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دبلوم القانون: أوالا 
1 

، وعدد المقررات التي تدرس في (أربعة فصول دراسية)مدة البرنامج لدبلوم القانون عامان دراسيان 

وحدات في السنة  6ويشتمل البرنامج على تدريب عملي لمدة شهر بمعدل ( وحدة 60)البرنامج نظرياً 

 (.وحدة دراسية 72)الدراسية الواحدة ليصبح عدد الوحدات المطلوبة للتخرج 

 (.أربعة فصول دراسية)عامان دراسيان : مدة البرنامج -1

 (.حدةو 02) وعمليا   نظريا  مقررا  22: عدد المقررات التي تدرس في البرنامج -2

سنة كل وحدات في  6يشتمل البرنامج على تدريب عملي لمدة شهر : التدريب العملي -3

 .دراسية

 .فصول دراسية 4نظام المقررات لمدة : أسلوب الدراسة  -4

يؤهل الحاصل على الدبلوم المتخصص للمهن القانونية المساعدة بعلومها : طبيعة التأهيل -5

 .التأسيسية والمتخصصة العملية والنظرية

 .الدبلوم المتخصص في المهن القانونية المساعدة: لمؤهل التعليميا -0

 

 دبلوم القانونببرنامج  لتاا شروط وقواعد اال: ثانياا 

 :حدى الشهادات المعادلة لهاإالحصول على الشهادة الثانوية العامة بأقسامها، أو  -1

 بالنسبة المئوية 05% -

 في سلم النقاط األربع 2.25 -

 .لدبلومبا لتحا تقديم طلب اال -2

 .والمقابلة الشخصية بنجاح والعربية نجليزيةاجتياز اختبار القبول باللغتين اإل -3
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 .واللوائح المتعلقة به كامالً يحتوي هذا الكتيب على بعض القواعد والشروط الموجزة، ولمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على دليل الطالب  - 
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 :مطلوبةال مستندات: ثالثاا 

 .شهادة الثانوية العامة األصلية أو ما يعادلها -1
 (.األصل للمطابقة)صورة البطاقة المدنية للطالب  -2
 .صورة من جواز السفر -3
 .صور شخصية حديثة وملونة 4 -4
 .ألبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية( األصل للمطابقة)لبطاقة األمنية صورة ا -5
 .وصورة شهادة الميالد ألبناء الكويتيات/ صورة البطاقة المدنية لألم -0
 .شهادة إثبات إعاقة لذوي االحتياجات الخاصة حديثة التاريخ -7
 (.مسائي/ باحي ص)شهادة لمن يهمه األمر للمرتبطين بجهة عمل، لتحديد نظامه الدراسي  -8
 (بعد القبول) .المتقدم بالدراسة للموظفين التحا شهادة موافقة جهة العمل على  -9

 .لتحا تسديد رسوم طلب اال -12
 

 متطلبات التخرج: رابعاا 

توزع وحدة دراسية، ( 72)عدد الوحدات الدراسية الالزمة للتخرج والحصول على شهادة دبلوم القانون 

الدرجة ترط للحصول على شدبلوم واستيفاء متطلبات السنة الدراسية، ويحسب الخطة الدراسية لدرجة ال

 : العلمية المسجل بها الطالب الوفاء بالمتطلبات التالية

 .في الالئحة لنسبة الحضور المحددة وفقا  الحضور في مقررات الدبلوم،  -1

 .المقررات ألسلوب التقييم أو االختبار المحدد لكل مقرر من وفقا  اجتياز المقررات بنجاح  -2

بناء لفصل واحد عدم االنقطاع عن البرنامج ألكثر من فصل دراسي واحد، مع استثناء حالة االنقطاع  -3

 .الكلية إدارةعلى عذر مقبول من 

امج هو خمسة فصول دراسية، ويجوز تمديدها استثناء لمدة فصل نالحد األقصى لالستمرار في البر -4

 .دراسي سادس

 .الكلية إدارةللتعميم الصادر عن  وفقا  أداء جميع المستحقات والرسوم المالية المقررة  -5

 .للمحدد في برنامج التخرج المرفق وفقا  وحدة دراسية  72نهاء إ -0
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 20222-2022دبلوم القانون برنامج صايفة تخرج : خامساا 

 المتطلبات الساعات الوحدات اسم المقرر رقم المقرر
 (وحدة 30)ة اجبارية مقررات تخصصي

151 DL  3 3 (اصول القانون)المدخل لدراسة العلوم القانونية  ----

152 DL 3 3 النظام الدستوري الكويتي  ----

153 DL  3 3 (القانون الجزائي مبادئ)القانون الجزائي العام  ----

266 DL 156 3 3 التنفيذ الجبري DL 

263 DL 153 3 3 اإلجراءات الجزائية DL 

162 DL 152 3 3 القانون اإلداري DL 

281 DL  151 3 3 (آثار -أحكام  -مصادر)االلتزام DL 

251 DL 151 3 3 القانون التجاري DL 

276 DL  156 3 3 قانون اإلثبات DL 

156 DL  3 3  المرافعاتقانون --  

 (وحدات 9)المجموعة األولى مقررات تخصصية اختيارية عملية 
 DL 151 3 3 ار والتوثيق اإلشه 262

---  3 3 مبادئ المخالصات والتسوية والصلح  272

 DL 153 3 3 التاقيق واألدلة الجنائية  254

---  3 3 مهارات الوظائف القانونية المساعدة  255

 DL 251 3 3 التطبيقات العملية لألورا  التجاريــــة واشكاليــاتها  296

 (وحدات 6)تخصصية اختيارية نظرية مقررات : المجموعة الثانية
----  3 3 حقو  االنسان  292

 DL 162 3 3 النظام المالي والضريبي والرسوم 262

 (وحدة 25)مقررات اجبارية في غير التخصص 

 (وحدات 6) نجليييةمقررات اللغة اإل - أ
DL 101E.  إنجليييةلغة P  --- ---

DL101 E  3 3 إنجليييةلغة  ---

205 DL 3 3 إنجلييية لغة DL101 E 

 المقررات األخرى - ب
206 DL 3 3 ثقافة إسالمية  ---

207 DL 3 3 مقدمة في الااسب اآللي  ---

202 DL 3 3 مكاتب إدارة  ---

209 DL 3 3 مهارات التعامل االنساني  ---

 (:وحدة 22)تدريب عملي ميداني 
DL 121  6 (2)تدريب عملي ميداني   ---

222 DL  6 (2)عملي ميداني تدريب   ---
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  .في كل عام دراسيوالمتغيرات العلمية للظروف  وفقاً الكلية  إدارةبقرار من يتم اإلضافة إليها أو الحذف منها المقررات االختيارية  - 
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 :جهات االتصال

 القبول إدارةللتواصل مع  

 Admission@kilaw.edu.kw: القبول إدارةايميل 

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

 22222222:   القبول دارةالخط الساخن إل

22222222:    تلفون وواتساب   

mailto:Admission@kilaw.edu.kw
http://applicant.kilaw.edu.kw/

