كلية القانون الكويتية العالمية

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

"ماجستير القانون العام"
للعام الجامعي 2023-2022

أوالا :ماجستير القانون العام

1

يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل حملة البكالوريوس في القانون وإكسابهم معرفة قانونية متعمقة وخبرة علمية
وعملية في مجال القانون العام بفروعه المختلفة ،باللغتين العربية واإلنجلييية ،وتطبيق هذه المعرفة في
أطروحة تثبت إحاطتهم بأصول المنهج القانوني والقدرة على البحث.

ثانيا ا :شروط االلتاا ببرنامج ماجستير القانون العام
.1
.2
.3
.4

1

الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون ،أو ما يعادلها ،بتقدير عام ال يقل عن (جيد جدا) أو
 2.67في نظام األربع نقاط أو  %08بالنسبة المئوية ما يعادلها.
اجتياز االختبار اإلجباري للغة اإلنجلييية والمقابلة الشخصية بنجاح.
يتم البت في طلبات االلتحا والقبول من قبل لجنة الدراسات العليا وإدارة الكلية ،وفقا للمعايير
واألسس المشار إليها والقدرة االستيعابية المتاحة.
ذوو االحتياجات الخاصة :تقديرا من الكلية لحالة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ،فقد قررت
الكلية إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات الخاصة من الحاصلين على معدل  2.33وتطبق عليهم حاالت
القبول المشروط في حالة عدم استيفائهم شروط القبول النظامي وبشرط أال يقل تقديره في ليسانس
القانون عن .)%57( 2.33

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

.2
.3
.4
.7
.6
.5

أن يقدم الطالب صورة من الشهادة الجامعية في الحقوق ،وإذا كانت الشهادة صادرة من جامعة خارج
الكويت عليه أن يقدم التصديق عليها والمعادلة الالزمة ،ويلتيم الطالب بتقديم أصل الشهادة قبل
االلتحاق بالدراسة.
أن يقدم توصية من أستاذين ممن قاموا بتدريسه سابقا ،وفقا لنموذج خاص بذلك من قبل الكلية،
ويجوز تقديم شهادة توصية واحدة فقط من جهة العمل.
أن يقدم شهادة "لمن يهمه األمر" من جهة العمل تفيد عمله وتبين طبيعة عمله ،باإلضافة لموافقة جهة
العمل على التحاق المتقدم بالدراسة( .بعد قبوله في البرنامج)
صورة البطاقة المدنية للطالب (األصل للمطابقة).
عدد ( )4صورة شخصية حديثة.
صورة من جواز السفر.
أن يتم تسديد رسوم تقديم الطلب.

رابعا ا :متطلبات التخرج:
.1

.2
.3

.4
.7
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إنهاء  24وحدة دراسية بتقدير ال يقل عن  2.65نقطة ،بواقع  6مقررات دراسية ،باإلضافة إلى
األطروحة ،ويعادل كل منها  3وحدات دراسية ،باإلضافة إلى األطروحة المخصص لها  6وحدات
دراسية.
الحصول على تقدير عام ال يقل عن  2.65نقطة.
يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير أن يجتاز الطالب مقررين إلياميين وأربعة مقررات
اختيارية وبمعدل عام ال يقل عن  2.65للتخرج على أال يقل تقديره في أي مقرر على حدا عن ()C
مع رسالة الماجستير للحصول على درجة الماجستير حسب تخصصه ،على أال يقل عدد المقررات
التي تدرس باللغة اإلنجلييية 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 :صايفة التخرج لبرنامج ماجستير القانون العام 2022-2022
اسم المقرر

رمز المقرر
أوال :البرنامج التمهيدي
المقررات العالجية التمهيدية
البحث والكتابة القانونية
400 E
القضاء الدستوري
411 A
القانون الجنائي
413 A
المقررات التمهيدية
اللغة اإلنجلييية
401 E
اللغة اإلنجلييية
402 E
اللغة اإلنجلييية
403 E
مناهج البحث القانوني
404 E
ثانيا :برنامج الدراسات العليا في القانون العام
الفصل األول
القانون الدستوري
510 E
النظم السياسية المقارنة
522 A
المعامالت القانونية وفقا ألحكام الشريعة
571 E
الفصل الثاني
القانون الجنائي مع التعمق
536 E
الجرائم االقتصادية
538 A
المنظمات الدولية واإلقليمية
516 E
ثالثا :الرسالة الماجستير
رسالة الماجستير
591
الوحدات الدراسية الالزمة للتخرج 24 :وحدة دراسية

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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عدد الوحدات

-

3
3
3
3
3
3
6

