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دبلوم القانون

أوال: دبلوم القانون )1(

ــام  ــن ألداء مه ــد المجتمــع بمؤهلي ــون هــو برنامــج يســعى لإلســهام فــي تزوي ــوم القان برنامــج دبل
ــي.   ــا النظــري والعمل ــي جانبيه ــة المســاعدة ف ــف القانوني ــن والوظائ المه

مــدة البرنامــج لدبلــوم القانــون عامــان دراســيان )أربعــة فصــول دراســية(، وعــدد المقــررات التــي 
ــي لمــدة شــهر  ــب عمل ــى تدري ــاً )60 وحــدة( ويشــتمل البرنامــج عل ــدرس فــي البرنامــج نظري ت
ــة للتخــرج  ــح عــدد الوحــدات المطلوب ــدل 6 وحــدات فــي الســنة الدراســية الواحــدة ليصب بمع

)72 وحــدة دراســية(.
مدة البرنامج: عامان دراسيان )أربعة فصول دراسية(.. 	
عدد المقررات التي تدرس في البرنامج: 20 مقرراً نظرياً وعملياً )60 وحدة(.. 2
التدريــب العملــي: يشــتمل البرنامــج علــى تدريــب عملــي لمــدة شــهر 6 وحــدات فــي كل . 	

ســنة دراســية.
 أسلوب الدراسة: نظام المقررات لمدة 	 فصول دراسية.. 	
طبيعــة التأهيــل: يؤهــل الحاصــل علــى الدبلــوم المتخصــص للمهــن القانونيــة المســاعدة . 	

بعلومهــا التأسيســية والمتخصصــة العمليــة والنظريــة.
المؤهل التعليمي: الدبلوم المتخصص في المهن القانونية المساعدة.. 6

ثانيا: شروط وقواعد االلتحاق ببرنامج دبلوم القانون

الحصول على الشهادة الثانوية العامة بأقسامها، أو إحدى الشهادات المعادلة لها.. 	
الحصول على نسبة في الثانوية العامة ال تقل عن 	%6.. 2
تقديم طلب االلتحاق بالدبلوم.. 	
اجتياز المقابلة الشخصية. . 	
اجتياز اختبار القبول باللغتين اإلنجليزية والعربية. . 	

)	(  يحتــوي هــذا الكتيــب علــى بعــض القواعــد والشــروط الموجــزة، ولمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االطــاع علــى دليــل 
الطالــب كامــا واللوائــح المتعلقــة بــه.
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ثالثا: مستندات القبول
يقــدم طلــب وفقــا للنمــوذج المعــد، وذلــك إلدارة الكليــة خــال الفترة الزمنيــة المخصصة . 	

الســتقبال الطلبات.
تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة )الشــهادة الثانويــة - صــورة البطاقــة المدنيــة - . 2

أو جــواز الســفر، وغيرهــا مــن المســتندات(.
اتمام المقابلة الشخصية لكل متقدم.. 	
تسديد رسوم التسجيل في البرنامج.. 	
شهادة الثانوية العامة األصلية أو ما يعادلها.. 	
صورة البطاقة المدنية للطالب )األصل للمطابقة(.. 6
صورة من جواز السفر.. 7
	 صور شخصية حديثة وملونة.. 	
غيــر محــددي . 	 مــن  الكويتيــات  ألبنــاء  للمطابقــة(  )األصــل  األمنيــة  البطاقــة  صــورة 

الجنســية.
صورة البطاقة المدنية لألم/ وصورة شهادة المياد ألبناء الكويتيات.. 0	
شهادة إثبات إعاقة لذوي االحتياجات الخاصة حديثة التاريخ.. 		
أن يقــدم الطالــب مــا يفيــد تقديمــه الختبــار التوفــل TOEFL أو األيلتــز IELTS والنتيجــة . 2	

التــي حصــل عليهــا فيــه ألخذهــا فــي االعتبــار، وال يعتبــران بديــًا عــن اختبــار القبــول 
المحــدد مــن الكليــة.

شهــــادة لمــــن يهمـــــه األمـــــر للمــــــرتبطين بجهــة عمــل، لتحديــد نظامــه الدراســي . 		
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.. 6	
أيــة مســتندات أخــرى تطلبهــا الكليــة )بيــان للمــدة الزمنيــة التــي قضاهــا بعــد الثانويــة . 7	

العامــة(.
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ــي . 		 ــب والرســوم الدراســية الت ــم تســديد رســوم الطل ــة إال إذا ت ــل االلتحــاق بالكلي ال يقب
ــة. تحددهــا الكلي

رابعا: متطلبات التخرج

ــوم القانــون )72( وحــدة  عــدد الوحــدات الدراســية الازمــة للتخــرج والحصــول علــى شــهادة دبل
دراســية، تــوزع حســب الخطــة الدراســية لدرجــة الدبلــوم واســتيفاء متطلبــات الســنة الدراســية، 

ويشــترط للحصــول علــى الدرجــة العلميــة المســجل بهــا الطالــب الوفــاء بالمتطلبــات التاليــة: 
الحضور في مقررات الدبلوم، وفقا لنسبة الحضور المحددة في الائحة.. 	
اجتيــاز المقــررات بنجــاح وفقــا ألســلوب التقييــم أو االختبــار المحــدد لــكل مقــرر مــن . 2

المقــررات.
عــدم االنقطــاع عــن البرنامــج ألكثــر مــن فصــل دراســي واحــد، مــع اســتثناء حالــة . 	

االنقطــاع لفصــل واحــد بنــاء علــى عــذر مقبــول مــن إدارة الكليــة.
الحــد األقصــى لاســتمرار فــي البرامــج هــو خمســة فصــول دراســية، ويجــوز تمديدهــا . 	

اســتثناء لمــدة فصــل دراســي ســادس.
ــم الصــادر عــن إدارة . 	 ــا للتعمي ــررة وفق ــة المق ــع المســتحقات والرســوم المالي أداء جمي

ــة. الكلي
انهاء 72 وحدة دراسية وفقا للمحدد في برنامج التخرج المرفق.. 6
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خامسا: صحيفة تخرج برنامج دبلوم القانون 2022-2021 )2(

رقم 
المقرر

المتطلباتالساعاتالوحداتاسم المقرر

مقررات تخصصية اجبارية )30 وحدة(

DL 			)المدخل لدراسة العلوم القانونية )اصول القانون		----

DL 		2النظام الدستوري الكويتي		----

DL 			)القانون الجزائي العام )مبادئ القانون الجزائي		----

DL 266التنفيذ الجبري		DL 		6

DL 26	اإلجراءات الجزائية		DL 			

DL 	62القانون اإلداري		DL 		2

DL 2		)االلتزام )مصادر- أحكام - آثار		DL 			

DL 2		القانون التجاري		DL 			

DL 276 قانون اإلثبات		DL 		6

DL 		6 قانون المرافعات		--

المجموعة األولى مقررات تخصصية اختيارية عملية )9 وحدات(

DL 	6	 اإلشهار والتوثيق		DL 			

DL 272 مبادئ المخالصات والتسوية والصلح		---

DL 			 التحقيق واألدلة الجنائية		DL 			

DL 			 مهارات الوظائف القانونية المساعدة		---

DL 2	6
التطبيقات العملية لألوراق التجاريــــة 

واشكاليــاتها 
		DL 2		

)2(  المقــررات االختياريــة يتــم اإلضافــة إليهــا أو الحــذف منهــا بقــرار مــن إدارة الكليــة وفقــا للظــروف والمتغيــرات 
ــي كل عــام دراســي. ــة ف العلمي
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المجموعة الثانية: مقررات تخصصية اختيارية نظرية )6 وحدات(

DL 2	2 حقوق االنسان		----

DL 27	قانون العمل		DL 			

DL 262النظام المالي والضريبي والرسوم		DL 	62

مقررات اجبارية في غير التخصص )15 وحدة(

أ.  مقررات اللغة االجنليزية )6 وحدات(

DL101 E.لغة إنجليزيةP------
DL101 Eلغة إنجليزية		---
DL 205لغة إنجليزية		DL101 E

ب.  املقررات األخرى

DL 106ثقافة إسامية		---

DL 107مقدمة يف احلاسب اآللي		---
DL 208ادارة مكاتب		---

DL 209مهارات التعامل االنساني		---

تدريب عملي ميداني )12 وحدة(:

DL 	2	)	( 6تدريب عملي ميداني---

DL 222)2( 6تدريب عملي ميداني---
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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 العاقات 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 الطابي 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 الطابية 
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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

 

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 
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