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بكالوريوس القانون :أوالا 
1  

نية تمنح كلية القانون الكويتية العالمية درجة البكالوريوس في القانون، وهذه الدرجة تتطلب الدراسة لمدة زم

لنظام  وفقا  وحدة دراسية  421ينهي خاللها الطالب ( ثمانية فصول دراسية)اعتيادية مقدارها أربع سنوات 

المقررات، وتقوم هذه الدرجة على عدد من المقررات اإلجبارية واألخرى االختيارية في مجال القانون، 

 .باإلضافة لمقررات الثقافة العامة واالختيار الحر

 

 ببرنامج بكالوريوس القانون لتاا قواعد االشروط و: ثانياا 

ومعترف بها من وزارة التربية )أن يكون المتقدم حاصال  على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  .4

 : بنسبة مئوية ال تقل عن( والتعليم العالي

 .بسلم النقاط األربع للقسمين العلمي واألدبي 2..2بالنسبة المئوية أو  70% -

 .شهادة دبلوم القانونلحملة  2.22 -

 .ريوس في تخصصات أخرىولحملة شهادة الدبلوم أو البكال 2.22 -

  .والمقابلة الشخصية بنجاح  اللغة العربيةوب نجليزيةاللغة اإلالقبول باجتياز اختبار  .2

بين المتقدمين على أساس المنافسة بحسب القدرة االستيعابية للمقاعد لكل درجة واالختيار االنتقاء  .2

 . على انفراد علمية

القدرة االستيعابية التي يتم تحديدها سنويا  من مجلس األمناء في ضوء قدرة الكلية وسعتها المكانية من  .1

 .جهة، واحتياجات ومتطلبات الدرجات العلمية الممنوحة من الكلية من جهة أخرى

الخاصة، بناء  على  للعدد والشروط التي يحددها مجلس الجامعات وفقا  قبول طلبات البعثات الداخلية  ..

 .طلب الكلية

للنموذج المعد لذلك، خالل المدة المحددة  وفقا  القبول في الكلية،  إدارةإلى  لتحا يقدم طلب اال .6

 لتحا ، وذلك في أوقات الدوام الرسمي بالكلية، أو وف  النظام اآللي لتقديم طلب االالطلبات الستقبال

القبول  إدارةه وف  النظام اآللي، مراجعة التحاق عن بعد، ويتعين على الطالب الذي يقدم طلب

، وتعتبر البيانات المدونة في وإال اعتبر طلبه الغيا   ودفع الرسوم المحددة الستكمال إجراءات قبوله

 . ، ويتحمل مسؤولية صحتهاملزمة لمقدمها لتحا طلب اال

  

                                                           
1
 .القواعد والشروط الموجزة، ولمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على دليل الطالب كامال  واللوائح المتعلقة به يحتوي هذا الكتيب على بعض -  
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 : القبولمستندات : ثالثاا 

 .يعادلهاشهادة الثانوية العامة األصلية أو ما  -
 .من التعليم الخاصتكون معتمدة ، وشهادة النظام األمريكي وشهادة النظام البريطاني -
 (.األصل للمطابقة)صورة البطاقة المدنية للطالب  -
 .صورة من جواز السفر -
 .صور شخصية حديثة وملونة 4 -
 .ألبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية( األصل للمطابقة)صورة البطاقة األمنية  -
 .وصورة شهادة الميالد ألبناء الكويتيات/ صورة البطاقة المدنية لألم -
 .حديثة التاريخ إثبات إعاقة لذوي االحتياجات الخاصة شهادة -
 (.مسائي/ صباحي )شهادة لمن يهمه األمر للمرتبطين بجهة عمل، لتحديد نظامه الدراسي  -
 (بعد القبول) .فينالدراسة للموظالتحا  المتقدم بشهادة موافقة جهة العمل على  -
 . لتحا تسديد رسوم طلب اال -

 

 : التخرجمتطلبات : رابعاا 

، (وحدة دراسية 421)عدد الوحدات الدراسية الالزمة للتخرج، والحصول على بكالوريوس القانون هي 

ع بحسب الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس، واستيفاء متطلبات كل سنة دراسية، ويشترط للحصول  توزَّ

 :لدرجة العلمية المسجل بها الطالب الوفاء بالمتطلبات اآلتيةعلى ا

إنهاء الطالب بنجاح المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية، النظرية والعملية، باإلضافة إلى  .4

لما هو مبين في قائمة المقررات الواردة بصحيفة التخرج لكل درجة من  وفقا  التدريب العملي، وذلك 

 .الدرجات العلمية

الفصلية المحددة لكل مقرر على اجتياز الطالب بنجاح لالختبارات النظرية والعملية وإتمام األنشطة  .2

 %.62بمعدل ال يقل عن  احد

 %.02والمعدل العام للتخرج % 02الحصول على معدل عام لجميع المقررات بحيث ال يقل عن  .2

 إدارةشؤون الطالبية، دون عذر تقبله عدم االنقطاع عن الدراسة ألكثر من المدد المحددة في الئحة ال .1

 .الكلية

 .أداء الطالب جميع المستحقات المالية والرسوم المقررة للكلية ..
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 2022-2022لبرنامج بكالوريوس القانون صايفة التخرج : خامساا 

 0200-0202للعام الجامعي  بكالوريوس القانونصايفة متطلبات التخرج لشهادة 

رقم 

 المقرر

 المتطلبات حداتالو المقررات

 ²وحدة دراسية ( 02) الثقافة العامة / المتطلبات العامة  ¹:أوال
 (وحدة  20)إلزامية  -أ

E101 3 ³ نجليزيةاللغة اإل  

E102 3 4 نجليزيةاللغة اإل E101 

E103 3 قانونية متقدمة إنجليزيةلغة ال E102 

A101 3 (2)للغة العربية ا  

  3 المدخل للااسب االلي 111

 (مقررات  3يختار الطالب ) وحدات  9اختيارية  -ب
A102  3 (0)اللغة العربية A101 

  3 تاريخ الكويت السياسي 111

  3 تاريخ الاضارة العربية واإلسالمية 113

  3 مبادئ علم االجتماع 111

  3 مبادئ المااسبة 111

  3 دارةمبادئ أصول اإل 111

  3 الثقافة البيئية 111

  3 مقرر اختيار حر من مقررات الثقافة العامة 111

 وحدة دراسية( 99)المقررات التخصصية : ¹ثانيا
 (وحدة دراسية  93) اإللزامية  -أ
 وحدات اختيار حر 6( + وحدة دراسية  04)االختيارية  -ب

 إلزامية( 26/  )وحدة دراسية ( 32)السنة األولى  
  3 أصول القانون 111

  3 (2)لدستوري القانون ا 111

 (1)دستوري  3 (0)القانون الدستوري  113

  3 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 111

  3 مبادئ االقتصاد 111

  1 (2)التدريب العملي للباث العلمي  111

 (وحدات دراسية 3) يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة التالية - 2مقرر اختياري 
 E102 3 علم اإلجرام والعقاب 131

 E102 3 تاريخ القانون واألنظمة القانونية 133

 E102 3 القانون وتقنية المعلومات 131

 E102 3 مقدمة في األنظمة القانونية  131

 وحدة دراسية 02اجتياز ما ال يقل عن  -وحدة إلزامية ( 00/ )وحدة دراسية ( 32)السنة الثانية  
 أصول القانون 3 (المصادر( )2)االلتزامات  111

 (1)االلتزامات  3 (األحكام ( ) 0)االلتزامات  111

 (1)دستوري  3 (2)القانون االداري  113

 (1)اداري  3 (0)القانون االداري  111

 E102 3 القانون الدولي العام 111

   3 (القسم العام ) قانون الجزاء  111

 ة الفقهمدخل لدراس 3 االحوال الشخصية 111

  1 (0)التدريب العملي للباث العلمي  112

 وحدات دراسية 6 -( ب)ومقررا واحدا من المجموعة ( أ)يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة  - 0مقرر اختياري

 (أ)المجموعة 



 

 2022 –كلية القانون الكويتية العالمية  فيببرنامج بكالوريوس القانون  لتاا قواعد وشروط اال   | 5
 

 0200-0202للعام الجامعي  بكالوريوس القانونصايفة متطلبات التخرج لشهادة 

رقم 

 المقرر

 المتطلبات حداتالو المقررات

 E102+ اقتصاد  3 قانون البترول 131

 E102 3 حقو  اإلنسان 131

 E102 3 القانون الدولي للبيئة 133

 E102 3 المنظمات الدولية واإلقليمية 131

 (ب)المجموعة 
 (1)دستوري  3 النظم السياسية 131

 أصول قانون  3   5القانون المقارن  131

 وحدة دراسية 52اجتياز ما ال يقل عن  -وحدة إلزامية ( 25/ )وحدة دراسية ( 32)السنة الثالثة 
 اقتصاد 3 المالية العامة 311

 (1)التزامات + أصول قانون  3 رافعات المدنية والتجاريةالم 311

   3 (2)القانون التجاري  313

 قانون الجزاء العام 3 ( القسم الخاص( ) 2)قانون الجزاء  311

 (1)و ( 1)االلتزامات  3 (اإلثبات ( ) 3)االلتزامات  311

 وحدات دراسية 6 -( ب)قررا واحدا من المجموعة وم( أ)يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة  - 3مقرر اختياري

 (أ)المجموعة 
 E102( + 1)القانون التجاري  3 قانون التجارة االلكترونية 333

 E102 3 النظريات االجتماعية للقانون 331

 E102( + 1)و ( 1)قانون الجزاء   3 القانون الدولي الجنائي 311

  E102( + 1)إداري    3 قانون التخطيط 311

 E102+ القانون الدولي العام   E 3القانون الدولي للباار   311

 (ب)المجموعة 
 (1)اإللتزامات  3 التشريعات االجتماعية 331

 األحوال الشخصية 3 قانون المواريث        331

 (1)قانون الجزاء  3 (القسم الخاص ( ) 0)قانون الجزاء  331

 الفقه مدخل لدراسة 3 الوصية والوقف 332

 (1)و ( 1)االلتزامات  3 العقود المدنية 331

 (1)و ( 1)قانون الجزاء  3 األدلة الجنائية والقانون 333

 E102( + 1)و ( 1)القانون اإلداري   3 العقود اإلدارية 331

 القانون الدولي العام A 3القانون الدولي للباار  311

 وحدة دراسية 22ز ما ال يقل عن اجتيا -وحدة دراسية ( 09/ )السنة الرابعة  
 (3)التزامات  3 (الاقو  العينية)القانون المدني  111

   3 تنازع القوانين 111

 (1)قانون تجاري  3 (0)القانون التجارى  113

 أحوال شخصية 3 أصول الفقه 111

 قانون الجزاء العام 3 اإلجراءات الجزائية 111

 المدنية والتجاريةالمرافعات  3 التنفيذ الجبري 111

  1 التدريب العملي للباث العلمي 111

 وحدات دراسية 9 -( ب)ومقررا واحدا من المجموعة ( أ)يختار الطالب مقررين من المجموعة  -4مقرر اختياري
 (أ)المجموعة 

 E102+ المرافعات المدنية والتجاري  3 التاكيم 131

 E102( + 1)و ( 1)االلتزامات  3 نظام المعامالت التجارية اإلسالمية 133

 E102(  + 1)القانون التجاري  3 القانون الباري 131

 E 102 3 القانون الجوي 131

 3 نقل التكنولوجيا وتسويقها 111
 111E  +المرافعات المدنية ( + 1)القانون االداري( + 1)االلتزامات

 والتجارية  

 3 الملكية الفكرية  113
 111E  +المرافعات المدنية ( + 1)القانون االداري( + 1)االلتزامات

 والتجارية  

 (ب)المجموعة 
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 0200-0202للعام الجامعي  بكالوريوس القانونصايفة متطلبات التخرج لشهادة 

رقم 

 المقرر

 المتطلبات حداتالو المقررات

 (1)و ( 1)االلتزامات  3 التأمين 131

 (1)و ( 1)االلتزامات  3 عقود البيوع االئتمانية 131

 قانون الجزاء العام 3 الفقه اإلسالمي الجنائي 131

 تنازع القوانين 3 الجنسية ومركز األجانب 132

 (1)و ( 1)القانون اإلداري  3 دارةرقابة القضائية على أعمال اإلال 133

 (1)و ( 1)القانون التجاري  3 (3)القانون التجاري  111

 االحوال الشخصية+ المدخل لدراسة الفقه  3 االجراءات القضائية في االسالم 111

 (يختار الطالب مقررين)وحدات دراسية  ( 6)اختيار حر  : ¹ثالثا
 E 102 3 دمة لقانون التنافسيةمق 112

 E 102 3 مقدمة في القانون االوروبي 113

 اإلقتصاد والمالية العامة 3 قوانين الضريبة في الكويت 311

 يختار الطالب مقررا واحدا من المجموعة التالية
 E 102 3 القضايا القانونية المعاصرة 113

 القانون الدولي العام A 3المهارات المهنية وأساليب التواصل الفكري  131

 111E -القانون الدولي العام  E 3الفكري المهارات المهنية وأساليب التواصل  131

 (وحدة دراسية 204)الوحدات الدراسية الالزمة للتخرج 

 

 جهات االتصال

 القبول إدارةللتواصل مع 

 Admission@kilaw.edu.kw: القبول إدارةايميل           

 /http://applicant.kilaw.edu.kw: لتحا موقع تقديم طلب اال

 11121121:   القبول دارةالخط الساخن إل

 11121111:    تلفون وواتساب
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