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ماجستير القانون والعمليات المالية

أوال: ماجستير القانون والعمليات المالية )1(

يهدف  واملتداخلة معه، وهو  البينية  والعلوم  للقانون  دراسة مختلطة  البرنامج عبارة عن  هذا 
والعلوم  واالقتصاد  واحملاسبة  والتمويل  والشريعة  القانون  مؤهالت  حملة  وتأهيل  إعداد  إلى 
السياسية واإلدارة العامة وما مياثلها، مبستوى متميز من اخلبرات العلمية والعملية يف التعامل 
مع التداخل الواقعي بني هذه التخصصات املرتبطة فيما بينها يف نطاق العمليات واخلدمات 

املالية املعاصرة.

ثانيا: شروط وقواعد االلتحاق ببرنامج ماجستير القانون والعمليات المالية

يقبل يف البرنامج الطلبة احلاصلون على بكالوريوس القانون، أو الشريعة، أو االقتصاد، . 	
أو إدارة األعمال، أو التمويل، أو احملاسبة، أو العلوم السياسية، أو ما يعادل أيا منها. 
يف  تراكمى2.67  معدل  أو  جدا  جيد  تقدير  على  احلصول  النظامي  للقبول  ويشترط 
نظام األربع نقاط، أو ما يعادله، واجتياز اختبار القبول يف اللغة االجنليزية، والبرنامج 

التمهيدي يف اللغة اإلجنليزية ومقرر مناهج البحث العلمي.
ويجوز للكلية قبول الطالب احلاصلني على معدل يقل عن ذلك قبوال مشروطا بدراسة . 	

مرحلة عالجية ملدة فصل دراسي يشتمل على عدد من الوحدات ال يقل عن 6 وحدات 
وال يزيد على 12 وحدة دراسية، يشترط الجتيازها واالنتقال للمرحلة التمهيدية التي 
يتم فيها دراسة مقررات اللغة اإلجنليزية ومقرر مناهج البحث العلمي حصول الطالب 

علي معدل 2.67 ويرصد له تقدير P، وال يحتسب يف التقدير العام. 
ثالث . 	 دراسة  القانون  بكالوريوس  على  احلاصلني  للطلبة  التمهيدية  املرحلة  وتشمل 

غير  الطالب  ويــدرس  العلمي،  البحث  مناهج  ومقرر  اإلجنليزية  اللغة  يف  مقررات 
احلاصلني على بكالوريوس القانون، باإلضافة لذلك مقررا يف أصول القانون.  ويشترط 
لنجاح الطالب احلصول على معدل 2.67 نقطة، ويرصد له تقدير P، وال يحتسب يف 

التقدير العام. 
يبلغ عدد الوحدات الدراسية يف برنامج املاجستير 24 وحدة دراسية موزعة على . 	

اختيارية،  مقررات  وأربعة  إجبارية  مقررات  ثالثة  تخرج:  ومشروع  مقررات  سبعة 
ثالث  له  تخرج مخصص  ومــشــروع  دراســيــة،  وحــدات  ثــالث  منها  لكل  مخصص 

)1(  يحتــوي هــذا الكتيــب علــى بعــض القواعــد والشــروط الموجــزة، ولمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــالع علــى دليــل 
الطالــب كامــال واللوائــح المتعلقــة بــه.
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باللغة اإلجنليزية وثالثة مقررات  املقـررات  أربعـة مـن هـذه  وتتـم دراسـة  وحدات، 
باللغة العربية.

جلنة . 	 من  بقرار  ويجوز  دراسية.  فصول  ثالثة  أو  سنة  للماجستير  االعتيادية  املــدة 
الدراسات العليا منح الطالب فصلني إضافيني، يجوز مدهما ملدة فصل أخير، وبشرط 

عدم جتاوز املدة اإلجمالية للدراسة بالبرنامج ثالث سنوات. 
يشترط حلصول الطالب علي ماجستير القانون والعمليات املالية أن يحصل على تقدير . 	

عام ال يقل عن معدل 2.67 نقطة.
اجتياز املقابلة الشخصية بنجاح. . 	
لتحديد . 	 الكلية  موعده  حتدد  الذي  اإلجنليزية  للغة  اإلجباري  االختبار  تقدمي 

 IELTS القبول )ويؤخذ بعني االعتبار الدرجة احلاصل عليها املتقدم يف اجتياز
.)TOEFL,

بالنسبة . 	 أية برامج أخرى نهائيا إال  الكلية من  لبرامج املاجستير يف  التحويل  ال يقبل 
للجامعات التي بني الكلية وبينها اتفاق خاص.

يتم البت يف طلبات االلتحاق والقبول من قبل جلنة الدراسات العليا وإدارة الكلية، وفقا . 		
للمعايير واألسس املشار إليها والقدرة االستيعابية املتاحة.

معظم مقررات برنامج املاجستير تدرس باللغة اإلجنليزية )4( ويف بعض البرامج جميع . 		
املقررات باللغة اإلجنليزية، كما يكون مشروع التخرج يف األصل باللغة االجنليزية ويجوز 

أن تكون باللغة العربية بصفة استثنائية وموافقة جلنة الدراسات العليا.

ثالثا: مستندات القبول:

االلتحاق ألداء . 	 بطلب  الرسوم اخلاصة  الطلب وسداد  استمارة  املتقدم مبلء  يقوم  أن 
اختبار اللغة.

من . 	 تخصص  أي  أو  احلــقــوق،  يف  اجلامعية  الــشــهــادة  مــن  صــورة  الطالب  يقدم  أن 
التخصصات احملددة األخرى، أو شهادة جامعية أخرى إذا كان البرنامج يسمح بذلك، 
عليها  التصديق  يقدم  أن  عليه  الكويت  خارج  جامعة  من  صــادرة  الشهادة  كانت  وإذا 

واملعادلة الالزمة، ويلتزم الطالب بتقدمي أصل الشهادة قبل االلتحاق بالدراسة.

أن يقدم توصية من أستاذين ممن قاموا بتدريسه سابقا، وفقا لنموذج خاص بذلك من . 	
قبل الكلية، ويجوز تقدمي شهادة توصية واحدة فقط من جهة العمل. 
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أن يقدم شهادة “ملن يهمه األمر” من جهة العمل تفيد عمله وتبني طبيعة عمله، باإلضافة . 	
إلى موافقة جهة العمل على االلتحاق بالدراسة.

صورة من البطاقة املدنية ومن جواز السفر. . 	

عدد )4( صورة شخصية حديثة. . 	

أن يتعهد بالتزامه بحضور احملاضرات وأن عمله ال يؤثر على الدراسة. . 	

أن يتم تسديد الرسوم الدراسية للوحدات الدراسية، ويجب سداد قيمة رسوم الدراسة . 	
عن كل مقرر يسجل ألول مرة أو يعاد تسجيله.

رسوم التسجيل لرسالة املاجستير يتم حتصيلها ويتجدد حتصيلها يف كل فصل دراسي . 	
يقوم الطالب بتسجيل الرسالة فيه. 

رابعا: متطلبات التخرج:

إنهاء 24 وحدة دراسية بتقدير ال يقل عن 2.67 نقطة، بواقع 7 مقررات دراسية، ويعادل . 	
وحدات   3 له  املخصص  التخرج  مشروع  إلى  باإلضافة  دراسية،  وحــدات   3 منها  كل 

دراسية.

احلصول على تقدير عام ال يقل عن 2.67 نقطة.. 	

مقررات . 	 ثالثة  الطالب  يجتاز  أن  املاجستير  درجــة  على  الطالب  حلصول  يشترط 
أال  على  للتخرج   2,67 عن  يقل  ال  عام  اختيارية ومبعدل  مقررات  وأربعة  إلزامية 
يقل تقديره يف أي مقرر على حدة عن )C( مع مشروع تخرج للحصول على درجة 
املاجستير، على أن ال يقل عدد املقررات التي تدرس باللغة اإلجنليزية عن أربعة 

مقررات.

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

أداء الطالب جميع املستحقات املالية والرسوم املقررة للكلية.. 	
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خامسا: المقررات الدراسية ومراحل الدراسة في البرنامج: 

أ. املقررات التمهيدية واملقررات العالجية:

يشتمل البرنامج على فصل دراسي متهيدي يف مقررات اللغة االجنليزية ومقرر مناهج البحث 
العلمي للطالب احلاصلني على تقدير ال يقل عن معدل 2.67 نقطة يف شهادة التخرج. وإذا 
تقرر قبول طالب يقل تقديرهم عن هذا املعدل فإن عليهم أوال اجتياز فصل دراسي عالجي 

لكي يتمكنوا من التسجيل يف الفصل التمهيدي. 

 )2.67( B - ويشترط لنجاح الطالب يف املقررات التمهيدية والعالجية احلصول على معدل
نقطة، ويرصد له يف هذه احلالة تقدير P وال يحتسب يف التقدير العام. 

الطالب  العتبار  أساسا  اإلجنليزية  اللغة  يف  التمهيدية  املقررات  معدالت  متوسط  ويؤخذ 
ناجحا. 

الفصل الدراسي التمهيدي: مستوى 400

أساسيات اللغة اإلجنليزية املتقدمة401

املصطلحات القانونية باللغة اإلجنليزية402

اللغة االجنليزية القانونية املتقدمة403
مقرر مناهج البحث العلمي404
مقرر أصول القانون )للطالب غير احلاصلني على بكالوريوس القانون(408

الفصل الدراسي العالجي للحاصلين على معدل تراكمي أقل من 2.67 نقطة

املقررات: 
ثالثة مقررات مخصص لكل منها ثالث وحدات دراسية حتددها الكلية يف بداية 

كل عام دراسي

ب. مقررات البرنامج: 

يتضمن البرنامج سبعة مقررات، منها ثالثة مقررات إجبارية وأربعة مقررات اختيارية، كل 
ثالث  له  تخرج مخصص  مشروع  إلى  باإلضافة  دراسية،  وحــدات  ثالث  له  منها مخصص 
باللغة  باللغة اإلجنليزية ومقررين  املقررات  أربعة من هذه  الطالب  وحدات دراسية. يدرس 

العربية، وميكن إلدارة اجلامعة إضافة أو تغيير املقررات املطروحة أو زيادتها.
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المقررات اإلجبارية

581E نظم التمويل وضماناته

احلوكمة يف املؤسسات املالية582

583E نظم االستثمار وضماناته 
النظم الضريبية والنظام الضريبي الكويتي584

املقررات االختيارية )على الطالب أن يختار مقرراً واحداً من كل مجموعة من املجموعات الثالث اآلتية(:
املجموعة )أ(	 

قانون الشركات585

586E أسواق املال

املجموعة )ب(	 

التمويل اإلسالمي والتقليدي587

588E العمليات املالية اإلسالمية

املجموعة )ج(	 

املؤسسات العامة589

590E قانون التجارة الدولية

ويجوز للطالب اختيار أحد املقررات االختيارية األربعة من ضمن املقررات التي تطرحها الكلية 
يف برامج املاجستير األخرى بعد موافقة جلنة الدراسات العليا.

سادسا: مشروع التخرج: )593(

ال يشترط تقدمي أطروحة للحصول على املاجستير يف القانون والعمليات املالية، ويكتفي بتقدمي 
مشروع تخرج يتم الدفاع عنه أمام جلنة مختصة. ويجوز للطالب تسجيل مشروع التخرج بعد 
إنهاء 4 مقررات من برنامج املاجستير، بشرط موافقة املشرف األكادميي وجلنة الدراسات العليا. 
واألصل أن يكون مشروع التخرج باللغة اإلجنليزية، ويجوز بصفة استثنائية أن يكون باللغة العربية 

وموافقة جلنة الدراسات العليا.
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البريد االلكتروني الرقم الداخلي القسم / اإلدارة
 Fouzia.a@kilaw.edu.kw 160 إدارة القبول
  f.alfilakawi@kilaw.edu.kw 187
 a.almannaei@kilaw.edu.kw 158
d.wafa@kilaw.edu.kw 344
d.aldahouk@kilaw.edu.kw 478 إدارة التسجيل 
z.abdullah@kilaw.edu.kw 360 اإلرشاد والتوجيه
Samar.a@kilaw.edu.kw 211
r.alidrissi@kilaw.edu.kw 477
a.abdallah@kilaw.edu.kw 167 اإلدارة املالية
m.khalaf@kilaw.edu.kw 377
alia.alkandari@kilaw.edu.kw 468 مكتب شؤون اخلريجني
m.elsayed@kilaw.edu.kw 491 الدراسات العليا
adelalenazi@kilaw.edu.kw 212 إدارة العالقات العامة والتسويق
yaseen@kilaw.edu.kw 179 إدارة نظم املعلومات 
thameem@kilaw.edu.kw 279
c.p.d@kilaw.edu.kw 180-384-338 إدارة التطوير الطالبي واملسابقات
m.alduolimi@kilaw.edu.kw 188 مكتب متابعة اخلريجني
j.alfadhli@kilaw.edu.kw 490 املكتبة
Soumaya.s@kilaw.edu.kw 191 مكتب عميد الشؤون العلمية
Soumaya.s@kilaw.edu.kw 191 مكتب عميد الشؤون الطالبية 
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جهات االتصال

المحتويات

أوال: ماجستير القانون والعمليات المالية

برنامج ماجستير القانون والعلميات املالية أوال: 

شروط وقواعد االلتحاق ببرنامج ماجستير القانون والعلميات املالية ثانيا: 

إجراءات القبول ثالثا: 

متطلبات التخرج رابعا: 

املقررات الدراسية ومراحل الدراسة يف البرنامج خامسا: 

مشروع التخرج سادسا: 

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد وتأهيل حملة مؤهالت القانون والشريعة والتمويل واحملاسبة واالقتصاد وما 
مياثلها، مبستوى متميز من اخلبرات العلمية والعملية يف التعامل مع التداخل الواقعي بني هذه التخصصات 

املرتبطة فيما بينها يف نطاق العمليات واخلدمات املالية املعاصرة.

جهات االتصال

البريد االلكترونيالرقم الداخليالقسم / ا�دارة

بيانات التواصل مع األقسام واإلدارات يف الكلية:

الكويت – منطقة الدوحة – وصلة الدوحة السريعة – قطعة 2 – مبنى 80005
هاتف: 0096522280200
فاكس: 0096522280209

صندوق البريد: 59062 – الرمز البريدي: 93151 الدوحة - الكويت
www.kilaw.edu.kw :املوقع االلكتروني
info@kilaw.edu.kw :البريد االلكتروني
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160
187
158
344
478
360
211
477
167
377
468
491
212
179
279
490
191
191

Fouzia.a@kilaw.edu.kw
f.al�lakawi@kilaw.edu.kw
a.almannaei@kilaw.edu.kw
d.wafa@kilaw.edu.kw
d.aldahouk@kilaw.edu.kw
z.abdullah@kilaw.edu.kw
Samar.a@kilaw.edu.kw
r.alidrissi@kilaw.edu.kw
a.abdallah@kilaw.edu.kw
m.khalaf@kilaw.edu.kw
alia.alkandari@kilaw.edu.kw
m.elsayed@kilaw.edu.kw
adelalenazi@kilaw.edu.kw
yaseen@kilaw.edu.kw
thameem@kilaw.edu.kw
j.alfadhli@kilaw.edu.kw
Soumaya.s@kilaw.edu.kw
Soumaya.s@kilaw.edu.kw

00965 - 22280200
00965 - 22280209
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شروط وقواعد االلتحاق ببرنامج 

ماجستير القانون العام 

للعام الجامعي 2022-2021


