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ماجستير القانون العام

أوال: ماجستير القانون العام )1(

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تأهيــل حملــة البكالوريــوس فــي القانــون وإكســابهم معرفــة قانونيــة 
متعمقــة وخبــرة علميــة وعمليــة فــي مجــال القانــون العــام بفروعــه المختلفــة، باللغتيــن العربيــة 
ــة، وتطبيــق هــذه المعرفــة فــي أطروحــة تثبــت إحاطتهــم بأصــول المنهــج القانونــي  واالنجليزي

والقــدرة علــى البحــث.

ثانيا: شروط وقواعد االلتحاق ببرنامج ماجستير القانون العام

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

ــي خــال . 	 ــرر مناهــج البحــث العلم ــة ومق ــة اإلنجليزي ــدي للغ ــج التمهي ــاز البرنام اجتي
فصــل دراســي. 

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.. 	

اجتيــاز االختبــار اإلجبــاري للغــة اإلنجليزيــة الــذي تحــدد موعــده الكليــة لتحديــد . 	
 TOEFL, القبــول )ويؤخــذ بعيــن االعتبــار الدرجــة الحاصــل عليهــا المتقــدم فــي اجتيــاز

.)IELTS

ال يقبــل التحويــل لبرامــج الماجســتير فــي الكليــة مــن أيــة برامــج أخــرى نهائيــاً إال . 	
بالنســبة للجامعــات التــي بيــن الكليــة وبينهــا اتفــاق خــاص. 

يتــم البــت فــي طلبــات االلتحــاق والقبــول مــن قبــل لجنــة الدراســات العليــا وإدارة . 	
الكليــة، وفقــا للمعاييــر واألســس المشــار إليهــا والقــدرة االســتيعابية المتاحــة.

باللغــة اإلنجليزيــة )4(، وفــي بعــض . 	 تــدرس  معظــم مقــررات برنامــج الماجســتير 
البرامــج جميــع المقــررات باللغــة اإلنجليزيــة، كمــا تكــون األطروحــة فــي األصــل 
ــة  باللغــة اإلنجليزيــة ويجــوز أن تكــون باللغــة العربيــة بصفــة اســتثنائية وموافقــة لجن

العليــا. الدراســات 

)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 المشــروط: وهــو قبــول مشــروط بأخــذ مقــررات عاجيــة )مقــررات بمســتوى 
ــة  ــرى الكلي ــن ت ــك لم ــي كل ســنة( وذل ــة بصــورة مســبقة ف ــا الكلي ــوس تحدده البكالوري
ضــرورة دراســته لمقــررات جامعيــة لمعالجــة النقــص فــي التكويــن العلمــي أو التقديــر 
العــام المطلــوب )معــدل تراكمــي أقــل مــن 2.67 نقطــة(. ويشــترط فــي هــذه الحالــة مــا 

يلــي:

أن يحصــل علــى تقديــر ال يقــل عــن جيــد جــداً )B- ،2.67( فــي كل مقــرر مــن . 1
ــة.  المقــررات العاجي

أال تتجــاوز المقــررات العاجيــة )12( وحــدة وال تقــل عــن 6 وحــدات، بقــرار مــن . 2
لجنــة الدراســات العليــا.

أن يســجل هــذه المقــررات فــي فصــل دراســي ســابق علــى الدراســة، وأن ينهــي . 	
المقــررات العاجيــة خــال الفتــرة الســابقة علــى الماجســتير. 

تدخــل . 4 وال  البرنامــج  متطلبــات  وحداتهــا ضمــن  تحســب  ال  المقــررات  هــذه 
الماجســتير. لشــهادة  للتقديــرات  المتوســط  المعــدل  ضمــن  تقديراتهــا 

ب - قبــول مشــروط بمســتوى لغــوي معيــن: وذلــك لمــن لــم يحصــل علــى المســتوى اللغــوي 
المطلــوب فــي البرنامــج المــراد التســجيل فيــه وفقــا لاختبــار المقــدم مــن الكليــة، 

ــي: ــة مــا يل ويشــترط فــي هــذه الحال

أن يســجل فــي المقــررات اللغويــة المطلوبــة فــي أول فصــل دراســي )الفصــل . 1
الدراســي الســابق علــى بــدء الدراســة(.

أن يحقــق المســتوى اللغــوي المطلــوب )أال يكــون أقــل مــن جيــد جــًدا منخفــض . 2
– 80%( كمعــدل عــام لــكل المقــررات اللغويــة خــال فتــرة االلتحــاق بالفصــل 

ــدء دراســته لبرنامــج الماجســتير. ــل ب المذكــور وقب

يعتبــر الطالــب حقــق المعــدل المطلــوب للقبــول إذا كان المعــدل العــام للمقــررات . 	
التمهيديــة بدرجــة B- ،2.67 وعليــه يتــم قبولــه ببرنامــج الماجســتير كمــا يؤخــذ 
متوســط معــدالت المقــررات التمهيديــة للغــة االنجليزيــة أساســا العتبــار الطالــب 

.)NP( أو )P( ناجحــا أو غيــر ناجــح ويرمــز لهــا بـــ
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ج - ذوو االحتياجــات الخاصــة: تقديــرا مــن الكليــة لحالــة الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات 
مــن  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي  الفرصــة  إتاحــة  الكليــة  قــررت  فقــد  الخاصــة، 
الحاصليــن علــى معــدل 		,2 وتطبــق عليهــم حــاالت القبــول المشــروط فــي حالــة عــدم 
اســتيفائهم شــروط القبــول النظامــي وبشــرط أال يقــل تقديــره فــي ليســانس القانــون عــن 

  .)%75(  2.		

رابعا: مستندات القبول:
أن يقــوم المتقــدم بمــلء اســتمارة الطلــب وســداد الرســوم الخاصــة بطلــب االلتحــاق . 1

ــار اللغــة. وألداء اختب

أن يقــدم الطالــب صــورة مــن الشــهادة الجامعيــة فــي الحقــوق، أو شــهادة جامعيــة . 2
أخــرى إذا كان البرنامــج يســمح بذلــك، وإذا كانــت الشــهادة صــادرة مــن جامعــة خــارج 
الكويــت عليــه أن يقــدم التصديــق عليهــا والمعادلــة الازمــة، ويلتــزم الطالــب بتقديــم 

أصــل الشــهادة قبــل االلتحــاق بالدراســة.

ــوذج خــاص . 	 ــا لنم ــوا بتدريســه ســابقا، وفق ــن قام ــن أســتاذين مم ــة م ــدم توصي أن يق
ــة العمــل.  ــة واحــدة فقــط مــن جه ــم شــهادة توصي ــة، ويجــوز تقدي ــل الكلي ــك مــن قب بذل

أن يقــدم شــهادة »لمــن يهمــه األمــر« مــن جهــة العمــل تفيــد عملــه وتبيــن طبيعــة عملــه، . 4
باإلضافــة لموافقــة جهــة العمــل علــى االلتحــاق بالدراســة.

صورة من البطاقة المدنية. . 5

عدد )4( صورة شخصية حديثة. . 6

أن يتعهد بالتزامه بحضور المحاضرات وأن عمله ال يؤثر على الدراسة. . 7

صورة من جواز السفر.. 8

ــم تســديد الرســوم الدراســية للوحــدات الدراســية، ويجــب ســداد قيمــة رســوم . 	 أن يت
ــاد تســجيله. الدراســة عــن كل مقــرر يســجل ألول مــرة أو يع

رســوم التســجيل لرســالة الماجســتير يتــم تحصيلهــا ويتجــدد تحصيلهــا فــي 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. 

ويؤخــذ متوســط معــدالت المقــررات التمهيديــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة أساســا العتبــار الطالــب 
ناجحــا. 

سادسا: متطلبات التخرج:

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

ــا 6 وحــدات دراســية. األطروحــة المخصــص له

الحصول على تقدير عام ال يقل عن 2.67 نقطة.. 	

يشــترط لحصــول الطالــب علــى درجــة الماجســتير أن يجتــاز الطالب مقرريــن إلزاميين . 	
ــل  ــى أن ال يق ــل عــن 2,67 للتخــرج عل ــدل عــام ال يق ــة وبمع ــررات اختياري ــة مق وأربع
تقديــره فــي أي مقــرر علــى حــدة عــن )C( مــع رســالة الماجســتير للحصــول علــى درجــة 
ــدرس باللغــة  ــي ت ــى أن ال يقــل عــدد المقــررات الت الماجســتير حســب تخصصــه، عل

اإلنجليزيــة عــن أربعــة مقــررات.

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

أداء الطالب جميع المستحقات المالية والرسوم المقررة للكلية.. 	
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   سابعًا: صحيفة التخرج لبرنامج ماجستير القانون العام 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 41	

املقررات التمهيدية
- اللغة اإلجنليزية  E 401
- اللغة اإلجنليزية  E 402
- اللغة اإلجنليزية E 40	
- مناهج البحث القانوني E 404

ثانيا: برنامج الدراسات العليا يف القانون العام

الفصل األول
	 القانون الدستوري  E 510
	 النظم السياسية املقارنة A 522
	 املعامات القانونية وفقا ألحكام الشريعة E 571

الفصل الثاني
	 القانون اجلنائي مع التعمق E 5	6
	 اجلرائم االقتصادية A 5	8
	 املنظمات الدولية واإلقليمية E 516

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 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 

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
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