًل، »ibid.، pp 12« تشير إلى القارئ أن هذا املرجع هو 
نفسه املذكور في احلاشية السابقة ولكن يجب مراجعة الصفحة 12 من هذا املرجع 

إليجاد املصدر.

•إذا ذكر الطالب نفس املرجع ونفس الصفحة في حاشيتني متتاليتني أو أكثر ميكنه  	
كتابة »ibid.« فقط. ذلك يشير إلى القارئ أن املرجع هو نفس املكان ونفس الصفحة 

كما في احلاشية السابقة.

«: حينما يرغب الطالب في لفت نظر القارئ إلى أنه سوف يبحث  • 	infra« استعمال
نقطة معني في جزء الحق في رسالته يستخدم مصطلح »infra«، ويحدد الصفحة 

أو رقم الفقرة.

•ميكن استعمال االختصارات في نص الرسالة ولكن يجب شرحها عند ذكرها ألول  	
مرة في الرسالة من خالل كتابة االختصار بني قوسني بعد كتابة االسم بالكامل مثالُ: 
 North Atlantic Treaty Council،( »التحالف الدولي حلف شمال األطلسي«

NATO( مت تأسيسه عام 1949.
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احلواشي )الهوامش( 4 .

أيضاً  استعمالها  الرسالة. وميكن  نص  في  املعلومات  لتوثيق مصدر  احلواشي  تستعمل 
إلضافة شرح إضافي ملساعدة القارئ على فهم النقطة املبينة في النص األساسي. يجب 
في حواشي  اإلش��ارات  توثيق  يتم  بنقطة.  وتنتهي   capital letter ب�  كل حاشية  تبدأ  أن 

)هوامش( الرسالة على النحو اآلتي: 

•بالنسبة للكتب 	

العائلي للمؤلف ثم االسم الشخصي واحلرف األول من اسمه األوس��ط، ثم  •االسم  	
عنوان الكتاب، ومكان النشر، ودار النشر، ورقم الطبعة األولى، والسنة، والصفحة.

للترتيب  •في حالة وجود اثنني من املؤلفني أو ثالثة تتم اإلشارة إلى أسمائهم وفقاً  	
السابق ويكون ترتيبهم حسب ما ورد في الكتاب، وعنوان الكتاب، ومكان النشر، ودار 

النشر، والسنة، والصفحة.

•في حالة وجود أكثر من ثالثة مؤلفني لكتاب واحد )أي مرجع جماعي( تتم اإلشارة  	
للمؤلف األول وحده بالطريقة املشار إليها فيما سبق، ثم نكتب عبارة وآخرون بعد 

اسمه، وعنوان الكتاب، ومكان النشر، ودار النشر، والسنة، والصفحة.

•إذا كان الكتاب بدون مؤلف نسجل فقط عنوان الكتاب، ومكان النشر، ودار النشر،  	
والسنة، والصفحة. 

مثال عن كتاب منشور:

Limon، D.W. and Mckay، WR. )eds( et.al.، Erskine May Parliamentary Practice، 
twenty second edition، London، Butterworths Law، 1997، pp 47-

املؤلف األساسي واسمه  أنهم مؤلفون، وهذا ألن  الناشرين على  املثال مت ذكر  في هذا 
أصبحا مدرجني في العنوان. في احلواشي التالية، ميكن ذكر الكتاب على النحو التالي: 

.Erskine، May، supra nX، vvv
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•بالنسبة للمقاالت العلمية والبحوث للمؤلف 	

•نكتب أوالً االسم العائلي للمؤلف ثم االسم الشخصي واحلرف األول من االسم األوسط،  	
ثم عنوان املقال، واسم املجلة العلمية، والعدد، والشهر، والسنة، والصفحة.

•إذا كان املقال في مرجع به عدد من املقاالت أو البحوث ملؤلفني مختلفني نكتب أوالً  	
االسم العائلي لكاتب املقال ثم اسمه الشخصي واحلرف األول من االسم األوسط، 

وعنوان املقال، وعنوان الكتاب، ومكان النشر، ودار النشر، والسنة، والصفحة. 
•إذا كان املقال في جريدة يومية أو أسبوعية: نكتب االسم العائلي ملؤلف املقال ثم  	
اسمه الشخصي، واحلرف األول من االسم األوسط وعنوان املقال، واسم اجلريدة 

ومكان النشر، واليوم، والشهر، والسنة، ورقم العدد، والصفحة.
•إذا كان املقال في موسوعة بدون مؤلف: نكتب اسم املوسوعة، وسنة النشر، وعنوان  	

املقال، والصفحة.
الدولة واسم املؤسسة احلكومية، وعنوان  املؤلف مؤسسة حكومية: نكتب اسم  •إذا كان  	

الكتاب، ومكان النشر، ودار النشر، ورقم الطبعة إن لم تكن األولى، والسنة، والصفحة.
املؤسة،  اس��م  نكتب  حكومية:  غير  مؤسسة  أو  أكادميية  مؤسسة  امل��ؤل��ف  ك��ان  •إذا  	
وعنوان الكتاب، ومكان النشر، ودار النشر، ورقم الطبعة إن لم تكن األولى، والسنة، 

والصفحة.
• بالنسبة للكتاب املترجم 	

•نكتب اسم املؤلف العائلي، ثم اسمه الشخصي واحلرف األول من االسم األوسط،  	
وعنوان الكتاب، واسم املترجم، ومكانه، ودار النشر، والسنة، والصفحة ن مع بيان هل 

مت نشر الرسالة أم أنها غير منشورة.
•بالنسبة لألطروحات اجلامعية 	

•نكتب االسم العائلي للمؤلف، ثم االسم الشخصي، واحلرف األول من االسم األوسط  	
واجلامعة،  والكلية،  دك��ت��وراه(،  أو  ماجستير  )رسالة  وطبيعتها  األط��روح��ة،  وعنوان 
باعتبارها  إليها  وإذا مت نشر األطروحة في كتاب عادي نشير  والسنة، والصفحة، 

كتاباً عادياً.
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•بالنسبة للمواقع اإللكترونية 	

نكتب اسم مؤلف الصفحة/املقال، عنوان الصفحة، تاريخ آخر حتديث )إذا كان معروفاً(، 
الرابط )عنوان املوقع( وتاريخ آخر مرة زار الطالب املوقع.

مثالُ:
•انظر إلى: 	

 Parliamentary Education Office، »Separation of Powers: Parliament، Executive 
and Judiciary«

متوفر على: 
http://www.peo.gov.au/learning/fact-sheets/separation-of-powers.html

آخر زيارة للموقع بتاريخ 2014/11/19.
•قائمة املراجع 	

تدرج قائمة املراجع في نهاية الرسالة بعد اخلامتة وقبل الفهرس: يتم التقسيم إلى 3 
أقسام:

ثم  ع��ام،  بوجه  التخصص  في  عامة  مراجع  إلى  ونقسمها  العربية: -  باللغة  املــراجــع 
املراجع املتخصصة ذات الصلة املباشرة مبوضوع الرسالة، ثم الرسائل العلمية، ثم 

املقاالت والبحوث، ثم األحكام القضائية.
وقضايا،  ح��االت  وقوانني،  أنظمة  إلى  تقسم  أن  يجب  اإلجنليزية: -  باللغة  املــراجــع 
كتب، مجالت/ أطروحات جامعية، مقاالت علمية وبحوث للمؤلف، استشهادات من 

قضايا.
األوسط،  االسم  من  األول  واحلرف  الشخصي  باالسم  مسبقة  االلكترونية: -  املواقع 
ثم االسم العائلي للمؤلف، عنوان املقال، مجلة النشر، تاريخ النشر إن وجد والرابط 

االلكتروني.
واحلكم  املناقشة  أعضاء جلنة  لتوقيعات  الرسالة  من  األخيرة  الصفحة  تُخصص   • 	
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على الرسالة. وتبدأ بعبارة: »يشهد املوقعون أدناه بأنهم راجعوا الرسالة وناقشوها 
الصفحة  نهاية  وفي  املناقشة.  وتاريخ  الطالب،  واس��م  العنوان،  ويُحدد  وأج��ازوه��ا« 
يتم تسجيل توقيعات أعضاء اللجنة، ودرجاتهم العلمية، وصفة كل منهم: املشرف، 

املشرف املشارك، واملناقشني.
•يجب إدراج عنوان الرسالة ثم اسم الطالب وتاريخ املناقشة. في نهاية الصفحة، يوقع  	
أعضاء اللجنة ويتم ذكر أسمائهم، درجاتهم العلمية ووظيفتهم في اللجنة )مشرف، 

مشرف مشارك واألعضاء املناقشون(.
•يجب أن يكون عدد النسخ املقدمة من الطالب مساوياً لعدد أعضاء جلنة املناقشة  	

واحلكم مضافاً إليه عدد نسختني للمحكمني اخلارجيني. 
على  مؤقتة  بصورة  اليسار  ناحية  من  البعض  بعضها  مع  الرسالة  نسخ  •يجب ضم  	

طريقة الضم احللزوني أو ما يشابهه.
•في حال كان للطالب أي سؤال أو حاجة ألي توضيح حول املعلومات املدرجة هنا،  	
يجب مراجعة املشرف أوالً. وفي حال لم يتم حل املسألة، ميكنه تقدمي طلب خطي 

إلى جلنة الدراسات العليا.
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ملحق )8( 

الئحة النظام األساسي

لرابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية

الباب األول

االسم واملقر والتعاريف

مادة )1(

االسم: رابطة كلية القانون الكويتية العاملية

املقر: كلية القانون الكويتية العاملية

التعريف: رابطة طلبة كلية القانون الكويتية العاملية هي عبارة عن تنظيم طالبي مستقل 
يقوم على املنهج الدميقراطي وميثل جميع الطلبة في الكلية، وتلتزم في حتقيق أهدافها 
القانون  كلية  وفي  العالي  التعليم  وزارة  وفي  الدولة  في  بها  املعمول  والنظم  بالقوانني 

الكويتية العاملية.

مادة )2(

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد باملصطلحات اآلتية، املعاني املبينة قرين كل منها:

الكلية: كلية القانون الكويتية العاملية

الرابطة: رابطة طلبة كلية القانون الكويتية العاملية، وهي أعلى سلطة للرابطة وتتألف من 
جميع الطلبة.

كلية  طلبة  رابطة  من  واملعينون  املنتخبون  األعضاء  هم  الكلية:  لرابطة  اإلداريـــة  الهيئة 
القانون الكويتية العاملية وتتولى الهيئة وحدها بصفتها املمثلة للطلية في تنظيم ممارسة 

األنشطة ومتثيلهم أمام الكلية.

الطلبة: طالب وطالبات كلبة القانون الكويتية العاملية.
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الباب الثاني

الرابطة 

مادة )3(

في  احلق  سواهم  دون  ولهم  العاملية،  الكويتية  القانون  كلية  طلبة  هم  الرابطة  أعضاء 
الترشيح واالنتخاب وفقاً للشروط احملددة الحقاً ومن بينهم يتم اختيار الطلبة املعينني، 
لهم  ويحق  الطلبة،  لرابطة  األساسي  النظام  بالئحة  الرابطة  أعضاء  جميع  يلتزم  كما 

املشاركة في أنشطتها املختلفة.

مادة )4(
ويترأس  األق��ل،  السنة على  واح��دة في  للرابطة لالنعقاد مرة  العمومية  تدعى اجلمعية 
يخالف  أن  له  يجوز  وال  عنه  ينوب  من  أو  الكلية  طلبة  اإلداري��ة  الهيئة  رئيس  االجتماع 

قرارات الرابطة والنظام األساسي للرابطة أو لوائحها الداخلية.

مادة )5(

تعقد اجلمعية العمومية للرابطة بناًء على دعوة من الهيئة اإلدارية للرابطة بالترتيب املسبق 
مع إدارة الكلية، وتوجه الدعوة إلى جميع األعضاء قبل خمسة أيام دراسية على األقل مع 
إرفاق جدول األعمال بالدعوة، ويجوز أن تعقد اجلمعية العمومية للرابطة اجتماعا بصفة 
استثنائية بناء على طلب كتابي موقع من ثلث أعضائها إلى الهيئة اإلدارية للرابطة مع 
بيان الغرض من االجتماع، على أن تكون الدعوة قبل انعقاد االجتماع االستثنائي بثالثة 
أيام على األقل، فإذا لم تستجب الهيئة اإلدارية لهذا الطلب خالل حمسة عشر يوما، جاز 
لهم الدعوة مباشرة إلى انعقاد اجلمعية العمومية للرابطة. ويجوز إلدارة الكلية الدعوة 
إلى جمعية عمومية متى رأت لضمان استمرارية عمل الرابطة، وتختار الكلية من يرأس 

اجلمعية العمومية إذا تعذر ترؤسها من قبل من حددته الالئحة.

مادة )6(

تكون االجتماعات العادية واالستثنائية للجمعية العمومية خالل أيام الدوام الرسمي، بناء على 
موافقة كتابية من رئيس الكلية، وتوقف الدراسة في الكلية خالل الفترة احملددة النعقاد اجلمعية، 
ويراعى عند انعقاد اجلمعية العمومية ضوابط الفصل بني الطلبة والطالبات في أماكن اجللوس، 
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وبوابات الدخول وخالل املناقشات العامة، ويعتبر اجتماع اجلمعية العمومية للرابطة قانونياً إذا 
حضرته األغلبية املطلقة ألعضاء الرابطة، وإذا تعّذر ذلك، يؤجل االجتماع ملدة نصف ساعة، 

وفي هذه احلالة يكون انعقاد اجلمعية العمومية للرابطة بأي عدد من احلاضرين.

ويجوز للجمعية العمومية دعوة من تراه حلضور اجتماعها بصفة ضيف، على أن يخصص 
مكان خاص للضيوف.

مادة )7(

تنظر اجلمعية العمومية للرابطة في اجتماعها الدوري في املوضوعات اآلتية:

•املصادقة على جدول األعمال. 	
•مناقشة التقرير اإلداري للهيئة اإلدارية وإقراره أو عد اإلقرار. 	

•مناقشة التقرير املالي للهيئة اإلدارية وإقراره. 	
•اتخاذ القرارات والتوصيات ضمن إطار أهداف الرابطة. 	

•طرح الثقة في الهيئة اإلدارية. 	
•إبراء ذمة إعضاء الهيئة اإلدارية عن فترة توليهم مناصب الهيئة اإلدارية. 	

•ال يجوز للجمعية العمومية املوافقة على اقتراح من األعضاء بتعديل جدول األعمال  	
إال بعد االنتهاء نت منماقشة جدول األعمال األصلي.

•فتح باب ما يستجد من أعمال. 	

مادة )8(

•تتخذ قرارات اجلمعية العمومية للرابطة باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين باستثناء  	
املوضوعات التالية التي يشترط إلقرارها موافقة ثلثي األعضاء احلاضرين:

•عدم إبراء ذمة الهيئة اإلدارية. 	
•إدخال تعديالت على هذه الالئحة وذلك بعد أخذ موافقة إدارة الكلية. 	

•إسقاط العضوية من الهيئة اإلدارية للرابطة أو من عضوية الرابطة ذاتها وفق أحكام  	
هذه الالئحة.
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مادة )9(

يتمتع أعضاء الرابطة باحلقوق اإلضافية التالية:

•حق طرح األسئلة واحلصول على املعلومات من الهيئة اإلدارية. 	
•حق تقدمي معلومات للجمعية العمومية للرابطة كتابيا في املوضوع املطروح للنقاش. 	

•حق تقدمي اقتراح للجمعية العمومية للرابطة ويجب أن يقدم من اثنني من األعضاء  	
على األقل إلى رئيس الهيئة اإلدارية.

مادة )10(

انتهاء العضوية ووقفها وإسقاطها:

تنتهي العضوية من الرابطة في احلاالت التالية:

لتخرج من الكلية. • ا	

•الفصل النهائي من الكلية أو االنسحاب منها. 	
. • انقطاع الطالب عن الدراسة ملدة فصل دراسي	

مادة )11(

حقوقهم  باستخدام  األعضاء  لطلبات  االستجابة  العمومية  اجلمعية  جلسة  رئيس  على 
احلقوق  إل��ى  وباإلضافة  طلبات ممارستها،  ورود  أولوية  حسب   )9( امل��ادة  في  ال���واردة 
السابقة يحق لعضو اجلمعية العمومية »نقطة نظام«، ويجوز أن تكون برفع اليد، وعند 
إثارتها يجب على رئيس اجللسة وقف النقاش اجلاري واالستماع ملالحظة العضو، ويكفل 
جلميع األعضاء احلاضرين حق التصويت على أي اقتراح معروض على اجلمعية سواء 
بتأييد املقترح أو معارضته أو االمتناع عن التصويت وميارس هذا احلق بالوسيلة التي 

يقررها رئيس اجللسة. 

مادة )12(

يلتزم أعضاء اجلمعية العمومية باحملافظة على النظام داخل اجلمعية العمومية وعدم 
مخاطبة األعضاء إال بعد أن يأذن رئيس اجللسة بذلك، ويلتزم العضو باالستجابة ألوامر 
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رئيس اجلمعية العمومية وجلنة النظام، وعندما يأتي دور العضو حسب األولوية تعطي 
له الكلمة وال جتوز مقاطعته إال من قبل رئيس اجللسة أو أحد األعضاء من خالل »نقطة 
من  العضو  انتهاء  وبعد  النظام،  أو خالف  املوضوع  املتحدث عن  إذا خرج  وذلك  نظام« 
ذاته  للعضو  يراه بذلك. ويحق  يكلف من  أو  إذا شاء  يعقب عليه رئيس اجللسة  الكلمة 
التعقيب أن يعقب مرة واحدة فقط، كما يحق لرئيس اجللسة التعليق على تعقيب العضو. 
وإذا جاء دور أي اقتراح وبحضور مقدميه يقرأ على اجلمعية العمومية ثم تعطى الكلمة 

األثنني من املؤيدين واثنني من املعارضني بالتناوب ثم يطرح االقتراح للتصويت.

مادة )13(

يجوز ملقدمي االقتراح – قبل طرحه للتصويت – سحبه أو تعديله، وفي حالة تعديله من 
قبلهم يطرح للتصويت مع مناقشة جديدة، ويجوز لرئيس اجللسة أن يوضح بعض القضايا 

الضرورية املترتبة على االقتراح قبل التصويت.

مادة )14(

تتشكل بقرار من الهيئة اإلدارية جلنتان للنظام أحداهما للطلبة وأخرى للطالبات حتت 
االجتماع  قاعة  داخل  النظام  على حفظ  اجللسة  رئيس  ملساعدة  الكلية،  إدارة  إش��راف 
وتأمتر بأوامره ويشمل قرار التشكيل تعيني رئيس ونائب لكل جلنة وعدد من األعضاء. 

مكان  إلى  العمومية  اجلمعية  أعضاء  وع��ودة  وخ��روج  دخ��ول  تنظيم  النظام  وتتولى جلنتا 
انعقادها، وتلقي طلبات ممارسة احلقوق املكفولة لألعضاء وتوصيلها بأقصى سرعة ممكنة 
إلى رئاسة اجللسة وحصر نتائج كل تصويت )املوافقون – املعارضون – املمتنعون( وإعالنها 
الفوري للجمعية العمومية كما تقوم بحفظ النظام والهدوء ومنع أي شخص غير مسموح له 

بالدخول، ويلتزم أعضاء وعضوات جلنتي النظام بحمل اإلشارة اخلاصة باللجنة.

مادة )15(

يجوز لرئيس اجللسة أثناء انعقاد اجلمعية توقيع اجلزاءات اآلتية جتاه أي عضو يخالف 
أحكام هذه الالئحة أو نظام االجتماع مع مراعاة التدرج في تطبيقها:
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•اإلنذار. 	
•الطرد املؤقت من جلسة اجلمعية العمومية. 	
•الطرد النهائي من جلسة اجلمعية العمومية. 	

كما يحق لرئيس اجلمعية العمومية حرمان أي عضو يسيء استخدام “نقطة النظام” من 
استخدامها بعد إنذاره.

مادة )16(

ف��ي صحة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل  األع��ض��اء  م��ن  ع��دد  أي  انسحاب  يؤثر  ال 
استمرارها إذا بدأ صحيحاً، كما يجوز للجمعية العمومية رفع اجللسة لتعود إلى االنعقاد 
في الزمان واملكان اللذين يحددهما رئيس االجتماع بعد موافقة خطيه منه وذلك دون 

اشتراط النصاب، ودون تغيير في جدول األعمال.

الباب الثالث

الهيئة اإلدارية

مادة )17(

الطالبية من خالل  الشخصية  تنمية  املساهمة في  إلى  للرابطة  اإلداري��ة  الهيئة  تهدف 
أهداف الكلية ورسالتها، وتهدف بشكل خاص إلى ما يلي:

التعبير عن  لهم  يتيح  الذي  العلمي  وتهيئة اجلو  الطلبة  القيم اإليجابية لدى  •تنمية  	
آرائهم وأفكارهم.

•توطيد العالقة بني الطلبة واإلدارة اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس. 	
اجلماعية  اإلمكانيات  من  استفادة  أقصى  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  في  •املشاركة  	

املتاحة.
•التعرف عن كثب على رأي ووجهة نظر اإلدارة اجلامعية في األمور التي تهم الطلبة،  	

ونقل وجهة نظر الطلبة فيها لإلدارة اجلامعية.
•تعويد الطلبة وتدريبهم على القيادة وتنمية روح املسؤولية لديهم. 	
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•كشف املواهب الطالبية وتنميتها وصقلها والعمل على االستفادة منها. 	
•تنظيم ممارسة األنشطة الطالبية. 	

•تنظيم االستفادة من الطاقات الطالبية في خدمة املجتمع. 	
•توصيل أي مقترحات أو شكاوي للطلبة إلدارة الكلية. 	

•متثيل الطلبة لدى إدارة الكلية وفي جلانها أو اللجان املشتركة حسب األحوال التي  	
حتددها الكلية.

•التعاون مع مكتب التسجيل واإلرشاد مع بداية الفصل الدراسي في تنظيم اإلرشاد  	
اللقاءات  تنظيم  بالتسجيل واملساهمة في  الطلبة املستجدين  واملساعدة في توجيه 

التنويرية.
بصقل  وتساهم  الطالب  بفكر  بالنهوض  تساهم  طالبية  أنشطة  ابتكار  على  •العمل  	
شخصية قانوني ومحامي املستقبل، واالرتقاء باملستوى الثقافي لهم وتعزيز مفهوم 

العمل اجلماعي والتعاون بني الطلبة.
الكلية بصورة  •املساهمة في تسهيل اخلدمات الطالبية والعمل على االرتقاء باسم  	

مشرفة.
مادة )18(

للشروط  وفقاً  للرابطة  اإلداري��ة  الهيئة  في  يكون عضواً  أن  الكلية  لكل طالب في  يحق 
الواردة في هذه الالئحة، وتتكون الهيئة اإلدارية من سبعة أعضاء، خمسة منهم منتخبون 
ويجب أن يكون من بينهم ممثل عن كل سنة من السنوات الدراسية في الكلية ينتخب من 

بني طالب هذه السنة وفقاً ملا يلي:

•ممثل عن السنة الدراسية األولى. 	

•ممثل عن السنة الدراسية الثانية. 	

•ممثل عن السنة الدراسية الثالثة. 	
•ممثل عن السنة الدراسية الرابعة. 	

•ممثل عن طلبة الدوام املسائي وطلبة املاجستير في الكلية. 	
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وتتولى إدارة الكلية تعيني العضوين اآلخرين، على أنه ينبغي أن يراعى في ذلك متثيل 
ذوي  من  الطلبة  أو  الفائقني  الطلبة  أو  العليا  ال��دراس��ات  طلبة  فئاتهم:  اآلتية  الطالب 
الكلية، أو  االحتياجات اخلاصة أو الطلبة من حملة الشهادات اجلامعية الدراسني في 

غيرهم من املجاميع الطالبية املشابهة.

ويستمر العمل بتعيني هذين العضوين إلى حني وجود نظام بديل لتمثيل هذه الفئات.

مادة )19(

جتري انتخابات الهيئة اإلدارية في بداية كل عام دراسي في التاريخ الذي حتدده الهيئة 
اإلدارية بعد موافقة كتابية من إدارة الكلية، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات الواردة في 

هذه الالئحة.

ويتم انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية لرابطة طلبة الكلية بنظام الترشيح الفردي، بحيث 
يكون لكل طلبة سنة دراسية مرشحون ينتخب من بينهم ممثل عنهم، وال يجوز أن يكون 
إعالن أسماء املرشحني ضمن قائمة موحدة، على أن يوضح كل مرشح في إعالن الترشيح 

السنة الدراسية التي ميثلها.

مادة )20(

لكل مرشح فردي ميزانية للترشيح واإلعالنات ال يجوز أن يتجاوز مقدارها --/300 د.ك 
)ثالثمائة دينار كويتي( وعليه تقدمي تفاصيل البيانات املالية من حيث مواردها وإجراءات 

إنفاقها، وللكلية طلب ذلك أيضاً.

مادة )21(

ال يجوز ألي مرشح وضع أكثر من أربعة إعالنات معلقة من كل نوع من أنواعها )بوستر 
– قماش – بانر ...( وتتولى إدارة الكلية وضع عدد خمس لوحات إعالنية تتضمن أسماء 

املرشحني.

مادة )22(

تقدم األسماء املرشحة بصورة شخصية من قبل كل مرشح النتخابات الرابطة إلى إدارة 
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النشاط الطالبي /أو إدارة التوجيه الطالبي، ويشترط أن تتوافر في املرشح الشروط 
اآلتية:

• )جيد مرتفع(، وذلك باستثناء طالب الفصل األول،  أال يقل تقديره العام عن 2.33	
حيث يشترط للترشيح احلصول على مجموع ال يقل عن %80 في الثانوية العامة.

•أال يكون على قائمة اإلنذار. 	
النظام  الئحة  مخالفة  ألسباب  ك��ان  س��واء  تأديبي  ج��زاء  أي  بحقه  اتُخذ  يكون  •أال  	

الطالبي، أو مخالفات علمية أو دراسية.
الدراسي  الفصل  في  أكثر  أو  مقررين  في  للغياب  إن���ذارات  على  ملفه  ينطوي  •أال  	

الواحد.
•أال يكون منسحباً من الفصل الدراسي أو موقفاً لقيده في الكلية أو بالفصل الدراسي  	

للتخرج من الكلية.
•أال يكون عضواً في هيئة إدارية سابقة حجبت عنها اجلمعية العمومية الثقة ولم يرد  	

إليه اعتباره.
مادة )23(

يجتمع أعضاء الهيئة اإلدارية بعد مدة ال تتجاوز سبعة أيام من انتخاب أعضائها وتختار 
في اجتماعها األول من بني أعضائها:

•ثالثة للرئاسة يتولى كل منهم الرئاسة بالتناوب عن كل فصل دراسي، ويشترط أن  	
يكون من طلبة الدوام الكامل الصباحي، وأال يكون من الطلبة املستجدين)1(.

•نائب الرئيس لشؤون الطلبة. 	
•نائب الرئيس لشؤون الطالبات. 	

•أمني السر. 	
•أمني الصندوق. 	

وتبلغ إدارة الكلية بنسخة من محضر االجتماع خالل 24 ساعة من انعقاده.

)1( بناء على قرار مجلس األمناء في اجتماعه رقم )4( لسنة 2013.
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مادة )24(

يعقد اجتماع الهيئة اإلدارية بناء على دعوة من رئيسها مرة كل أسبوعني على األقل، وكلما 
دعت احلاجة إلى ذلك، وكلما طلب ثلث أعضائها عقد اجتماع ملناقشة موضوعاً محدداً، 
وتختص الهيئة اإلدارية بإدارة شؤون الرابطة بصفتها املمثل الوحيد للطلبة وفقاً لنظامها 

األساسي ولوائحها الداخلية وعلى األخص:

•تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية. 	
•حتديد اإليرادات واملصروفات. 	

•تقدمي تقرير إداري ومالي للجمعية العمومية. 	
•القيام باألعمال وممارسة األنشطة التي تؤدي إلى حتقيق أهداف الرابطة. 	

ويجوز للهيئة اإلدارية تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة من بني أعضائها ومن غيرهم ممن 
تراه مناسباً، وتعني الهيئة رؤساء اللجان ونوابهم، وتقدم اللجان تقاريرها للهيئة اإلدارية. 
وال يجوز أن يصدر بيان أو إعالن باسم الهيئة اإلدارية إال بعد املوافقة عليه بقرار مكتوب 
منها. وتلتزم الهيئة اإلدارية بتقدمي نسخة من محاضر اجتماعاتها إلدارة الكلية خالل 
أسبوع من انعقاد االجتماع وصورة من املستندات املقدمة فيه، على أن يبني في محضر 

االجتماع أسماء األعضاء احلاضرين وغير احلاضرين، بعذر أو بدون عذر.

مادة )25(

يباشر رئيس الهيئة اإلدارية االختصاصات التالية:

•متثيل الرابطة أمام الكلية وأمام الغير بعد أخذ موافقة الكلية. 	
•ترؤس اجتماعات الهيئة اإلدارية واجلمعية العمومية للرابطة. 	

•الفصل في املسائل اإلدارية. 	
•يوقع على األوراق والعقود التي تصدر بها قرارات الهيئة اإلدارية.  	

وال يحق لرئيس الهيئة اإلدارية مراسلة أو إبرام أية عقود أو اتفاقيات مع أي طرف خارج 
الكلية إال من خالل ومبوافقة إدارة الكلية.
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مادة )26(

يباشر نائب رئيس الهيئة اإلدارية )من الطلبة( املهام التالية:

•يترأس جلان الطلبة. 	
•ميثل جلان الطلبة أمام الهيئة اإلدارية. 	

•تقدمي تقرير عن جلان الطلبة بصفة دورية. 	
•القيام باألعمال التي يفوضه بها الرئيس. 	

•ينوب عن الرئيس في حالة غيابه عند تكليفه. 	
مادة )27(

تباشر نائب رئيس الهيئة اإلدارية )من الطالبات( املهام التالية:

•تترأس جلان الطالبات. 	
•متثل جلان الطالبات أمام الهيئة اإلدارية. 	

•تقدم تقريراً عن جلان الطالبات بصفة دورية. 	
•القيام باألعمال التي يفوضها بها الرئيس. 	

•تنوب عن الرئيس في حالة غيابه عند تكليفها. 	
مادة )28(

يباشر أمني السر املهام التالية:

. • الدعوة إلى اجتماعات الهيئة اإلدارية باالتفاق مع الرئيس، والتوقيع على محاضرها معه	
•متابعة تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية.  	

•اإلشراف على إعداد املراسالت التي تصدر عن الهيئة اإلدارية للرابطة. 	
•االحتفاظ بكافة املستندات وأوراق الرابطة وأختامها، ويعتبر مسئوال عنها مسؤولية  	

شخصية.
•اتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها. 	
•تقدمي نسخة من محاضر اجتماعات الهيئة اإلدارية إلدارة الكلية. 	
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مادة )29(

يباشر أمني الصندوق املهام التالية:

•حتصيل اإليرادات الواردة للرابطة مبوجب إيصاالت قبض مختومة بختم الرابطة. 	
•صرف النفقات واملبالغ املخصصة مبوجب أمر صرف موقع من رئيس الهيئة اإلدارية. 	

•إعداد التقرير املالي للرابطة. 	
•تزويد إدارة الكلية بنسخة من مستندات إيرادات ومصروفات الرابطة. 	

مادة )30(

أعضاء  أغلبية  بحضور  قانونية  االستثنائية  أو  العادية  اإلداري��ة  الهيئة  اجتماعات  تكون 
الهيئة وتصدر القرارات بأغلبية األعضاء احلاضرين، فإذا تساوت األصوات رجح اجلانب 
الذي فيه الرئيس، ويجوز صدور قرار بالتمرير بصورة استثنائية بشرط إجماع أعضاء 
الهيئة اإلدارية، وتبدأ اجتماعات الهيئة اإلدارية باعتماد جدول أعمالها ويكون لكل عضو 
احلق في مناقشة أي مسألة مطروحة على جدول األعمال وله أن يقدم في شأنها ما يراه 

من مقترحات.

وترسل الدعوة الجتماع الهيئة اإلدارية مكتوبة لكافة األعضاء، ويعتبر االجتماع باطال إن 
لم توجه الدعوة ألي عضو منهم.

ويجوز لكل عضو في الهيئة اإلدارية أن يطلب فب بداية اجتماعاتها إدراج أي موضوع 
اإلدارية  الهيئة  اجتماع  ويقتصر  اإلداري��ة،  الهيئة  بعد موافقة  في جدول األعمال وذلك 
االستثنائي على املسائل التي عقد االجتماع من أجلها، وإذا انتهى اجتماع الهيئة اإلدارية 
ألي سبب ولم يتم استكمال املسائل املدرجة في جدول األعمال يتم إدراج هذه املسائل في 
جدول األعمال التالي، وتكون له األولوية ضمن جدول األعمال ما لم تقرر الهيئة اإلدارية 

خالف ذلك.

مادة )31(

إذا انقطع عضو الهيئة اإلدارية عن االجتماعات )4( مرات متتالية أو )7( مرات متقطعة حالل 
سنة جامعية بدون عذر مقبول من الهيئة اإلدارية، سقطت عنه العضوية في الهيئة اإلدارية.
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مادة )32(

الهيئة اإلداري��ة أو سقطت عضويته ألي سبب كان، يحل  إذا استقال عضو من أعضاء 
محله في عضوية الهيئة اإلداري��ة العضو االحتياطي احلاصل على أعلى األص��وات من 
فئته الدراسية، وتعتبر الهيئة اإلدارية مستقيلة باستقالة أغلبية أعضائها وتستمر بأداء 

وظائفها إلى أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية اجلديدة.

مادة )33(

يجوز حل الهيئة اإلدارية للرابطة بقرار من الكلية إذا أخلَت الهيئة اإلدارية بأحكام هذه 
الالئحة، وتعني الكلية أشخاصاً مؤقتني للقيام بأعمال الهيئة اإدارية إلى حني انتخاب 

هيئة إدارية جديدة، في أقرب وقت ممكن حسب تقدير الكلية. 

مادة )34(

توقف العضوية من الهيئة اإلدارية للرابطة في احلاالت التالية:

•وقف قيد الطالب عن الدراسة بناء على طلبه ألكثر من فصل دراسي واحد. 	
•وقف قيد الطالب نتيجة لعقوبة تأديبية أو دراسية. 	

•انقطاع الطالب عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد. 	
•احلصول على إنذار أو أية عقوبة أشد نتيجة ارتكاب أية مخالفة أو بسبب التجاوز  	

على أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملني في الكلية. 
•وتسقط عضوية الطالب من الهيئة اإلدارية في احلاالت التالية: 	

•عند إخالله بأي التزام يفرضه بند من بنود هذه الالئحة. 	
•في حالة إخالل العضو بقاعدة من قواعد اآلداب العامة أو النظام العام.  	

•في حال صدور عقوبة تأديبية بشأنه من إدارة الكلية. 	
•عند استقالة عضو الهيئة اإلدارية. 	

•وذلك بناًء على: 	
•قرار من إدارة الكلية. 	

•أو قرار من اجلمعية العمومية بناًء على توصية من الهيئة اإلدارية. 	
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مادة )35(

اليجوز قيام أي طالب أو مجموعة طلبة بأي أنشطة أو فعاليات أو الظهور مبظهر ممثل 
للطلبة خارج إطار الرابطة دون موافقة مسبقة وصريحة من إدارة الكلية، سواء داخل 
الكلية أو خارجها بصفتهم طالبا فيها. وفي حالة اإلخالل بذلك تطبق بحقهم اجلزاءات 

التأديبية املقررة في الئحة الشئون الطالبية.

الباب الرابع

قواعد وإجراءات انتخابات الهيئة اإلدارية

أوال: الناخبون واملرشحون

مادة )36(

لكل عضو في الرابطة حق االنتخاب، وال يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في 
االنتخاب الواحد، وال يجوز التوكيل في االنتخابات، ولكل عضو في الرابطة حق ترشيح 
نفسه إذا توافرت فيه شروط الترشيح في انتخابات الهيئة اإلدارية وال يجوز التوكيل في 
الترشيح أو االنسحاب، وحتصل الرابطة من إدارة الكلية على كشف بأسماء الطلبة الذين 

يحق لهم االنتخاب. 

ثانيا: إجراءات الترشيح: 

مادة )37(

الفصل  بداية  في  اإلداري���ة  الهيئة  النتخابات  الترشيح  ب��اب  فتح  عن  الكلية  إدارة  تعلن 
الدراسي األول من بدء العام الدراسي. ويجب اإلعالن عن فتح باب الترشيح في الكلية 
قبل التاريخ احملدد لالنتخابات بعشرة أيام على األقل ويجب أن ال تقل فترة فتح باب 

الترشيح عن خمسة أيام دراسية متتالية. 

مادة )38(

تعلن الهيئة اإلدارية للرابطة، بناء على موافقة كتابية من إدارة الكلية، ما يلي: 

•موعد ومكان تلقي طلبات الترشيح.  	
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•منوذج طلب الترشيح واإليصال الدال على تلقي الطلب.  	
•حتديد مكان االقتراع وعدد الصناديق.  	

•تسليم أسماء املندوبني في جلان االقتراع والفرز.  	
•مراجعة كشوف الطلبة والتأكد من سالمتها.  	

•التنسيق في حجز أماكن نشر اإلعالنات.  	
•وتتولى إدارة الكلية اإلجراءات السابقة. 	

ويحق للمرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة قبل موعد االنتخابات بثمانية وأربعني ساعة 
على األقل، على أن يسلم طلب االنسحاب شخصيا ، وال يجوز بأي حال من األحوال منع 

أي مرشح من االنسحاب من االنتخابات. 

ثالثا: إجراءات عملية االقتراع:

مادة )39(

تشكل الكلية جلنة اقتراع أصلية وجلان اقتراع فرعية )إذا لزم األمر( يراعى فيها التمثيل 
العادل لكافة املرشحني. 

نهاية  حتى  منعقدة  وتستمر  االقتراع  بعملية  البدء  عند  األصلية  االقتراع  وتنعقد جلنة 
االقتراع في كافة اللجان الفرعية، وتتولى جلنة االقتراع األصلية مراقبة عملية االقتراع 
والنظر في الشكاوى التي ترد من جلان االقتراع الفرعية والبت فيها، ويسجل محضر 

باالجتماع يضم القرارات التي اتخذت في اجتماع اللجنة. 

وجتتمع جلنة االقتراع الفرعية في مقر اللجنة قبل املوعد احملدد لالقتراع وتقوم اللجنة 
بفتح محضر االقتراع ويوقعه رئيس اللجنة وسائر أعضائها عند وجود أية مشكلة أثناء 

عملية االقتراع حيث يتم االتصال بلجنة االقتراع األصلية للبت فيها. 
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مادة )40(

يجب أن يحتوي محضر االقتراع على املعلومات التالية: 

•مكان وموعد االقتراع.  	
•عدد املقترعني من واقع كشف أسماء من لهم حق االقتراع.  	
•عدد املقترعني من واقع التسلسل الرقمي ألوراق االقتراع.  	

•أي تغيير يحدث في أعضاء اللجنة وأوقاته.  	
•أي توقف يحدث لعملية االقتراع مع بيان السبب ومدة التوقف.  	

•أسماء أعضاء اللجنة احلاضرين عند قفل باب االقتراع وتوقيعهم.  	
•أي أحداث أخرى إن وجدت.  	

•التأكد من أن عملية االقتراع متت بنزاهة تامة.  	
•ويرفق باحملضر كشف بأسماء من لهم حق االقتراع.  	

ويفتح محضر االقتراع قبل وقت كاف من املوعد احملدد لالقتراع، فإذا تخلف أعضاء 
ليكونا  الناخبني احلاضرين  اثنني من  االقتراع  رئيس جلنة  اختار  اللجنة عن احلضور، 

عضوين في اللجنة إلى حني وصول أعضاء اللجنة. 

مادة )41(

االقتراع سري، ويكون على النحو التالي: 

بطاقة هوية  وأية  بطاقته اجلامعية  باالطالع على  ناخب،  كل  التأكد من هوية  •يتم  	
رسمية أخرى إلى جوارها. 

•يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة اقتراع مختومة ومرقمة بالتسلسل.  	
•يؤشر في كشف األسماء أمام اسم الناخب لضمان عدم تكرار االنتخاب.  	

•يتوجه املقترع للمكان املخصص لالقتراع كتابًة داخل قاعة االقتراع.  	
.) • يقوم الناخب باختيار مرشح واحد فقط حسب الفئات احملددة باملواد )18( )19( )32	

•بعد أن يثبت رأيه على الورقة يضعها مطوية في صندوق االقتراع أمام اللجنة.  	
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مادة )42(

املوعد  انتهاء  بعد  يجب أال تقل فترة االقتراع عن )7( ساعات، ومتدد عملية االقتراع 
احملدد لها، وإذا تبني وجود مقترعني في قاعة االقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، فيقتصر 

التصويت في هذا الوقت على هؤالء الناخبني حتديدا دون غيرهم. 

رابعا: إجراءات عملية فرز األصوات:

مادة )43(

تقوم جلان االقتراع بعد االنتهاء من توقيع محضر عملية االقتراع بقفل فتحة صندوق 
االقتراع بصورة محكمة، ثم تنقل الصناديق مع كافة املستندات إلى قاعة الفرز الرئيسية 
الكلية فرز  إدارة  التي تشكلها  الفرز  أو جلان  وتباشر جلنة  الكلية،  إدارة  التي حتددها 

األصوات وفقا للقواعد الواردة في هذه الالئحة. 

مادة )44(

تعتبر أوراق االقتراع باطلة في احلاالت التالية: 

•إذا كانت معلقة على شرط.  	
•إذا احتوت على أكثر من العدد املسموح انتخابه.  	

•إذا كانت غير مختومة.  	
•إذا كانت غير مرقمة.  	

•إذا احتوت إشارة تدل على صاحبها.  	
•إذا احتوت على إساءة إلى أي شخص.  	

وعند االختالف حول ورقة االقتراع، حتال الورقة إلى جلنة الفرز األصلية، ويكون رأي 
أغلبية أعضاء جلنة الفرز األصلية هو الرأي النهائي، وفي حالة تعادل األصوات يرجح 

اجلانب الذي فيه رئيس اللجنة. 
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مادة )45(

يدّون محضر اجتماع الفرز ، ويجب أن يحتوي على املعلومات التالية: 

•مكان وموعد بداية الفرز.  	
•أسماء وتوقيع أعضاء جلنة الفرز عند بداية فتح احملضر.  	

•عدد أوراق االقتراع املوجودة في صندوق االقتراع.  	
•اإلشارة إلى تطابق أو عدم تطابق عدد أوراق االقتراع املوجودة في الصندوق مع عدد  	
املقترعني من واقع كشف األسماء و عدد املقترعني مع واقع التسلسل الرقمي ألوراق 

االقتراع مع ذكر الفروق، إن وجدت. 
•عدد أوراق االقتراع امللغاة.  	

•األصوات التي حصل عليها كل مرشح. 	
•إجمالي األصوات التي حصل عليها كل مرشح.  	

•أي أحداث أخرى إن وجدت.  	
•التأكيد من أن عملية الفرز قد متت بنزاهة.  	

•أسماء وتوقيع أعضاء جلنة الفرز عند قفل احملضر.  	
مادة )46(

تعلن جلنة االقتراع والفرز نتيجة االنتخابات بشكل نهائي بعد االنتهاء من فرز األصوات 
بإعالن فوز احلاصلني على أغلبية األصوات لكل سنة دراسية، وفي حالة تعادل األصوات 

بني املرشحني وعدم تنازل أحدهم، تتم التصفية بينهم وفقا للمعايير التالية: 

•عدد الوحدات املجتازة.  	
•املعدل التراكمي.  	

•القرعة عند التساوي في املعيارين السابقني.  	
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مادة )47(

تقوم الهيئة اإلدارية السابقة بتسليم العهدة إلى الهيئة اإلدارية اجلديدة خالل )5( أيام 
من إعالن النتائج،  وتضم العهدة التالي:

•مقر الرابطة وجتهيزاتها. 	
•أختام الرابطة.  	

•شيكات الرابطة والدفاتر املالية والفواتير وسندات القبض والصرف.  	
•امللفات الوارد والصادر كاملة.  	

•أرشيف الرابطة.  	
وتتحمل الهيئة اإلداري��ة السابقة قانونيا أي فقدان للعهدة التي بحوزتها أو ضياعها أو 

إتالفها.

الباب اخلامس
ميزانية الهيئة اإلدارية للرابطة

مادة )48(

تتكون إيرادات الهيئة اإلدارية للرابطة من ما يلي: 

•الدعم املقدم للهيئة اإلدارية للرابطة من قبل كلية القانون الكويتية العاملية.  	

•التبرعات والهبات واإلعانات التي يتم املوافقة عليها من قبل إدارة الكلية.  	

•إيرادات أنشطة الرابطة وجلانها.  	

مادة )49(

يكون للرابطة مراقب مالي من موظفي الكلية يباشر أعمالها بتدقيق ومراجعة ميزانية 
الهيئة اإلدارية للرابطة. 

ويباشر املراقب املالي املهام التالية: 
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•تنظيم العمليات املالية.  	
•إعداد الدفاتر احملاسبية.  	

•اإلشراف على صحة صرف املبالغ.  	
•إعداد ميزان املراجعة واحلسابات اخلتامية.  	

•القيام بأعمال اجلرد الالزمة للمطابقة مع امليزانية. 	
مادة )50(

الكلية،  بناء على خطاب من  البنوك احمللية  بأحد  للرابطة  اإلداري��ة  الهيئة  أم��وال  تودع 
وتتم عملية الصرف مبوجب سندات صرف موقعة من الرئيس وأمني الصندوق، ويكون 
الصندوق  وأمني  الرابطة  رئيس  إيصاالت معتمدة من  املبالغ مبوجب  الصرف من هذه 
ويوقع عليها من يقوم باستالم املبلغ ويعوض عن السلفة كلما بلغ املصروف الفعلي منها 

%75 من قيمتها األصلية. 

مادة ختامية

مادة )51(

يعمل باألحكام الورادة في هذه الالئحة اعتبارا من العام اجلامعي 2011 – 2012 ويجوز 
للجمعية العمومية للرابطة تغييرها كليا أو تعديلها جزئيا وذلك بناًء على موافقة أكثر 
من ثلثي أعضاء الرابطة وذلك بعد اعتماد التغيير من قبل إدارة الكلية، كما يجوز إلدارة 

الكلية تعديلها كليا أو جزئيا متى ما رأت ذلك.




