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ماجستير القانون الخاص

أوال: ماجستير القانون الخاص )1(

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تأهيــل حملــة البكالوريــوس يف القانــون وتزويدهــم مبعرفــة قانونيــة 
وعمليــة مبســتوى متميــز يف القانــون اخلــاص بفروعــه املختلفــة، باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، 
وإعــداد أطروحــة وفقــا ألصــول البحــث القانونــي يطبقــون فيهــا املعرفة التي اكتســبوها يف دراســتهم.

 
ثانيا: شروط وقواعد االلتحاق ببرنامج ماجستير القانون الخاص

احلصــول علــى شــهادة البكالوريــوس يف القانــون، أو مــا يعادلهــا، بتقديــر عــام ال يقــل عــن . 	
)جيــد جــداً( أو 2.67 يف نظــام األربــع نقــاط أو مــا يعادلهــا.

اجتيــاز البرنامــج التمهيــدي للغــة اإلجنليزيــة ومقــرر مناهــج البحــث العلمــي خــال فصــل . 	
دراسي. 

اجتياز املقابلة الشخصية بنجاح.. 	
اجتيــاز االختبــار اإلجبــاري للغــة اإلجنليزيــة الــذي حتــدد موعــده الكليــة لتحديــد . 	

اجتيــاز  املتقــدم يف  الدرجــة احلاصــل عليهــا  االعتبــار  بعــن  )ويؤخــذ  القبــول 
.)TOEFL, IELTS

ال يقبــل التحويــل لبرامــج املاجســتير يف الكليــة مــن أيــة برامــج أخــرى نهائيــا إال بالنســبة . 	
للجامعــات التــي بــن الكليــة وبينهــا اتفــاق خــاص. 

يتــم البــت يف طلبــات االلتحــاق والقبــول مــن قبــل جلنــة الدراســات العليــا وإدارة الكليــة، . 	
وفقــا للمعاييــر واألســس املشــار إليهــا والقــدرة االســتيعابية املتاحــة.

بعــض . 	 باللغــة اإلجنليزيــة )4(، ويف  تــدرس  املاجســتير  برنامــج  معظــم مقــررات 
البرامــج جميــع املقــررات باللغــة اإلجنليزيــة، كمــا تكــون األطروحــة يف األصــل 
باللغــة اإلجنليزيــة ويجــوز أن تكــون باللغــة العربيــة بصفــة اســتثنائية وموافقــة جلنــة 

الدراســات العليــا.

)1(  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: فئات القبول

أ- القبــول املشــروط: وهــو قبــول مشــروط بأخــذ مقــررات عاجيــة )مقــررات مبســتوى 
البكالوريــوس حتددهــا الكليــة بصــورة مســبقة يف كل ســنة( وذلــك ملــن تــرى الكليــة 
ضــرورة دراســته ملقــررات جامعيــة ملعاجلــة النقــص يف التكويــن العلمــي أو التقديــر 
العــام املطلــوب )معــدل تراكمــي أقــل مــن 2.67 نقطــة(. ويشــترط يف هــذه احلالــة مــا 

يلــي:
أن يحصــل علــى تقديــر ال يقــل عــن جيــد جــدا )B- ،2.67( يف كل مقــرر مــن . 	

العاجيــة.  املقــررات 
أال تتجــاوز املقــررات العاجيــة )12( وحــدة وال تقــل عــن 6 وحــدات، بقــرار مــن . 	

ــا. ــة الدراســات العلي جلن
أن يســجل هــذه املقــررات يف فصــل دراســي ســابق علــى الدراســة، وأن ينهــي . 	

املاجســتير.  علــى  الســابقة  الفتــرة  العاجيــة خــال  املقــررات 
هــذه املقــررات ال حتســب وحداتهــا ضمــن متطلبــات البرنامــج وال تدخــل تقديراتهــا . 	

ضمــن املعــدل املتوســط للتقديــرات لشــهادة املاجســتير.
ب- قبــول مشــروط مبســتوى لغــوي معــن: وذلــك ملــن لــم يحصــل علــى املســتوى اللغــوي املطلــوب 
ــة، ويشــترط يف هــذه  ــار املقــدم مــن الكلي ــه وفقــا لاختب ــراد التســجيل في يف البرنامــج امل

احلالــة مــا يلــي:
أن يســجل يف املقــررات اللغويــة املطلوبــة يف أول فصــل دراســي )الفصــل الدراســي . 	

الســابق علــى بــدء الدراســة(.
ــد جــًدا منخفــض – . 	 ــن جي ــل م ــون أق ــوب )أال يك ــوي املطل ــق املســتوى اللغ أن يحق

80%( كمعــدل عــام لــكل املقــررات اللغويــة خــال فتــرة االلتحــاق بالفصــل املذكــور 
وقبــل بــدء دراســته لبرنامــج املاجســتير.

يعتبــر الطالــب حقــق املعــدل املطلــوب للقبــول إذا كان املعــدل العــام للمقــررات . 	
التمهيديــة بدرجــة B- ،2.67 وعليــه يتــم قبولــه ببرنامــج املاجســتير كمــا يؤخــذ 
ــار الطالــب  ــة أساســا العتب ــة للغــة اإلجنليزي متوســط معــدالت املقــررات التمهيدي

.)NP( أو )P( ــا بـــ ــز له ــر ناجــح ويرم ناجحــا أو غي
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ج- ذوو االحتياجــات اخلاصــة: تقديــرا مــن الكليــة حلالــة الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، فقــد قــررت الكليــة إتاحــة الفرصــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن احلاصلــن 
علــى معــدل 2,33 وتطبــق عليهــم حــاالت القبــول املشــروط يف حالــة عــدم اســتيفائهم 
شــروط القبــول النظامــي وبشــرط أال يقــل تقديــره يف ليســانس القانــون عــن 2.33 

  .)%75(

رابعا: مستندات القبول:

أن يقــوم املتقــدم مبــلء اســتمارة الطلــب وســداد الرســوم اخلاصــة بطلــب االلتحــاق وألداء . 1
اختبــار اللغة.

أن يقــدم الطالــب صــورة مــن الشــهادة اجلامعيــة يف احلقــوق، أو شــهادة جامعيــة أخــرى . 2
إذا كان البرنامــج يســمح بذلــك، وإذا كانــت الشــهادة صــادرة مــن جامعــة خــارج الكويــت 
عليــه أن يقــدم التصديــق عليهــا واملعادلــة الازمــة، ويلتــزم الطالــب بتقــدمي أصــل 

الشــهادة قبــل االلتحــاق بالدراســة.
أن يقــدم توصيــة مــن أســتاذين ممــن قامــوا بتدريســه ســابقا، وفقــا لنمــوذج خــاص بذلــك . 3

مــن قبــل الكليــة، ويجــوز تقــدمي شــهادة توصيــة واحــدة فقــط مــن جهــة العمــل. 
ــه، . 4 أن يقــدم شــهادة »ملــن يهمــه األمــر« مــن جهــة العمــل تفيــد عملــه وتبــن طبيعــة عمل

ــى االلتحــاق بالدراســة. باإلضافــة ملوافقــة جهــة العمــل عل
صورة من البطاقة املدنية. . 5
عدد )4( صورة شخصية حديثة. . 6
أن يتعهد بالتزامه بحضور احملاضرات وأن عمله ال يؤثر على الدراسة. . 7
صورة من جواز السفر.. 8
أن يتــم تســديد الرســوم الدراســية للوحــدات الدراســية، ويجــب ســداد قيمــة رســوم . 	

الدراســة عــن كل مقــرر يســجل ألول مــرة أو يعــاد تســجيله.
رســوم التســجيل لرســالة املاجســتير يتــم حتصيلهــا ويتجــدد حتصيلهــا يف كل فصــل . 10

دراســي يقــوم الطالــب بتســجيل الرســالة فيــه.
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 خامسا: المقررات الدراسية ومراحل الدراسة في البرنامج: 

المقررات التمهيدية والمقررات العالجية:

يشــتمل البرنامــج علــى فصــل دراســي تمهيــدي فــي مقــررات اللغــة االنجليزيــة وقاعــة البحــث 
للطــاب الحاصليــن علــى تقديــر ال يقــل عــن معــدل 2.67 نقطــة فــي شــهادة التخــرج. وإذا تقــرر 
قبــول طــاب يقــل تقديرهــم عــن هــذا المعــدل فــإن عليهــم أوال اجتيــاز فصــل دراســي عاجــي لكــي 

يتمكنــوا مــن التســجيل فــي الفصــل التمهيــدي. 
 )2.67( B - ويشــترط لنجــاح الطالــب فــي المقــررات التمهيديــة والعاجيــة الحصــول علــى معــدل

نقطــة، ويرصــد لــه فــي هــذه الحالــة تقديــر P وال يحتســب فــي التقديــر العــام. 
ــب  ــار الطال ــة أساســا العتب ــة فــي اللغــة اإلنجليزي ويؤخــذ متوســط معــدالت المقــررات التمهيدي

ناجحــا. 

سادسا: متطلبات التخرج:

إنهــاء 24 وحــدة دراســية بتقديــر ال يقــل عــن 2.67 نقطــة، بواقــع 6 مقــررات دراســية، . 	
إلــى  باإلضافــة  دراســية،  وحــدات   3 منهــا  كل  ويعــادل  األطروحــة،  إلــى  باإلضافــة 

األطروحــة املخصــص لهــا 6 وحــدات دراســية.
احلصول على تقدير عام ال يقل عن 2.67 نقطة.. 	
يشــترط حلصــول الطالــب علــى درجــة املاجســتير أن يجتــاز الطالــب مقرريــن إلزاميــن . 	

وأربعــة مقــررات اختياريــة ومبعــدل عــام ال يقــل عــن 2,67 للتخــرج علــى أال يقــل تقديــره 
يف أي مقــرر علــى حــدة عــن )C( مــع رســالة املاجســتير للحصــول علــى درجــة املاجســتير 
حســب تخصصــه، علــى أن ال يقــل عــدد املقــررات التــي تــدرس باللغــة اإلجنليزيــة عــن 

أربعــة مقــررات.
عدم االنقطاع عن الدراسة ألكثر من املدد احملددة يف الئحة الشؤون الطابية، دون . 	

عذر تقبله إدارة الكلية.
أداء الطالب جميع املستحقات املالية والرسوم املقررة للكلية.. 	
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سابعا: صحيفة التخرج لبرنامج ماجستير القانون الخاص 2022-2021
عدد الوحدات اسم املقرر رمز املقرر

أوال: البرنامج التمهيدي

املقررات العاجية التمهيدية

- البحث والكتابة القانونية E 400
- القضاء الدستوري A 411
- القانون اجلنائي A 413

املقررات التمهيدية    

- اللغة اإلجنليزية E 401
- اللغة اإلجنليزية E 402
- اللغة اإلجنليزية E 403
- مناهج البحث القانوني E 404

ثانيا: برنامج الدراسات العليا يف القانون اخلاص

الفصل األول

3 امللكية الفكرية والتعامات االلكترونية A 565
3 النظم القانونية املقارنة E 575
3 املعامات القانونية وفقا ألحكام الشريعة E 571

الفصل الثاني

3 القانون التجاري E 553
3 الشريعة اإلسامية A 573
3 القانون املدني E 551

ثالثا: الرسالة املاجستير

6 رسالة املاجستير 5	1
الوحدات الدراسية الازمة للتخرج: 24 وحدة دراسية
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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 اخلريجن
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 اخلريجن
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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