كلية القانون الكويتية العالمية

==========
شروط وقواعد االلتاا ببرنامج

"ماجستير القانون والعمليات المالية"
للعام الجامعي 2023-2022

أوالا :ماجستير القانون والعمليات المالية

1

هذا البرنامج عبارة عن دراسة مختلطة للقانون والعلوم البينية والمتداخلة معه ،وهو يهدف إلى إعداد وتأهيل
حملة مؤهالت القانون والشريعة والتمويل والمحاسبة واالقتصاد والعلوم السياسية واإلدارة العامة وما يماثلها،
بمستوى متميز من الخبرات العلمية والعملية في التعامل مع التداخل الواقعي بين هذه التخصصات المرتبطة
فيما بينها في نطاق العمليات والخدمات المالية المعاصرة.

ثانيا ا :شروط وقواعد االلتاا ببرنامج ماجستير القانون والعمليات المالية
 .1يقبل في البرنامج الطلبة الحاصلون على بكالوريوس القانون ،أو الشريعة ،أو االقتصاد ،أو إدارة
األعمال ،أو التمويل ،أو المحاسبة  ،أو ما يعادل أيا منها.
 .2يشترط للقبول النظامي الحصول على تقدير جيد جدا أو معدل تراكمي 2..2في نظام األربع نقاط .أو
ما يعادله.
 .3اجتياز اختبار اللغة اإلنلليزية الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية بنلاح.
 .4ال يقبل التحويل لبرامج الماجستير في الكلية من أية برامج أخرى نهائيا إال بالنسبة للجامعات التي
بين الكلية وبينها اتفاق خاص.
 .5يتم البت في طلبات االلتحاق والقبول من قبل للنة الدراسات العليا وإدارة الكلية ،وفقا للمعايير
واألسس المشار إليها والقدرة االستيعابية المتاحة.

1

يحتوي هذا الكتيب على بعض القواعد والشروط الموجزة ،ولمزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع على دليل الطالب كامال واللوائح المتعلقة به.
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ثالثا ا :المستندات المطلوبة:
.1

.2
.3
.4
.5
..
.2

أن يقدم الطالب صورة من الشهادة اللامعية في الحقوق ،أو أي تخصص من التخصصات المحددة
األخرى ،أو شهادة جامعية أخرى إذا كان البرنامج يسمح بذلك ،وإذا كانت الشهادة صادرة من جامعة
خارج الكويت عليه أن يقدم التصديق عليها والمعادلة الالزمة ،ويلتزم الطالب بتقديم أصل الشهادة
قبل االلتحاق بالدراسة.
أن يقدم توصية من أستاذين ممن قاموا بتدريسه سابقا ،وفقا لنموذج خاص بذلك من قبل الكلية،
ويلوز تقديم شهادة توصية واحدة فقط من جهة العمل.
أن يقدم شهادة "لمن يهمه األمر" من جهة العمل تفيد عمله وتبين طبيعة عمله ،باإلضافة إلى موافقة
جهة العمل على التحاق المتقدم بالدراسة( .بعد قبوله في البرنامج)
صورة البطاقة المدنية للطالب (األصل للمطابقة).
صورة من جواز السفر.
عدد ( )4صورة شخصية حديثة.
أن يتم تسديد رسوم تقديم الطلب.

رابعا ا :متطلبات التخرج:
.1
.2
.3

.4
.5
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إنهاء  24وحدة دراسية بتقدير ال يقل عن  2..2نقطة ،بواقع  2مقررات دراسية ،ويعادل كل منها 3
وحدات دراسية ،باإلضافة إلى مشروع التخرج المخصص له  3وحدات دراسية.
الحصول على تقدير عام ال يقل عن  2..2نقطة.
يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير أن يجتاز الطالب ثالثة مقررات إلزامية وأربعة
مقررات اختيارية وبمعدل عام ال يقل عن  2..2للتخرج على أال يقل تقديره في أي مقرر على حدا
عن ( )Cمع مشروع تخرج للحصول على درجة الماجستير ،على أال يقل عدد المقررات التي
تدرس باللغة اإلنجليزية عن أربعة مقررات.
عدم االنقطاع عن الدراسة ألكثر من المدد المحددة في الئحة الشؤون الطالبية ،دون عذر تقبله إدارة
الكلية.
أداء الطالب جميع المستحقات المالية والرسوم المقررة للكلية.
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خامسا ا :المقررات الدراسية ومراحل الدراسة في البرنامج:
أ -المقررات التمهيدية والمقررات العالجية:
يشتمل البرنامج على فصل دراسي تمهيدي في مقررات اللغة اإلنلليزية ومقرر مناهج البحث العلمي للطالب
الحاصلين على تقدير ال يقل عن معدل  2..2نقطة في شهادة التخرج .وإذا تقرر قبول طالب يقل تقديرهم عن
هذا المعدل فإن عليهم أوال اجتياز فصل دراسي عالجي لكي يتمكنوا من التسليل في الفصل التمهيدي.
ويشترط لنلاح الطالب في المقررات التمهيدية والعالجية الحصول على معدل  )2.67( B-نقطة ،ويرصد له
في هذه الحالة تقدير  Pوال يحتسب في التقدير العام.
ويؤخذ متوسط معدالت المقررات التمهيدية في اللغة اإلنلليزية أساسا العتبار الطالب ناجحا.

سادسا ا :صايفة التخرج لبرنامج ماجستير القانون والعمليات المالية 2022-2022
الفصل الدراسي التمهيدي :مستوى 400
401

أساسيات اللغة اإلنلليزية المتقدمة

402

المصطلحات القانونية باللغة اإلنلليزية

403

اللغة اإلنلليزية القانونية المتقدمة

404

مقرر مناهج البحث العلمي

404

مقرر أصول القانون (للطالب غير الحاصلين على بكالوريوس القانون)

الفصل الدراسي العالجي للااصلين على معدل تراكمي أقل من  26.2نقطة
المقررات :ثالثة مقررات مخصص لكل منها ثالث وحدات دراسية تحددها الكلية في بداية كل عام دراسي
ب -مقررات البرنامج:
يتضمن البرنامج سبعة مقررات ،منها ثالثة مقررات إجبارية وأربعة مقررات اختيارية ،كل منها مخصص
له ثالث وحدات دراسية ،باإلضافة إلى مشروع تخرج مخصص له ثالث وحدات دراسية .يدرس الطالب
أربعة من هذه المقررات باللغة اإلنجليزية ومقررين باللغة العربية ،ويمكن إلدارة اللامعة إضافة أو تغيير
المقررات المطروحة أو زيادتها.
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المقررات اإلجبارية
581

نظم التمويل وضماناته E

582

الحوكمة في المؤسسات المالية

583

نظم االستثمار وضماناته E

584

النظم الضريبية والنظام الضريبي الكويتي

المقررات االختيارية (على الطالب أن يختار مقررا واحدا من كل ملموعة من الملموعات الثالث اآلتية:
 المجموعة (أ)545

قانون الشركات

586

أسواق المال E

 المجموعة (ب)542

التمويل اإلسالمي والتقليدي

544

العمليات المالية اإلسالمية E

 المجموعة (ج)545

المؤسسات العامة

550

قانون التلارة الدولية E
ويلوز للطالب اختيار أحد المقررات االختيارية األربعة من ضمن المقررات التي تطرحها الكلية في برامج
الماجستير األخرى بعد موافقة للنة الدراسات العليا.

سابعا :مشروع التخرج)593( :
ال يشترط تقديم أطروحة للحصول على الماجستير في القانون والعمليات المالية ،ويكتفي بتقديم مشروع
تخرج يتم الدفاع عنه أمام للنة مختصة .ويلوز للطالب تسليل مشروع التخرج بعد إنهاء  4مقررات من
برنامج الماجستير ،بشرط موافقة المشرف األكاديمي وللنة الدراسات العليا .واألصل أن يكون مشروع
التخرج باللغة اإلنلليزية ،ويلوز بصفة استثنائية أن يكون باللغة العربية وموافقة للنة الدراسات العليا.
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جهات االتصال
للتواصل مع إدارة القبول
ايميل إدارة القبولAdmission@kilaw.edu.kw :
موقع تقديم طلب االلتحاقhttp://applicant.kilaw.edu.kw/ :
الخط الساخن إلدارة القبول22222222 :
تلفون وواتساب:
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