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بكالوريوس القانون

أوال: بكالوريوس القانون )1(

تمنــح كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة درجــة البكالوريــوس فــي القانــون، وهــذه الدرجــة 
تتطلــب الدراســة لمــدة زمنيــة اعتياديــة مقدارهــا أربــع ســنوات )ثمانيــة فصــول دراســية( 
ينهــي خاللهــا الطالــب 124 وحــدة دراســية وفقــاً لنظــام المقــررات، وتقــوم هــذه الدرجــة علــى 
عــدد مــن المقــررات اإلجباريــة واألخــرى االختياريــة فــي مجــال القانــون، باإلضافــة لمقــررات 
الثقافــة العامــة، واالختيــار الحــر، ويهــدف برنامــج هــذه الدرجــة للمزاوجــة قــدر اإلمــكان بيــن 
المقــررات األساســية فــي كليــات الحقــوق العربيــة مــن جهــة، وتلــك التــي تــدرس فــي الجامعات 
العالميــة مثــل اإلنجليزيــة واألمريكيــة مــن جهــة أخــرى، ويمكــن للطالــب إنهــاء الدراســة بمــدة 
أقــل )ســبعة فصــول مثــاًل( شــريطة إنهــاء الوحــدات المقــررة لــكل ســنة دراســية قبــل التســجيل 

بمقــررات الســنة التاليــة مــع مراعــاة متطلبــات المعــدل العــام والمعــدل التراكمــي.

ثانيا: شروط وقواعد االلتحاق ببرنامج بكالوريوس القانون

أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا )ومعتــرف بهــا . 	
مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي( بنســبة مئويــة ال تقــل عــن: 

70% للمتقدمين لدراسة بكالوريوس القانون، للقسمين العلمي واألدبي. 	 
المعدل المعلن عنه بالنسبة للمحولين لكل درجة علمية على حدة.	 
2.5 نقطــة للطلبــة الحاصليــن علــى شــهادات النظــام البريطانــي والنظــام 	 

األمريكــي.
شهادة دبلوم القانون بمعدل ال يقل عن 2.00 نقطة.	 

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.. 	
اجتيــاز اختبــار القبــول باللغــة اإلنجليزيــة وباللغــة العربيــة وفقــاً للدرجــات التــي . 	

تحديــد  فــي  االختبــارات  هــذه  االعتبــار  فــي  وتؤخــذ  األمنــاء،  مجلــس  يحددهــا 
ــة  ــة اإلنجليزي ــن للغ ــاز مقرري ــب باجتي ــزم الطال ــع األحــوال يلت المســتوى، وفــي جمي

)6 وحــدات دراســية(. 
يؤخــذ فــي االعتبــار لقبــول الطالــب، الــذي حصــل علــى نتيجــة 500 نقطــة فــي . 	

ــز IELTS و/ أو حصــل  ــار األيلت ــار التوفــل TOEFL، و/ أو نتيجــة 5.5 فــي اختب اختب
علــى درجــة امتيــاز باللغــة العربيــة فــي الشــهادة الثانويــة، وال يُعفــى الطالــب مــن 

)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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ــارات. ــي هــذه االختب ــه ف ــت نتيجت ــا كان ــة، مهم ــن الكلي ــدم م ــول المق ــار القب اختب
القــدرة . 	 بحســب  المنافســة  أســاس  علــى  المتقدميــن  بيــن  واالختيــار  االنتقــاء 

انفــراد.  علــى  علميــة  درجــة  لــكل  للمقاعــد  االســتيعابية 
القــدرة االســتيعابية التــي يتــم تحديدهــا ســنوياً مــن مجلــس األمنــاء فــي ضــوء . 	

قــدرة الكليــة وســعتها المكانيــة مــن جهــة، واحتياجــات ومتطلبــات الدرجــات العلميــة 
ــة مــن جهــة أخــرى. الممنوحــة مــن الكلي

قبــول طلبــات البعثــات الداخليــة وفقــاً للعــدد والشــروط التــي يحددهــا مجلــس . 	
الجامعــات الخاصــة، بنــاًء علــى طلــب الكليــة.

يقــدم طلــب االلتحــاق إلــى إدارة القبــول فــي الكليــة، وفقــاً للنمــوذج المعــد لذلــك، . 	
ــدوام الرســمي  ــك فــي أوقــات ال ــات، وذل خــالل المــدة المحــددة الســتقبال الطلب
ــى  ــن عل ــد، ويتعي ــب االلتحــاق عــن بع ــم طل ــي لتقدي ــق النظــام اآلل ــة، أو وف بالكلي
ــول  ــة إدارة القب ــق النظــام اآللــي، مراجع ــه وف ــب التحاق ــدم طل ــذي يق ــب ال الطال
الســتكمال إجــراءات قبولــه ودفــع الرســوم المحــددة وإال اعتبــر طلبــه الغيــا، 
وتعتبــر البيانــات المدونــة فــي طلــب االلتحــاق ملزمــة لمقدمهــا، ويتحمــل مســؤولية 

ــا.  صحته
االجتماعيــة . 	 المكافــأة  علــى  الحصــول  عمــل  بجهــة  يرتبــط  ال  طالــب  لــكل  يحــق 

المخصصــة مــن قبــل مجلــس الجامعــات الخاصــة بالشــروط المحــددة وفــي المواعيــد 
المحــددة لذلــك وفقــاً لنمــوذج طلــب يعبــأ لــدى عمــادة القبــول والتســجيل بالكليــة.

ثالثا: مستندات القبول: 

شهادة الثانوية العامة األصلية أو ما يعادلها.	 
شــهادة النظــام األمريكــي وشــهادة النظــام البريطانــي، وتكــون معتمــدة مــن التعليــم 	 

الخــاص.
صورة البطاقة المدنية للطالب )األصل للمطابقة(.	 
صورة من جواز السفر.	 
4 صور شخصية حديثة وملونة.	 
صــورة البطاقــة األمنيــة )األصــل للمطابقــة( ألبنــاء الكويتيــات مــن غيــر محــددي 	 

الجنســية.
صورة البطاقة المدنية لألم/ وصورة شهادة الميالد ألبناء الكويتيات.	 



4

بكالوريوس القانون

شهادة إثبات إعاقة لذوي االحتياجات الخاصة حديثة التاريخ.	 
 	 IELTS أو األيلتــزTOEFL أن يقــدم الطالــب مــا يفيــد تقديمــه الختبــار التوفــل

ــاًل عــن  ــران بدي ــار، وال يعتب ــي االعتب ــا ف ــه ألخذه ــا في ــي حصــل عليه والنتيجــة الت
اختبــار المســتوى المحــدد مــن الكليــة.

الدراســي 	  نظامــه  لتحديــد  عمــل،  بجهــة  للمرتبطيــن  األمــر  يهمــه  لمــن  شهــــادة 
مســائي(.  / )صباحــي 

شهادة موافقة جهة العمل على االلتحاق المتقدم بالدراسة للموظفين.	 
تسديد رسوم طلب االلتحاق. 	 
تقديم إفصاح عن وضعه الدراسي السابق أو عمله السابق أو الحالي.	 
أيــة مســتندات أخــرى تطلبهــا الكليــة )بيــان للمــدة الزمنيــة التــي قضاهــا بعــد الثانويــة 	 

العامة(.
ال يقبــل االلتحــاق بالكليــة إال إذا تــم تســديد رســوم الطلــب الــذي تحــدده إدارة الكليــة 	 

مــع قســط مــن رســوم الدراســة أو بأكملهــا، أو إذا تــم تقديــم ضمــان مالــي تقبلــه إدارة 
الكليــة وبالمواعيــد المحــددة لذلك.

رابعا: متطلبات التخرج: 
عـــدد الـوحـــدات الـــدراسية الـــالزمة للتخــــرج، والحصـــــول علــى بكالوريــوس القانــون هــي 
ــوس، واســتيفاء  ع بحســب الخطــة الدراســية لدرجــة البكالوري ــوزَّ )124 وحــدة دراســية(، ت
متطلبــات كل ســنة دراســية، ويشــترط للحصــول علــى الدرجــة العلميــة المســجل بهــا الطالب 

الوفــاء بالمتطلبــات اآلتيــة:
إنهــاء الطالــب بنجــاح المقــررات الدراســية اإلجباريــة واالختيارية، النظريــة والعملية، . 	

باإلضافــة إلــى التدريــب العملــي، وذلــك وفقــاً لمــا هــو مبيــن فــي قائمــة المقــررات 
الــواردة بصحيفــة التخــرج لــكل درجــة مــن الدرجــات العلميــة.

ــة . 	 ــة وإتمــام األنشــطة الفصلي ــة والعملي ــارات النظري ــب بنجــاح لالختب ــاز الطال اجتي
ــى حــدة بمعــدل ال يقــل عــن %60. المحــددة لــكل مقــرر عل

ــدل . 	 ــل عــن 70% والمع ــث ال يق ــررات بحي ــع المق ــدل عــام لجمي ــى مع الحصــول عل
العــام للتخــرج %70.

الشــؤون . 	 فــي الئحــة  المحــددة  المــدد  الدراســة ألكثــر مــن  عــدم االنقطــاع عــن 
الكليــة. إدارة  تقبلــه  عــذر  دون  الطالبيــة، 

أداء الطالب جميع المستحقات المالية والرسوم المقررة للكلية.. 	
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  خامسا: صحيفة التخرج لبرنامج بكالوريوس القانون 2022-2021

صحيفة متطلبات التخرج لشهادة بكالوريوس القانون للعام الجامعي 2022-2021

المتطلباتالوحداتالمقرراترقم المقرر

أوال:¹ المتطلبات العامة / الثقافة العامة ) 21( وحدة دراسية ²
أ- إلزامية )12 وحدة (

E101³ 3اللغة اإلنجليزية

E1024 3اللغة اإلنجليزيةE101

E1033اللغة إنجليزية قانونية متقدمةE102

A101)1( 3اللغة 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

مقرر اختيار حر من مقررات الثقافة 120
3العامة

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

ب- االختيارية )24 وحدة دراسية ( + 6 وحدات اختيار حر
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صحيفة متطلبات التخرج لشهادة بكالوريوس القانون للعام الجامعي 2022-2021

المتطلباتالوحداتالمقرراترقم المقرر

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 )3 وحدات دراسية(
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 القانون3االلتزامات )1( )المصادر(251

االلتزامات )1(3االلتزامات )2( ) األحكام (252

دستوري )2(3القانون اإلداري )1(253

اداري )1(3القانون اإلداري )2(254

3E102القانون الدولي العام255

 3قانون الجزاء ) القسم العام (256

مدخل لدراسة الفقه3االحوال الشخصية257
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صحيفة متطلبات التخرج لشهادة بكالوريوس القانون للعام الجامعي 2022-2021

المتطلباتالوحداتالمقرراترقم المقرر

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

المجموعة )ب(
دستوري )1(3النظم السياسية232

 أصول قانون3القانون المقارن 5  235

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

اقتصاد3المالية العامة351

أصول قانون + التزامات 3المرافعات المدنية والتجارية352
)2(

 3القانون التجاري )1(353

قانون الجزاء العام3قانون الجزاء )1( ) القسم الخاص( 354

االلتزامات )1( و )2(3االلتزامات )3( ) اإلثبات (355

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

المجموعة )أ(

3قانون التجارة االلكترونية333
القانون التجاري )1( + 

E102
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صحيفة متطلبات التخرج لشهادة بكالوريوس القانون للعام الجامعي 2022-2021

المتطلباتالوحداتالمقرراترقم المقرر
3E102النظريات االجتماعية للقانون336

3القانون الدولي الجنائي340
 قانون الجزاء )1( و )2( 

E102 +

  إداري )E102 + )1 3قانون التخطيط342

341E 3 القانون الدولي للبحار
 القانون الدولي العام + 

E102

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 )2( + 3العقود اإلدارية335
E102

341A القانون الدولي العام3القانون 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
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بكالوريوس القانون

صحيفة متطلبات التخرج لشهادة بكالوريوس القانون للعام الجامعي 2022-2021

المتطلباتالوحداتالمقرراترقم المقرر

المرافعات المدنية 3التنفيذ الجبري456
والتجارية

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 3التحكيم432
E102 + والتجاري

3نظام المعامالت التجارية اإلسالمية433
االلتزامات )1( و )2( + 

E102

3القانون البحري435
القانون التجاري )1(  + 

E102

3E 102القانون الجوي436

3نقل التكنولوجيا وتسويقها442

 E102 + االلتزامات)2( 
+ القانون االداري)2( 
+ المرافعات المدنية 

والتجارية  

3الملكية الفكرية 443

 E102 + االلتزامات)2( 
+ القانون االداري)2( 
+ 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
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بكالوريوس القانون

صحيفة متطلبات التخرج لشهادة بكالوريوس القانون للعام الجامعي 2022-2021

المتطلباتالوحداتالمقرراترقم المقرر
القانون اإلداري )1( و )2(3الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة439

القانون التجاري )1( و )2(3القانون التجاري )3(440

المدخل لدراسة الفقه + 3االجراءات القضائية في االسالم441
االحوال الشخصية

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 التواصل 237
A القانون الدولي العام3الفكري

المهارات المهنية وأساليب التواصل 237
E القانون الدولي العام -3الفكري

E 102 

الوحدات الدراسية الالزمة للتخرج )124 وحدة دراسية(
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بكالوريوس القانون

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 

67

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

 

القبول

إدارة التسجيل 
اإلرشاد والتوجيه

اإلدارة املالية

شؤون اخلريجني
الدراسات العليا

إدارة العالقات العامة
نظم املعلومات 

املكتبة
مكتب عميد الشؤون العلمية

مكتب عميد الشؤون الطالبية 

160
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344
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211
477
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377
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491
212
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279
490
191
191
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j.alfadhli@kilaw.edu.kw
Soumaya.s@kilaw.edu.kw
Soumaya.s@kilaw.edu.kw
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