
االفتتاحية
مجتمع متكامل

وهيئة  اإدارة  العاملية،  الكويتية  القانون  كلية  عا�شته  والرتفيهية  والثقافية  الفكرية  والفعاليات  بالن�شاطات  عام جامعي حافل 

تدري�س وموظفني وطلبة، يف تفاعل حي �شبه يومي بينهم جميعا، لي�شكلوا جمتمعا متكامال، اأ�شا�شه الألفة والتعاون، ملا فيه خري 

وم�شلحة الطلبة، الذي �شيبقون الهدف الذي نعمل جميعا لإجلهم، ونعمل على تهيئتهم للم�شتقبل، بعد اإعدادهم اأكادمييا وفقا 

لأرقى املعايري العلمية املعتمدة يف اجلامعات العاملية املتخ�ش�شة يف تدري�س القانون.

واإذا كان التدري�س هو املهمة الأوىل والأ�شا�شية التي األينا على اأنف�شنا اأداءها على الوجه الأكمل، حتى ينال خريجو الكلية املكانة 

املرموقة يف كافة املهن القانونية التي ميار�شونها بعد تخرجهم، لكن تاأهيلهم للحياة من خالل برامج التدريب وور�س التاأهيل من 

خالل املرافق التي مت جتهيزها بكافة الو�شائل احلديثة والإمكانات املالئمة ل تقل اأهمية حتى ت�شاعدهم على ممار�شة التطبيق 

العملي ملا در�شوه نظريا، ما يك�شبهم املهارات الأ�شا�شية التي ت�شمن لهم امل�شتقبل املهني املرموق واملتميز، ويجعل منهم امتدادا 

جليل من القانونيني يعملون لإر�شاء دعائم احلق والقانون والعدالة يف وطننا وجمتمعنا.

ول يقف الأمر عند هذا احلد، اإمنا يتعداه اإىل حر�س اإدارة الكلية على اكت�شاف مهارات ومواهب الطلبة يف خمتلف املجالت 

الريا�شية والثقافية والأدبية والفنية واحلرفية وت�شجيعها ودعمها وفتح املجال لأ�شحابها ليعربوا عنها وممار�شتها يف العديد 

من الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتعاون والتن�شيق مع الهيئة الإدارية لرابطة الطلبة، ما يتيح لهم املجال للتعبري عن قدراتهم 

ومواهبهم بحرية، ما ي�شاعدهم على اأن يكونوا فاعلني ومتفاعلني مع بيئتهم وجمتمعهم ب�شكل اإيجابي ومفيد.

ومع �شدور العدد الثاين من جملة OUR KILAW ن�شتعيد على �شفحاتها جمموعة من اللحظات التي عا�شها طالبنا يف 

رحاب الكلية، خالل العام اجلامعي 2013 – 2014، الذي كان حافال بالعطاء والإجناز، خ�شو�شا مع ال�شتعداد لتخريج الدفعة 

الأوىل من طلبتنا، ليكونوا الثمار النا�شجة للبذور الطيبة التي غر�شناها يف عقولهم ونفو�شهم وقلوبهم، واأننا لنفتخر بهم، ويحق 

لهم اأن يعتزوا بانتمائهم لهذا ال�شرح العلمي املتميز “كلية القانون الكويتية العاملية.

واهلل املوفق,,,

مكتب الأن�شطة الطالبية
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كلية  حققتها  التي  الأكادميية  الإجنازات  بكل  نفتخر  كنا  اإذا 

القانون الكويتية العاملية التي مكنتها من احل�شول على العتماد 

دولة  يف  اخلا�شة  اجلامعات  جمل�س  من  الأكادميي  املوؤ�ش�شي 

فاإننا  التدري�س،  انطالقة  على  �شنوات   4 م�شي  قبل  الكويت 

توفر  والتي  لنا  والداعمة  امل�شاندة  اجلوانب  بكل  اأي�شا  نفتخر 

اأجواء  البيئة ال�شاحلة للطالب كي مي�شي �شنوات الدرا�شة يف 

اخلا�شة  اجلامعات  اأرقى  تقدمه  ما  توازي  واأكادميية  علمية 

العاملية العريقة، ويف ذات الوقت ال�شتفادة من جمموعة املرافق 

اكت�شاف  على  طلبتنا  ت�شاعد  التي  املبنى  اأرجاء  يف  املنت�شرة 

اإ�شراف  حتت  ورعايتها  وتنميتها  و�شقلها  وقدراتهم  مواهبهم 

التي  بالجتاهات  باأيديهم  لياأخذ  الطالبي،  الن�شاط  مكتب 

متكنهم من تطوير هذه الهوايات مبا يعود عليهم باخلري واملنفعة 

من خمتلف اجلوانب النف�شية والذهنية واجل�شدية.

ونظرة على الواقع الذي نعي�شه يف الكلية كاإدارة وموظفني وهيئة 

التوازن  اإيجاد  يف  اهلل  بحمد  اأننا جنحنا  تثبت  وطلبة  تدري�س 

يتفرغ  الأكادميية حتى  وامل�شوؤوليات  واللتزامات  الواجبات  بني 

التي  ال�شهادة  ونيل  والتفوق  والجتهاد  واجلد  للدرا�شة  طلبتنا 

من  املفيد  ممار�شة  وبني  امل�شرف،  املهني  للم�شتقبل  توؤهلهم 

يف  وامل�شاركة  والفنية  والثقافية  والريا�شية  العلمية  الهوايات 

خمتلف املنا�شبات الوطنية والدينية من خالل الفعاليات املنا�شبة 

روح  الكلية يف ظل  اإدارة  اإيجابية من  وم�شاركة  وت�شجيع  بدعم 

الأ�شرة التي جتمعنا مع اأبنائنا الطلبة.

ويف اخلتام اأمتنى لأبنائنا النجاح والتفوق.. مع الوعد ببذل كل 

اجلهد املطلوب لتحقيق هذا الهدف. 

وهيئة  واإدارة  اأمناء  جمل�س  العاملية  الكويتية  القانون  كلية  تثبت 

تدري�س وموظفني وطلبة مع �شدور العدد الثاين من هذه املجلة، 

حلظة  منذ  �شلوكه  قررت  الذي  الدرب  على  قدما  مت�شي  اأنها 

انطالق  حتى  التاأ�شي�س،  اإىل  فكرة،  كانت جمرد  عندما  البداية 

من  الأوىل  الدفعة  لتخريج  ن�شتعد  ونحن  اليوم  وحتى  الدرا�شة 

واملهمة  امل�شوؤولية  م�شتوى  يف  اأننا  جميعا  اأثبتنا  حيث  طلبتنا، 

والدور والر�شالة التي اآلينا على اأنف�شنا اأداءها جتاه اأبنائنا الطلبة 

وجمتمعنا ووطننا العزيز، بتخريج اأجيال من الطلبة مزودين لي�س 

فقط بال�شهادة، اإمنا اأي�شا بكل ما يبلور �شخ�شياتهم كرجال قانون 

اأيا كانت املنا�شب التي يتولونها بعد تخرجهم.

الأكادميي  للجانب  خا�شا  اهتماما  يويل  الذي  الأمناء  وجمل�س 

والعملية التعليمي من باب احلر�س على اأن تتميز الكلية بامل�شتوى 

الراقي وتتحلى باملعايري العلمية العاملية جلهة املنهاج اأو اأع�شاء 

يعطي  الوقت  ذات  يف  فاإنه  الدرا�شية،  البيئة  اأو  التدري�س  هيئة 

والت�شجيع  املطلوبة  والرعاية  الالزم  الهتمام  الطالبي  الن�شاط 

والتقدير لطلبتنا املوهوبني واملميزين يف خمتلف الأن�شطة الثقافية 

والنجاح  التفوق  يف  ل�شواهم  قدوة  ليكونوا  والفنية  والريا�شية 

ال�شخ�شية  يك�شبهم  مما  املفيدة،  الهوايات  وممار�شة  الدرا�شي 

املتوازنة والإيجابية واملبدعة والتواقة خلدمة ذاتها وجمتمعها.

  OUR KILAW جملة  �شدور  لكم  اأبارك  اأن  اإل  ي�شعني  ول 

لل�شنة الثانية على التوايل، اآمال اأن يحفل العام اجلامعي احلايل 

والريا�شية  الثقافية  والأن�شطة  الدرا�شي،  التفوق  من  باملزيد 

والعلمية والفنية والإن�شانية مع التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.

كلمة رئيس مجلس األمناء كلمة رئيس وعميد الكلية
اأ. د. حممد عبداملح�شن املقاطع الدكتور/ بدر خالد اخلليفة

كلمـة العـدد
Term Issue
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ميث���ل اللق���اء التنوي���ري للطلب���ة امل�شتجدي���ن الذي 

ينظم���ه ق�ش���م القب���ول م���ع بداي���ة كل ف�ش���ل درا�شي، 

نقط���ة النطالق له���وؤلء الطلبة ليب���دوؤوا مرحة جديدة 

م���ن اأعمارهم، يف رحاب الكلية، م���ع ما يعنيه ذلك من 

اعتم���اد عل���ى النف�س، وحت���ٍل بامل�شوؤولي���ة، وال�شتعداد 

لختي���ار طري���ق امل�شتقب���ل املهن���ي، وم���ع بداي���ة العام 

اجلامع���ي 2013 – 2014، مت ي���وم اخلمي����س املواف���ق 5 

�شبتم���رب 2013 اللق���اء التن�وي���ري الذي ح�ش����ره رئي�س 

جمل�س الأم��ناء د. بدر اخلليف�ة، ورئي�س وع�م�يد الكل�ية 

 اأ. د. حممد املقاطع، والعميد امل�شاعد لل�شوؤون الطالبية 

د. �شال���ح العتيب���ي، ورئي�ش���ة ق�ش���م القب���ول وال�شوؤون 

الطالبية الأ�شتاذة/ فوزية ال�شهاب، وم�شوؤولة الأن�شطة 

الطالبي���ة الأ�شت���اذة/ �شل���وى العج���ريي، الذين حتدث 

كل منه���م م���ن خالل موقع���ه وم�شوؤوليته ع���ن اجلوانب 

الأ�شا�شي���ة التي يجب اأن يعرفها امل�شتجدون يف م�شتهل 

حياتهم اجلامعية من حقوق وواجبات، والنظم واللوائح 

املتبع���ة ل�شمان ح�شن �ش���ري العملية التعليمية، وتعريف 

باملناهج الدرا�شية املتبعة، اإ�شافة اإىل جولة على مرافق 

الكلية للتعرف عل���ى الإمكانات التي و�شعتها الكلية يف 

ت�شرف طلبتها، لتاأهيلهم اإىل اأرقى امل�شتويات التعليمية 

لدار�شي القانون نظريا وتطبيقيا.

الف�شـــل الثانــي

وم���ع بداية الف�شل اجلامع���ي الثاين مت يوم الأربعاء 

29 يناي���ر 2014 اللق���اء التنويري للطلب���ة امل�شتجدين يف 

ه���ذا الف�شل وبل���غ عددهم 44 طالب���ا وطالبة، وح�شره 

كل م���ن العمي���د امل�شاع���د لل�شوؤون الطالبي���ة د. �شالح 

العتيب���ي، وامل�شجل العام د. حممد الإبراهيم، وم�شوؤول 

الأمن وال�شالمة عبد اهلل ال�شمري، ونائب رئي�س الهيئة 

الإداري���ة لرابطة الطلبة ح�شن ال�شليمي، وطيبة الزامل 

عدد من اأع�شاء هيئة التدري�س يتقدمون احل�شور

امل�شاركون يف اللقاء التنويري

طالبات يتابعن التعليمات والإر�شادات

وب�شم���ة اخلرايف م���ن ق�شم التوجي���ه والإر�شاد الطالبي، 

الذين رحبوا بالطلبة امل�شتجدين ومتنوا لهم حياة جامعية 

حافل���ة بالنجاح والتف���وق، واأن يك���ون اختيارهم للدرا�شة 

يف كلي���ة القانون الكويتي���ة العاملية منطلق���ا لر�شم معامل 

حياة مهنية متميزة لهم، موؤكدين على ال�شتعداد لالإجابة 

عل���ى ت�شاوؤلته���م وا�شتف�شاراته���م يف اأي وقت، كما قاموا 

بتعريفه���م عل���ى اأهم الأ�ش����س واملبادئ واللوائ���ح والنظم 

والقوانني التي يجب اإتباعها واللتزام بها لجتياز �شنوات 

الدرا�شة بنجاح، واأكدوا على ال�شتعداد الدائم لال�شتماع 

ل�شكاويهم ومطالبهم.

نظم ولوائح.. وحقوق وواجبات

اللقاء التنويري
Orientation Meeting
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اأع�شاء الهيئة   متهيدا لنتخابات رابطة طلبة الكلية، مت عقد اجلمعية العمومية للطلبة، التي قدم خاللها 

الإدارية لرابطة طلبة الكلية عر�شاً للتقريرين الإداري واملايل، بح�شور زمالئهم الطلبة الذين ناق�شوهم يف بع�س 

الق�شايا التي تاأخذ حيزا من اهتمامهم، اأما النتخابات فقد جرت و�شط اأجواء من الهدوء مل تخل من املناف�شة 

بني املر�شحني الع�شرة على اأ�شا�س فردي بعد اإلغاء نظام القوائم، مما اأتاح الفر�شة اأمام املر�شحني واملر�شحات 

ل�شتقطاب زمالئهم �شمانا للفوز باأكرب عدد من الأ�شوات حيث قامت الإدارة اجلامعية بو�شع اأربع جلان اقرتاع 

لت�شهيل العملية النتخابية على الطلبة، مما �شهل على الطالب �شرعة الإدلء ب�شوته، لينطلق بعدها الفائزون 

يف اأداء م�شوؤولياتهم جتاه زمالئهم الطلبة، والتن�شيق مع 

فيه  ملا  الطلبة،  ل�شوؤون  امل�شاعد  والعميد  الكلية  اإدارة 

خري وم�شلحة العملية التعليمية يف الكلية، وفقا لالأ�ش�س 

والقواعد والنظم واللوائح، بالإ�شافة اإىل تنظيم العديد 

التي  املنا�شبات  خمتلف  يف  والفعاليات  الأن�شطة  من 

�شارك فيها الطلبة بفعالية وحما�س.

طالبة تديل ب�شوتها

االنتخابات 
الطالبية
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التدقيق على الأ�شماء اأع�شاء الرابطة ال�شابقون

طالب يديل ب�شوتهاأثن�اء الت�شويت

املوافقة على التقريرين الإداري واملايل

االنتخابات 
الطالبية
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حر�شت رابطة الطلبة على امتداد العام اجلامعي 2013 

الأن�شطة والفعاليات  2014 على تنظيم جمموعة من   –
الــثــقــافــيــة والــرفــيــهــيــة والــريــا�ــشــيــة, اإ�ــشــافــة اإىل الــنــدوات 

واملهرجانات  واملعار�ض  والإر�شادية  والتوعوية  املتخ�ش�شة 

اخلا�شة باملنا�شبات الوطنية وغريها ومنها:

- م�شابقة ت�شميم �شعار الرابطة.

- حجز مالعب الكلية جمان. 

- تنظيم يوم ترفيهي للطلبة والطالبات من خالل تواجد لعبة 

)بينت بول( يف الكلية وم�شاركة الطلبة جماناً. 

- توزيع الد�شتور باللغتني العربية والإجنليزية على الطلبة.

- امل�شاركة مع معهد clever يف دورة اخلريطة الذهنية . 

- تكرمي الُكتاب من طلبة الكلية امل�شاركني يف معر�س الكويت 

الدويل للكتاب، وتوفري خ�شومات من دور الن�شر امل�شاركة يف 

املعر�س لطالب وطالبات الكلية. 

- التعاون مع مكتب الأن�شطة الطالبية يف اإقامة معر�س املواهب، 

وتقدمي جائزة ل�شاحب اأف�شل »بوث« يف املعر�س.

 - اإقامة اأ�شبوحة �شعرية.

- تنظيم ندوة »الكرة الكويتية بني املا�شي واحلا�شر وتاأثريها 

على ال�شباب« مب�شاركة جنوم الكرة املحلية .

- تنظيم لقاء لطلبة وطالبات الكلية مع اأبطال كمال الأج�شام 

وخرباء التغذية.

- اإقامة وتنظيم ندوة حتت عنوان »اأ�شواء على الد�شتور امل�شري 

والتون�شي«. 

- اإقامة الأ�شبوع الثقايف من 2014/2/1٦ اىل 2014/2/20 تخلله 

معر�س فني وتواجد العديد من دور الن�شر.

مكتب  يف  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإع��الن  وتوزيع  طباعة   -

الراية جماناً .

- اقامة وتنظيم ندوة اإ�شارات زوجية حا�شر فيها الدكتور را�شد 

العليمي. 

- اإقامة وتنظيم ندوة لغة اجل�شد حا�شر فيها ا. اأحمد الرويح .

- اقامة وتنظيم معر�س وكرنفال العيد الوطني وعيد التحرير 

�شو  كومدي  �شتاند  وفرقة  و�شعراء  �شعبية  فرق  مب�شاركة 

من  جمموعة  ومب�شاركة  الكال�شيكية  لل�شيارات  وعر�س 

املطاعم العاملية وقدمت الرابطة جائزة لأف�شل بوث وتواجد 

لعبة sky rocket يف املعر�س.

ن�شاطات طالبية على امتداد العـام

د. �شالح العتيبي يفتتح معر�س املواهب الطالبية

ندوات ومعارض
ومهرجانــــات
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- اإقامة وتنظيم ندوة التفاقية الأمنية والد�شتور الكويتي. 

- اإقامة وتنظيم ندوة و�شائل احلب حا�شر فيها الدكتور را�شد العليمي.

اأحكام  تنفيذ  يف  الداخلية  وزارة  دور  ن��دوة  وتنظيم  اإقامة   -

املحاكم حا�شر فيها اللواء مازن اجلراح.

- اإقامة وتنظيم ندوة جمالت ما بعد التخرج بح�شور املحقق 

بدر عابدين واملحامي فهد احلبيني.

ودور  والت�شريع  الفتوى  اإدارة  دور  عن  ندوة  وتنظيم  اقامة    -

والت�شريع  الفتوى  عن  بح�شور ممثل  املدنية  اخلدمة  ديوان 

وممثل عن ديوان اخلدمة املدنية.

ناجحاً حا�شرت فيها  - اإقامة وتنظيم ندوة كيف تكون قيادياً 

اأ. �شلمى الري�س.

- اإق��امة وتنظي��م ن��دوة اأ�شرار التفوق ال��درا�شي حا�ش��ر فيها 

اأ. مبارك العتيبي.

جمل�س  من  قياديني  مع  الكلية  لطلبة  لقاء  وتنظيم  اإقامة   -

اجلامعات اخلا�شة.

اللواء مازن اجلراح ود. �شالح العتيبي مع بع�س الطلبة خالل الندوة

ندوة الد�شتورين امل�شري والتون�شي مب�شاركة اأ. د. ي�شري الع�شار 
و د. م�شطفى مو�شى

تكرمي اأ. اأحمد الرويح

احتفالية العيد الوطني

الأ�شبوحة ال�شعرية

ندوات ومعارض
ومهرجانــــات
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تبقى الريا�شة اأحد اأبرز الأن�شطة التي ت�شتقطب الطلبة, لتكون املجال الذي يربزون فيه مواهبهم وقدراتهم, يف اأجواء 

من املناف�شة فيما بينهم بروح ريا�شية ت�شاهم يف ن�شج العديد من روابط الزمالة وال�شداقة ومتتينها لت�شتمر وتقوى مع 

الأيام وال�شنوات.

التي نظمها مكتب  واخلارجية  الداخلية  والــدوريــات  البطولت  العديد من   2014  – العام اجلامعي 2013  �شهد  وقد 

الأن�شطة الطالبية واأ�شرف عليها امل�شرف الريا�شي الكابنت �شيد رم�شان, ومنها:

- بطولة تن�س الطاولة الأوىل.

- بطولة دوري كرة القدم.

وامل��وظ��ف��ني  الإداري�����ة  للهيئة  الأول  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ي��وم   -

وال�شكرتارية.

- بطولة تن�س الطاولة الثانية.

- بطولة كاأ�س الكلية يف كرة القدم على نظام خروج اخلا�شر 

من مرة واحدة.

- دوري كرة ال�شلة.

- دوري الكرة الطائرة.

- امل�شاركة يف دورة كرة القدم التي نظمتها وزارة الرتبية 

والتعليم العايل على مالعب الرتبية يف م�شرف.

يف  اخلا�شة  للجامعات  القدم  كرة  بطولة  يف  امل�شاركة   -

جامعة الكويت.

- زيارة نادي ال�شيد والفرو�شية.

وقد توىل العميد امل�شاعد لل�شوؤون الطالبية د. �شالح 

ووزع  املتميزين  والريا�شيني  الفائزة  الفرق  تكرمي  العتيبي 

تقديرا  القيمة  واجل��وائ��ز  وامل��ي��دال��ي��ات  ال��ك��وؤو���س  عليهم 

جلهودهم ون�شاطهم ومتيزهم الريا�شي ليثبتوا اأن “العقل 

ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم”.

مباراة يف كرة الطائرة

أنشطة
رياضية
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العاملية بطلبتها املتفوقني  الكويتية  القانون  بقدر ما تفتخر كلية 

درا�شيا, فاإنها اأي�شا تعتز بكل طالب / طالبة حباه اهلل باملوهبة, حيث يتم 

العمل على اإبرازها و�شقلها من خالل تقدمي كل احلوافز التي متكنه 

واخلري,  باملنفعة  جمتمعه  وعلى  عليه  يعود  مبا  موهبته,  تطوير  من 

اخلليفة  بدر  د.  الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  تكرمي  اأتى  املنطلق  هذا  ومن 

وتقديرا من اإدارة الكلية لهوؤلء الطلبة املتميزين واحتفاء مبا حققوه 

من بطولت م�شرفة, قام رئي�ض جمل�ض الأمناء د. بدر اخلليفة بتكرمي 

حملية  ببطولت  فازوا  الذين  الريا�شيني  الأبطال  الطالب  من  اأربعة 

يف  للنا�شئني  الرماية  بطل  الرحمن  عبد  عادل  حممد  وهم  واإقليمية 

البطولة الآ�شيوية, و�شمالن الرومي احلا�شل على البطولة اخلليجية 

بطال  العلي  و�شعود  الهاجري  اهلل  وعبد  احلواجز,  وقفز  الفرو�شية  يف 

املالكمة على م�شتوى الكويت.

الريا�شية،  اإجنازاتهم  الأبطال  للطالب  اخلليفة  د.  بارك  اأن  وبعد 

العتيبي،  �شالح  د.  الطلبة  ل�شوؤون  امل�شاعد  العميد  ح�شره  حفل  يف 

ال�شابقة،  الطالبية  الأن�شطة  م�شوؤولة  العجريي  �شلوى  والأ�شتاذة/ 

وامل�شرف الريا�شي ال�شيد رم�شان، ورئي�س رابطة طلبة الكلية حممد 

النوبي وعدد من الطالب، خاطبهم قائال: اإننا يف الكلية نفتخر باأمثالكم 

لأنكم متثلون منوذجا رائعا لل�شباب الكويتي القادر على حتقيق التفوق 

يف  ت�شاركون  حني  واأنتم  واحد،  وقت  يف  وميدان  جمال  من  اأكرث  يف 

بطولت حملية اأو خارجية تكونون �شفراء للكلية يف تلك املحافل، واأكد 

وحتثهم  لطلبتها  الدرا�شي  امل�شار  تتابع  ما  بقدر  الكلية  اإدارة  اأن  على 

على التح�شيل والنجاح، اأي�شا تتابع قدراتهم ومواهبهم وت�شاعدهم على 

تنميتها و�شقلها وتطويرها من خالل العديد من الفعاليات والأن�شطة 

التي تنظمها �شنويا لبلورة �شخ�شياتهم وتهيئتهم للم�شتقبل املهني الذي 

ينتظرهم ويكونا فاعلني يف جمتمعهم ووطنهم.

فريق كرة القدم

مناف�شات على تن�س الطاولة

فرحة الفوز

ميداليات وهدايا

د. بدر اخلليفة و د. �شالح العتيبي والكابنت �شيد رم�شان خالل التكرمي

تكريم الطالب األبطــال

أنشطة
رياضية
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حقق  فريق طلبة الكلية الذي �شارك هذا العام يف م�شابقة فيليب �شي جي�شوب الدولية التي اأقيمت يف العا�شمة 

الأمريكية وا�شنطن يف �شهر اأبريل 2014 مركزا متقدما، وبعد مناف�شة مع اأكرث من 500 طالب وطالبة ميثلون الع�شرات 

من جامعات وكليات احلقوق العاملية، نظرا لأهمية هذا امل�شابقة التي تعترب الأكرب يف العامل بعد م�شي اأكرث من 50 

عاما على بدئها، حيث ت�شنح الفر�شة لطلبتنا لتقدمي مرافعة �شفوية ومكتوبة يف نزاع دويل افرتا�شي، يف حماكاة 

ملحكمة العدل الدولية اأمام جلان من الق�شاة، مما يك�شب طلبة الكلية العديد من املهارات التي يحتاجون اإليها يف 

حياتهم العملية بعد تخرجهم.

واملعروف اأن طلبة الكلية ميثلون الكويت للعام الثالث على التوايل على امل�شتوى الوطني يف امل�شابقة، مما اأك�شبهم 

العمل  وور�س  التدريب  من  اأ�شهر  بعد  نظرهم،  وجهة  عن  للدفاع  بجراأة  واملناق�شة  املناف�شة  على  والقدرة  اخلربة 

والت�شفيات، وقد مثل الكلية هذا العام كجهة ادعاء كال من رحيمة مو�شاليار ودلل التنيب، واملدعى عليهما زينب 

علي وعبد اهلل الكندري، الذين اأعدوا مذكرة قانونية وافية باملرافعات والدفوعات ال�شفوية واخلطية تت�شمن موقف 

املدعي واملدعى عليه يف الق�شية املقررة لهذا العام، وتدور حول نزاع افرتا�شي على "م�شيق مالت�شي"، مو�شحني 

فيها جميع احلقائق والأ�شباب القانونية التي تقف وراء هذا النزاع القائم حول هذه الق�شية اأمام حمكمة العدل 

مركز  وحتقيق  العاملية  اجلامعات  اأرقى  مناف�شة طالب ميثلون  على  وقدرتهم  ومتيزهم  كفاءتهم  موؤكدين  الدولية، 

متقدم.

مركز متقدم
Jessup يف م�شابقة اجلي�شوب

فريق اجلي�شوب

 مسابقة
 جيسوب
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العاملية  الكويتية  القانون  اأربعة من طلبة كلية  �شارك 

هم: مي الطراورة وزينب من�شوري وزينب ها�شم، وحمد 

بن �شالمة، يف الدورة 21 من م�شابقة وليام فيز للتحكيم 

التجاري التي تقام �شنويا يف العا�شمة النم�شاوية فيينا، 

وحتظى مبتابعة واهتمام عاملي على امل�شتويني الأكادميي 

والقانوين، حيث يخو�س املناف�شة فيها املئات من الطلبة 

من  احلقوق  وكليات  جامعات  ع�شرات  من  املتوافدين 

خمتلف دول العامل، نظراً ملكانتها العلمية.

الكلية بفريق متكامل من طالبها مت  وتعترب م�شاركة 

العلمي  امل�شتوى  على  دليال  اأ�شهر،  �شتة  ط��وال  تدريبه 

العلمية  البيئة  لتوفري  الكلية  ت�شخره  ال��ذي  والعملي 

املتكاملة، مبا فيها توفري فر�س الحتكاك العاملي الذي 

يرفع م�شتوى الكلية علميا، ويرفع اأ�شم الكويت يف املحافل 

العلمية الدولية.

قانون  م�شاعد  اأ�شتاذ   – دينا حداد  د.  اأ�شرفت  وقد 

اإعداد  كيفية  على  الطلبة  تدريب  على  الكلية،  دويل يف 

املذكرات التي تقدموا بها للم�شاركة يف م�شابقة وليم فيز 

�شقل  يف  اأهمية  من  لها  ملا  ال��دويل،  التجاري  للتحكيم 

مهارات  لكت�شاب  لهم  الفر�شة  واإتاحة  الطلبة،  قدرات 

لهم من  بزمالء  اأمام ق�شاة عامليني والحتكاك  املرافعة 

خمتلف دول العامل يف تقدمي احلجج والرباهني والأدلة 

الدامغة، جتاه الق�شية التحكيمية التي يناق�شونها، �شواء 

كانوا يوؤدون دور املدعي اأو املدعى عليه، اإ�شافة اإىل زيادة 

من  انطالقا  ال��دويل  التجاري  التحكيم  باأهمية  وعيهم 

تزداد  التي  التجارية  والعالقات  واملعاهدات  التفاقيات 

ت�شابكا يف عاملنا املعا�شر. 

م�شاركة متميزة

فـي م�شـابقة وليـام فيز

فريق وليام فيز

 مسابقة
 وليام فيز
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املهني  للم�شتقبل  وتاأهيله  الطالب  �شخ�شية  بناء 

ودورها،  ور�شالتها  الكلية  م�شوؤولية  من  جزء  املرموق، 

التي ت�شعى اإىل اأدائها على اأكمل وجه، من خالل �شل�شلة 

من الن�شاطات والفعاليات التي يتم تنفيذها على مدار 

العام اجلامعي، لتهيئة طلبتها للم�شتقبل الواعد الذي 

ينتظرهم بعد تخرجهم ليكونوا مزودين بكل املقومات 

ال�شخ�شية والعلمية والأكادميية والذهنية التي توؤهلهم 

للنجاح املهني، مع احلر�س على م�شاركة اأكرب عدد من 

تعم فوائدها على اجلميع،  الطلبة يف فعالياتها، حتى 

واإب��راز  الطاقات،  و�شقل  املهارات  اكت�شاب  خالل  من 

اجلهد  وب��ذل  الفريق،  وروح  اجلماعي  العمل  اأهمية 

وحماورته،  الآخ��ر  وقبول  ال��ودي  والتناف�س  امل�شرتك، 

وا���ش��ت��ن��ب��اط احل��ج��ج وال���رباه���ني ال��ت��ي ت��دع��م وجهة 

النظر، كما يتجلى يف احلر�س على امل�شاركة يف دوري 

ا�شتعدادات  من  امل�شاركة  هذه  تتطلبه  وما  املناظرات 

الفرق  الكلية بني  وور�س عمل وت�شفيات على م�شتوى 

الكلية يف  لتمثيل  بينهم  من  الأف�شل  امل�شاركة لختيار 

دوري املناظرات الذي يتناف�س فيه طلبة جامعة الكويت 

مع طلبة عدد من اجلامعات اخلا�شة.

واإىل جانب ذلك كان الحتفال ال�شنوي الذي تنظمه 

منا�شبة  الكويت،  دولة  د�شتور  �شدور  مبنا�شبة  الكلية 

لتنظيم م�شابقة للطلبة حول اأف�شل مقال عن الد�شتور 

التي لقت ا�شتح�شان الطلبة وحما�شهم للم�شاركة فيها 

للتعبري عن روؤية اأبناء اجليل احلايل للد�شتور بعد مرور 

اأكرث من ن�شف قرن على �شدوره، وقد ت�شكلت جلنة من 

الأ�شاتذة لتقييم املقالت والتي اأ�شفرت عن فوز الطالب 

الطالبة  تلته  الأول،  باملركز  اجلادر  العبد  �شالح  عمر 

ح�شنة املطريي التي حلت ثانيا، اأما املركز الثالث فكان 

من ن�شيب الطالب داوود اخل�شتي.

م�شاركات ثقافية وعلمية واأكادميية

اأ. د. حممد املقاطع و اأ. د. ي�شري الع�شار و اأ. د. �شامي �شلهب و د. ه�شام ال�شالح خالل الندوة

مشاركات
ثقافية
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وكذلك الأمر على هام�س موؤمتر »املتغريات القانونية 

يف  الكلية  نظمته  الذي  العربي«  الوطن  يف  املعا�شرة 

�شهر دي�شمرب 2013، قدم ثالثة من طالب الكلية اأوراق 

عمل يف جل�شة خا�شة ح�شرها عميد ورئي�س الكلية 

ال�شت�شاري  املجل�س  واأع�شاء  املقاطع،  حممد  د.  اأ. 

للكلية و�شيوف املوؤمتر، الذين تابعوا ما ت�شمنته اأوراق 

بالواقع  مبا�شرة  �شلة  ذات  وق�شايا  اأفكار  من  العمل 

العربي يف ظل التحولت التي فر�شتها »ثورات الربيع 

على  النتقالية  العدالة  ا�شتحوذت  حيث  العربي« 

ماج�شتري   - اليحيى  �شليمان  نوف  الطالبة  اهتمام 

»العدالة  عنوان  عملها  ورقة  حملت  التي  عام  قانون 

تناول  العربي« كذلك  الوطن  النتقالية وحتدياتها يف 

املو�شوع،  نف�س  املطريي  الهادي  عبد  الطالب حممد 

من  النتقالية  العدالة  »فل�شفة  بعنوان  عمل  بورقة 

الن��احي��ة الجتماعية«، اأم�ا الط�الب عبداهلل الكندري 

فحملت ورق�ة العم�ل الت��ي قدمه��ا عنوان  »م�شروعية 

ا�شتخدام القوة حلل النزاعات«.

وقد اأثنى اأ. د. حممد املقاطع على ما ت�شمنته اأوراق 

العمل الطالبية من اأفكار توؤ�شر اإىل امل�شتوى الأكادميي 

العاملية,  الكويتية  القانون  كلية  طلبة  لــدى  والبحثي 

ويعد دليال على ما تبذله اإدارة الكلية وهيئة التدري�ض 

من جهود لتهيئتهم للم�شتقبل وهم مزودون باملعارف 

والعلوم القانونية.

نوف اليحيى حممد املطريي

د. ه�شام ال�شالح يدير ندوة الد�شتور مب�شاركة الطلبة ) فرح ال�شمري - يو�شف ال�شنايف - عمر عبداجلادر(

عبداهلل الكندري

رحلة الد�شتور

مشاركات
ثقافية
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املبكر  ول�شعورهم  وامل�شوؤولية،  الواجب  اأداء  على  بقدرتهن  وعرفانا  الطالبات،  زميالتهم  لدور  منهم  تقديراً 

بالدميقراطية، كلف اأع�شاء الهيئة الإدارية يف رابطة طلبة كلية القانون الكويتية العاملية، 7 من زميالتهم الطالبات 

للقيام مبجموعة من الأن�شطة والفعاليات التي تتنا�شب مع منا�شبتي يوم املراأة العاملي وتكرمي الأمهات، لتكون هذه 

التجربة امتحانا على قدرة جلنة الطالبات التي �شمت �شهد فهد امل�شعل رئي�شة، وكال من مالك ال�شراف، زينب 

الأمري، فاطمة �شنيرب، فجر الكندري، خلود ال�شهاب، وعائ�شة ال�شليمان، وقد اأثبنت كفاءتهن وقمن بالعمل على اأكمل 

وجه، جلهة تن�شيق العالقات بني اإدارة الكلية وهيئة التدري�س والطلبة، وكذلك متابعة �شوؤون الطالب والطالبات،كما 

نفذن عدة مهام ومبادرات من بينها توزيع من�شورات عن حقوق املراأة، وورود مع بطاقات تت�شمن كلمات معربة ت�شيد 

بدور املراأة والأم، اإ�شافة اإىل ندوة توعوية، �شاركت فيها املحامية نيفني معريف واملحامية جنالء النقي حول ما تواجهه 

املراأة الكويتية من متييز قانوين فيما يخ�س الإ�شكان والأحوال ال�شخ�شية، مما ترك الأثر الطيب لدى اجلميع.

ف��ي ي���وم امل���راأة العامل���ي

لجنة الطالبات .. مهام ومبادرات

جلنة الطالب��اتاملحاميتان نيفني معريف - جنالء النقي

جلنة
الطالبات



15

ي�شكل دوري املناظرات حمطة �شنوية لطلبة الكلية ملا 

له من تاأثري على بلورة �شخ�شية كل واحد منهم من خالل 

التزود بالثقافة العامة، وامتالك احلجج والرباهني املقنعة، 

و�شرعة البديهة والتمكن من اللغة، والثقة بالنف�س، والعمل 

بروح الفريق، واحرتام الراأي الآخر، والقدرة على الإقناع، 

والتعامل مع اجلمهور بثقة، ولذلك يحر�س الع�شرات من 

الطلبة على ت�شجيل اأ�شمائهم للتعبري عن رغبتهم بامل�شاركة 

من  اأ�شابيع  ع��دة  ت�شتغرق  التي  التح�شريية  ال��ف��رتة  يف 

التدريب وور�س العمل والت�شفيات، متهيدا لختيار الفريق 

اأف�شل  لختيار  حم��ددة  ملعايري  وفقا  الكلية  ميثل  ال��ذي 

املتحدثني على م�شتوى الأفراد والفرق، حتى يتمكنوا من 

مناف�شة زمالئهم من اجلامعات الأخرى.

وعلى الرغم من عدم حتقيق الفوز يف دوري موؤ�ش�شات 

التعليم العايل، الذي �شارك فيه فريق الكلية الذي �شم كال 

من: يو�شف ال�شنايف، عبد الرحمن املطريي، عادل املطريي، 

خالد املطريي )احتياط(، هاجر اجلرمان، عاي�شة الب�شارة، 

جامعة  طلبة  مع  )احتياط(،  الباز  دنيا  ال�شراف،  م��الك 

واجلامعة  اخلليج  وجامعة  الأمريكية  واجلامعة  الكويت 

العربية املفتوحة، على الرغم من ذلك، كان ل بد من تقدير 

جهود طلبتنا، والتعبري عن �شكرهم على ما بذلوه لرفع ا�شم 

الطلبة  رابطة  اأقامت  لذلك  الأكادميية،  املحافل  الكلية يف 

حفل تكرمي لفريق الكلية، ح�شرته الأ�شتاذة / نادرة الغا�شم 

امل�شرفة الجتماعية ود. حممود ملحم امل�شرف على اإعداد 

الطلبة خالل املرحلة التح�شريية لدوري املناظرات، حيث 

مت توزيع دروع تذكارية على الطلبة املكرمني.

تكــريـــم
المشاركين فــي 
دوري المناظرات

فريق دوري املناظ��رات 2014

د. بدر اخلليفة يكرم فريق دوري املناظرات لع�ام 2013

دوري
املناظرات
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اإلزامية �شمن منهاج الدرا�شة يف كلية القانون الكويتية العاملية، والإملام بها واإتقانها  اللغة الإجنليزية مادة 

ي�شاهمان يف ت�شريع اأبواب امل�شتقبل املهني املتميز لطلبتنا بعد تخرجهم، اأيا كان املجال اأو القطاع الذي �شيعملون 

بها، ومن اأجل م�شاعدتهم على حتقيق هذا الهدف مت تنظيم اليوم املفتوح الأول للغة الإجنليزية مببادرة من 

والأن�شطة  الفعاليات  من  العديد  اليوم  وت�شمن هذا  ال�شمري،  د. عبا�س  الكلية  الإجنليزية يف  اللغة  م�شت�شار 

اأداه الطلبة، وفيلم وثائقي عن الثقافة الغربية وعالقتها بالثقافة  الثقافية والفنية، من بينها عر�س م�شرحي 

دايفيد  د.  اأ.  التدري�س  املقاطع، وع�شو هيئة  اأ. د. حممد  الكلية  رئي�س وعميد  م��ع  العربية، وح��وار مفت���وح 

مورغان حول مدى كفاية قوانني حماية خ�شو�شية املتعاملني مع �شبكة الإنرتنت ومواقع التوا�شل الجتماعي، 

بتكرمي  املفتوح  اليوم  وختم  واللغوية،  القانونية  الكتب  من  كبرية  ت�شمن جمموعة  الإجنليزي  للكتاب  ومعر�س 

الطلبة الفائزين بامل�شابقة الثقافية التي مت تنظيمها مبنا�شبة هذا اليوم، وامل�شاركني بالعر�س امل�شرحي.

فعاليات ثقافية وفنية ومسابقات 
في يوم اللغة اإلنجليزية

تكرمي احدى امل�شارك�اتمعر�س الكتاب الإجنليزي

يوم
اللغة األجنليزية
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العاملية يف منطقة  الكويتية  القانون  كلية  والع�شرين يف حرم  الدويل فرعه اخلام�س  الكويت  بنك  افتتح 

رئي�س  من  كل  وح�شور  ال�شباح،  اجلابر  علي  ال�شيخ/  ال�شابق  العا�شمة  ورعاية حمافظ  بح�شور  الدوحة، 

جمل�س اإدارة البنك ال�شيخ/ حممد اجلراح ال�شباح، والرئي�س التنفيذي لوؤي مقام�س، ورئي�س جمل�س الأمناء 

يف كلية القانون الدكتور بدر اخلليفة، ورئي�س وعميد الكلية الأ�شتاذ الدكتور حممد املقاطع.

وتنفيذاً  اإن افتتاح الفرع اجلديد جاء تطبقياً  ال�شيخ حممد اجلراح،  البنك  اإدارة  واأو�شح رئي�س جمل�س 

يف  انت�شاره  وتنويع  املحلية،  ال�شاحة  يف  تواجده  لتعزيز  البنك  و�شعها  واأن  �شبق  التي  التو�شعية  للخطة 

الكويت. يف  مكان  اأي  يف  عمالئه  اإىل  الو�شول  ل�شمان  مدرو�س،  جغرايف  توزيع  وفق  البالد  اأنحاء   كافة 

الفرع  موقع  وا�شفاً  العمالء،  اإىل  املتنوعة  وامل�شرفية  املالية  تقدمي خدماته  اإىل  يهدف  البنك  اأن  واأ�شاف 

اجلديد يف منطقة الدوحة يف حمافظة العا�شمة بال�شرتاتيجي واملهم، والذي يعك�س ح�شافة ودقة ال�شيا�شة 

املحافظات يف  واأكرب  اأهم  من  تعد  العا�شمة  واأن حمافظة  ال��دويل«، خ�شو�شاً   « ينتهجها  التي  الت�شويقية 

الكويت، ومتتاز بكثافتها ال�شكانية التي جتعل منها الأوىل والأكرث حيوية وازدحاماً يف البالد.

»البنك الدولي«
يفتتح فرعه الخامس والعشرين في الكلية

ال�شيخ/ عل��ي اجل��اب���ر ال�شب���اح

وال�شيخ/ حممد اجلراح ال�شباح

ال�شيخ علي اجلابر وال�شيخ حممد اجلراح و د. بدر اخلليفة و اأ. د. حممد 

املقاطع مع عدد من اأع�شاء الإدارة التنفيذية للبنك الدويل

افتتاح
البنك الدولي 
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155 طالبا وطالبة �شملهم التكرمي يف احلفل الذي اعتادت اإدارة الكلية على اإقامته �شنويا لتكرمي الفائقني من 

طلبتها, ليكون تتويجا وتقديرا جلهدهم ومثابرتهم وجناحهم وتفوقهم, وحلظات فرح م�شركة جتمع اإدارة الكلية 

وهيئة التدري�ض واأولياء الأمور والطلبة, مما يعطيهم حافزا للم�شي قدما على دروب النجاح الدرا�شي اليوم, واملهني 

يف امل�شتقبل.

وقد ا�شتهل احلفل بكلمة األقاها رئي�س وعميد الكلية اأ. د. حممد املقاطع تقدم فيها بالتهنئة للمكرمني واأولياء 

اأمورهم واأكد على اأن الكلية تعهدت باأن تكون منارة للعلم، تزود طلبتها بالعلوم التي توؤهلهم ليكونوا يف امل�شتوى املهني 

املرموق واملتميز الذي نن�شده لهم بعد تخرجهم، وبالأخالق حتى يخدموا وطنهم وجمتمعهم بتم�شكهم بالدفاع عن 

احلق واحلقيقة والعدالة، كما ت�شمن احلفل الذي قدمت فقراته من�شقة مكتب اخلريجني الأ�شتاذة/ خلود اخلليفة، 

كلمة للعميد امل�شاعد لل�شوؤون الطالبية د. �شالح العتيبي، وكلمة املكرمني األقها الطالب عمر �شالح عبد اجلادر، اأما 

رابطة الطلبة التي �شاركت بفيلم وثائقي فقد األقى الطالب حممد النوبي كلمة با�شمها، ثم توالت مواكب الطالب 

والطالبات احلا�شلني على مرتبة ال�شرف واملتفوقني واملكرمني للح�شول على الدروع التذكارية و�شهادات التقدير التي 

قام كل من رئي�س جمل�س الأمناء د. بدر اخلليفة، واأ. د. حممد املقاطع، وع�شو جمل�س الأمناء اأ. د. �شهام الفريح، 

وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س بتوزيعها عليهم و�شط فرحة اأولياء اأمورهم وت�شفيق زمالئهم الطلبة.

تكريم الفائقين ..

 فرحة الطلبة واألهل والمدرسين

تكرمي
الفائقني
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تكرمي
الفائقني
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تكرمي
الفائقني
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تكرمي
الفائقني
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4 جلسات.. 24 متحدثا.. حضور حاشد..نقاشات معمقة.. 
رؤى وأفكار مستقبلية.. تنظيم متميز.. 

رئي�س  �شمو  رعاية  حتت  العربي"  الوطن  املعا�شرة يف  القانونية  "املتغريات  الأول  القانوين  موؤمترها  الكلية  نظمت 

جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر احلمد ال�شباح، وافتتحه نيابة عنه وزير العدل ووزير الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية ال�شابق 

ال�شيد/ �شريدة املعو�شرجي، وتركزت حماور املوؤمتر ومناق�شاته على الق�شايا التالية: "الإ�شالحات الد�شتورية يف 

الوطن العربي" و "العدالة النتقالية وحتدياتها يف الوطن العربي: و"املتغريات القانونية يف الوطن العربي يف �شوء 

نقطة  املوؤمتر  لي�شكل هذا  العربي"،  الوطن  القانونية يف  واأبعادها  واملالية  القت�شادية  املتغريات  الدويل"،  القانون 

انطالق للباحثني واملهتمني واأ�شحاب القرار للبحث اجلدي يف معاجلة الختاللت القانونية والد�شتورية التي تعاين 

منها معظم الدول العربية، وخ�شو�شا تلك التي لفحتها متغريات "الربيع العربي"، وذلك من خالل ما قدمته نخبة 

من علماء القانون والباحثني الذين �شاركوا يف جل�شات املوؤمتر وميثلون مدار�س قانونية متنوعة، �شكل تالقيها يف هذا 

املوؤمتر منا�شبة لتقدمي روؤى مل�شتقبل قانوين ود�شتوري عربي اأ�شا�شه �شيادة القانون والعدالة وامل�شاواة واملواطنة.

مؤتمر 

“ المتغيرات القانونية 

المعاصرة في الوطن العربي”

أقيم تحت رعاية
سمو رئيس مجلس الوزراء

املؤمتر
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معايل وزير العدل ووزير الأوقاف وال�شئون 

الإ�شالمية ال�شابق �شريدة املعو�شرجي

د. يو�شف العلي

اجلل�شة الأوىل

اأ. د. �شريف ب�شيوين يلقي كلمته

اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري �شاركوا يف املوؤمتر

املؤمتر
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موؤمتر “ املتغريات القانونية املعا�شرة يف الوطن العربي”

�شور ال�شعيد يت�شلم الدرع
د. من

اأ. د. يحيى اجلمل مكرماً

تكرمي ع�شو املجل�س ال�شت�شاري

اأ. د �شوزان كارامانيان

اجلل�شة الثانية الوقوف حتية للن�شيد الوطني

ت�شمن اليوم الأول من املوؤمتر جل�شتني، وتراأ�س رئي�س جمل�س الأمناء يف كلية القانون الكويتية 

الوطن  يف  الد�شتورية  الإ�شالحات   " وعنونها  الأوىل  اجلل�شة  اخلليفة  بدر  د.  العاملية 

العربي" و�شارك فيها كل من: اأ. د. حممد املقاطع، رئي�س وعميد كلية القانون الكويتية 

العاملية، و اأ. د. ي�شري الع�شار، اأ�شتاذ القانون العام والعميد امل�شاعد لل�شوؤون العلمية يف 

الكلية، و اأ. د. فا�شل مو�شى عميد، كلية احلقوق بجامعة قرطاج – تون�س وع�شو املجل�س 

التاأ�شي�شي، و اأ. د. باتريك مكو�شلني، اأ�شتاذ القانون الد�شتوري يف جامعة لندن/ بريكبيك 

)معقب عام(.

العربي"  الوطن  النتقالية وحتدياتها يف  "العدالة  التي حملت عنوان  الثانية  اأما اجلل�شة 

والرئي�س  ديبول،  جامعة  يف  القانون  اأ�شتاذ  ب�شيوين،  �شريف  د.  اأ.  من:  كل  فيها  حتدث 

الفخري ملعهد حقوق الإن�شان العاملي، و اأ. د. بدرية العو�شي ، اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم القانون 

القانون اجلنائي يف  اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم  اأ. د. علي القهوجي،  الكلية، و  العام يف  الدويل 

القانون يف كلية احلقوق يف جامعة  واأ�شتاذ  اأ. د. جون موري�شون، عميد �شابق  و  الكلية، 

كوينز يف بلفا�شت.

املتغريات  الثالثة بعنوان "  اأي�شا جل�شتني هما  اأما اليوم الثاين الثنني 1٦ دي�شمرب ف�شهد 

رئي�س  د. مارك هويل،  اأ.  وتراأ�شها  الدويل"  القانون  العربي يف �شوء  الوطن  القانونية يف 

حترير املجلة الدورية العربية ال�شادرة يف لندن، وحتدث فيها كل من: اأ. د. اأحمد اأبو الوفا، 

اأ�شتاذ القانون الدويل يف كلية احلقوق، جامعة القاهرة، و اأ. د. �شوزان كارامانيان، العميد 

امل�شاعد يف كلية احلقوق يف جامعة جورج وا�شنطن، ود. مايرا ويليام�شون، اأ�شتاذ القانون 

الدويل العام يف كلية القانون الكويتية العاملية، و اأ. د. األن ونر، اأ�شتاذ القانون يف جامعة 

�شتانفورد يف الوليات املتحدة الأمريكية،

املتغريات القت�شادية واملالية واأبعادها القانونية  واجلل�شة الرابعة والأخرية كان عنوانه " 

يف الوطن العربي"، وتراأ�شتها اأ. د. باربرا بينتليف، مديرة مكتبة تارلتون القانونية ومركز 

من�شور  د.  من:  كل  فيها  وحتدث  اأ�شنت،  يف  تك�شا�س  جامعة  يف  القانون  واأ�شتاذ  جمايل 

الكلية،  الإ�شالمية يف  ال�شريعة  اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم  البعلي،  واأ. د. عبد احلميد  ال�شعيد، 

ود. في�شل الكندري، اأ�شتاذ القانون اخلا�س يف كلية احلقوق يف جامعة الكويت، د. حمد 

احل�شاوي، نائب رئي�س احتاد امل�شارف الكويتية، و اأ. د. اأ�شامة الفويل، اأ�شتاذ القت�شاد 

القانون  كلية  يف  العام  الدويل  القانون  اأ�شتاذ  حداد،  دينا  ود.  الكلية،  يف  العامة  واملالية 

الكويتية العاملية، واأ. د. فني�شينزو فرياري، اأ�شتاذ القانون يف جامعة ميالن يف اإيطاليا.

املؤمتر
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اجلل�شة الرابع�ة

د. بدر اخلليفة و اأ. د. فوزية ال�شهاب مع ممثلي البنك الدويل

اجلل�شة الثالثة

املؤمتر
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"املحكمة  الكويتي  التاأ�شي�شي  املجل�س  قاعة  الغامن،  ثنيان  علي حممد  مرزوق  ال�شيد/  الأمة  رئي�س جمل�س  افتتح 

ال�شورية" التي حتاكي باأدق التفا�شيل قاعة املجل�س التاأ�شي�شي التي �شهدت �شياغة وميالد د�شتور دولة الكويت، وكان 

رئي�شه اآنذاك املغفور له باإذن اهلل عبد اللطيف حممد ثنيان الغامن، ليكون هذا الد�شتور الذي مت اإقراره عام 19٦2 

نقطة النطالق للكويت احلديثة.

اأمام �شورة عمه وهو ي�شلم ن�شخة  ويوم الفتتاح الذي مت يف 1٦ دي�شمرب 2013 توقف ال�شيد/ مرزوق الغامن مليا 

اإعجابه بفكرة القاعة وت�شميمها  اإىل الأمري الراحل )اأبو الد�شتور( ال�شيخ عبداهلل ال�شامل، ثم يعلن  من الد�شتور 

وتنفيذها، لتوؤكد من خاللها كلية القانون الكويتية العاملية جوانب من انتمائها ور�شالتها واأهدافها وروؤيتها امل�شتمدة 

من القيم الكويتية الرا�شخة التي كر�شها الد�شتور يف مواده.

افتتاح قاعة املجل�س التاأ�شي�شي 

" املحكمة ال�شورية "

بحضور 
رئيس مجلس األمة

مرزوق الغـانم

احملكمة
الصورية
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رئي�س جمل�س الأمة ال�شيد/ مروزق الغ�امن يتو�شط د. بدر اخلليفة و اأ. د. حممد املق�اطع

لقطة تذكارية مع اأع�شاء هيئة التدري�س واملجل�س الإ�شت�شاري

ال�شيد مرزوق علي الغامن يت�شلم درعاً تذكارياًلقطة تذكارية مع املوظفني

احملكمة
الصورية
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توزيع كراسة الكلية
 بالمجان على الطلبة

كراسة
الكلية

عملية  عليهم  لت�شهل  طلبتها،  متناول  العاملية، يف  الكويتية  القانون  كلية  ت�شعها  التي  اخلدمات  ل�شل�شلة  ا�شتكمال 

اإىل اجلد والجتهاد، مت مع بداية الف�شل اجلامعي الثاين توزيع »كرا�شة الكلية«  التح�شيل العلمي، كي ين�شرفوا 

عليها مالحظاتهم  يدونون  الدرا�شة  قاعات  الدائم يف  رفيقهم  تكون  والطالبات، حتى  الطالب  كافة  على  باملجان 

والنقاط الأ�شا�شية ملواد الدرا�شة املقررة عليهم، وتكون مرجعهم حني يحتاجون تلك املالحظات.

والكرا�شة التي يزيد عدد �شفحاتها عن 200 �شفحة ت�شدر غالفها بيت �شعر لل�شافعي يقول فيه » العلم �شيد والكتابة 

قيده... قّيد �شيودك باحلبال الواثقة« ليكون حافزا لهم للتدوين والكتابة، اإ�شافة اإىل جمموعة من احلكم واأبيات 

ال�شعر املختارة على كل �شفحة باللغتني العربية والإنكليزية لكبار ال�شعراء واحلكماء من اأمثال الإمام علي بن اأبي 

طالب واملتنبي واأحمد �شوقي واخلن�شاء ومالكوم اإك�س وبنيامني فرانكلني ومارك توين و�شواهم، وت�شمنت الكرا�شة 

والإج��ازات  العطل  مواعيد  يت�شمن   2014  –  2013 الدرا�شي  للعام  والإنكليزية  العربية  باللغتني  الأكادميي  التقومي 

والمتحانات والختبارات واإعالن النتائج والت�شجيل والقبول للم�شتجدين والنتقال من �شنة جامعية اإىل اأخرى، ومت 

تق�شيمها على خم�شة اأجزاء حتى ي�شهل على الطالب تدوين مالحظاته ب�شكل منف�شل عن كل واحد من املقررات 

الدرا�شية، مما ي�شهل عليه الرجوع اإليها عند احلاجة.

هذا وقد خ�ش�شت اإدارة الكلية جوائز قيمة �شيتم تقدميها يف نهاية الف�شل اجلامعي الثاين لكل طالب/ طالبة يقوم 

بتدوين حما�شراته الدرا�شية ب�شورة منتظمة و�شليمة.

غالف الكرا�شة
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طالب الكلية
زاروا نادي الصيد 

والفروسية

زيارة نادي
الفروسية

لقطة للذكرى بعد انتهاء التدريب

ركوب اخليل  لتعلم  تكفيان  بالتاأكيد ل  �شاعتان فقط، 

واكت�شاب مهارة التعامل مع الفر�س كالفر�شان، لكنهما 

القانون  كلية  لطالب  بالن�شبة  باملتعة  مرتعتان  كانتا 

الكويتية العاملية الذين ق�شدوا نادي ال�شيد والفرو�شية 

�شيد  الكابنت  الكلية  يف  الريا�شي  امل�شرف  برفقة 

التي  الأكادميية  غري  الأن�شطة  نطاق  �شمن  رم�شان، 

توفرها الكلية لطلبتها يف العديد من املجالت الثقافية 

مواهبهم  لكت�شاف  والريا�شية  والجتماعية  والفنية 

و�شقلها وتنميتها للم�شاهمة يف بناء �شخ�شياتهم وهم 

يتطلعون اإىل امل�شتقبل املهني املتميز بعد التزود بالعلم 

واملعرفة القانونية املتميزة.

بهم  ورحبوا  النادي  م�شوؤويل  من  عدد  ا�شتقبلهم  وقد 

مع  م�شتمر  لتعاون  بداية  الزيارة  هذه  تكون  اأن  اآملني 

ل�شتقبال  وا�شتعدادهم  العاملية،  الكويتية  القانون  كلية 

ليم�شوا  وق��ت  اأي  يف  وطلبتها  وموظفيها  اإداري��ي��ه��ا 

ركوب  ريا�شة  ويتعلموا  مرافقه،  بني  ممتعة  اأوق���ات 

اخليل والفرو�شية بكل ما فيها من متعة وت�شويق وبناء 

ذلك  بعد  حم��رتف،  اأو  كهاو  ميار�شها  من  ل�شخ�شية 

رافقهم املدرب اإىل ميدان الفرو�شية و�شرح لهم مبادئ 

واأ�شول وكيفية التعامل مع اخليل حتى ت�شل�س القيادة 

ملن ميتطيها، ثم بداأت املرحلية العملية حني اختار كل 

الفر�شان« بحذر ثم  لتبداأ بعدها »رحلة  الفر�س  طالب 

بالنطالق �شمن ال�شرعة واحلدود التي حددها املدرب 

حفاظا على �شالمتهم.

ن��ادي  اإدارة  رم�شان  �شيد  الكابنت  �شكر  جهته  وم��ن 

ال�شيد والفرو�شية على تعاونها الدائم مع اإدارة الكلية، 

ورعايتها لبطل اخلليج للنا�شئني يف الفرو�شية الطالب 

العلمية  باإجنازاته  الكلية  تعتز  الذي  الرومي  �شمالن 

والريا�شية.
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روعي عند ت�شميم مبنى كلية القانون الكويتية يف 

منطقة الدوحة اأن ي�شتوعب كل ما ميكن اأن حتتاج 

اإليه اجلامعات الع�شرية من مرافق ومن�شاآت قادرة 

على تلبية احتياجات الطلبة والأ�شاتذة واملوظفني 

يف عملهم اليومي, مما يوفر عليهم الوقت واجلهد 

حتى يوؤدي كل واحد منهم واجبه وم�شوؤولياته على 

الوجه الأكمل.

مرافق متكاملة.. وجتهيزات حديثة

مرافق
الكلية

املحكمة ال�شورية

قاعة متعددة ال�شتخدامات

خمترب الكمبيوتر الكافترييا
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وطالبة،  طالب   1000 حلوايل  تت�شع  التي  املكتبة  فمن 

التي  الكومبيوتر  خمتربات  اإىل  الذكية،  الف�شول  اإىل 

املحكمة  اإىل  خم��ت��ربات،  ثمانية  اإىل  ع��دده��ا  ي�شل 

ال�شورية التي حتاكي يف ت�شميمها املجل�س التاأ�شي�شي 

ا�شرتاحة  اإىل  الكويت،  دولة  د�شتور  �شهد ميالد  الذي 

فيهما  مي�شون  اللتني  الطالبات  وا�شرتاحة  الطالب 

حلظات للتالقي والتعارف ومد ج�شور عالقات الزمالة 

وال�شداقة، اإىل مالعب كرة القدم وكرة الطائرة وتن�س 

واملناف�شة،  الريا�شية  الهوايات  الطاولة حيث ممار�شة 

اإىل القاعات املتعددة الأغرا�س التي ت�شتقبل اللقاءات 

مدار  على  تنظيمها  يتم  التي  واملحا�شرات  والندوات 

العام يف الكلية، اإ�شافة اإىل العيادة الطبية، وم�شتلزمات 

مرافق  من  هنالك  ما  واإىل  والكافترييات  القرطا�شية 

و�شعت كلها حتت ت�شرف طلبتنا لتكون عن�شراً م�شاعداً 

لهم يف التفرغ للتح�شيل العلمي. 

الت�شجيل والقبولا�شرتاحة الطلبة

فرع البنك

مواقف متعددة 

ملعب كرة القدم
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اأقر جمل�س اجلامعات اخلا�شة العتماد املوؤ�ش�شي لكلية القانون الكويتية العاملية ملدة اأربع �شنوات، بناء على 

تو�شية جلنة العتماد الأكادميي، وهو اإجناز متميز حتققه الكلية بح�شولها على اأربع �شنوات. 

وياأتي ح�شول الكلية على العتماد الأكادميي تتويجا للجهود التي مت بذلها منذ بدء التدري�س يف الكلية منذ 

العام الدرا�شي 2011/2010 وحتى اليوم على خمتلف امل�شتويات العلمية والتدري�شية والإدارية والتجهيزات 

هي  علمية  درج��ات  ثالث  واملنطقة متنح  الكويت  دولة  خا�شة يف  قانون  كلية  ك��اأول  التحتية  والبنية  الفنية 

املاج�شتري ولي�شان�س احلقوق ودبلوم العلوم القانونية، مما اأهلها لنيل ثقة جمل�س اجلامعات اخلا�شة واأع�شاء 

فريق العتماد الأكادميي الذي زار الكلية يف اأكتوبر 2013 وفقا جلدول زمني حمدد امتدت لب�شعة اأيام، 

واطلعوا خاللها على منهاجها الدرا�شي املواكب لأرقى املناهج املعتمدة يف كليات احلقوق العربية والعاملية 

العريقة، وتعرفوا على مرافقها احلديثة يف مبناها اخلا�س يف منطقة الدوحة كاملكتبة وخمتربات الكومبيوتر 

واملحا�شرات  التدري�س  وقاعات  والقبول  الت�شجيل  وق�شم  والب�شرية  ال�شمعية  والقاعات  ال�شورية  واملحكمة 

والجتماعات الذكية واملزودة كلها باأحدث الأجهزة التكنولوجية التي توفر الوقت واجلهد على الطالب حتى 

القطاعني  يف  القانونية  القطاعات  يف خمتلف  بكفاءة  للعمل  موؤهل  وهو  ويتخرج  العلمي  للتح�شيل  يتفرغ 

احلكومي واخلا�س. والتعرف على هيئة التدري�س املميزة بالكلية والتي كانت ت�شم وقتئذاك 9 عمداء �شابقني 

لكليات عربية واأجنبية ف�شال عن 14 بدرجة اأ�شتاذ )بروف�شور(، وامل�شتوى املتقدم للبحث العلمي والأن�شطة 

واخلدمات الطالبية العديدة.

ول يقف الأمر عند هذه احلد، اإمنا ا�شتطاعت كلية القانون الكويتية العاملية خالل فرتة زمنية قيا�شية ل 

تتجاوز 4 �شنوات اأن حتقق الكثري من الأهداف والإجنازات، من اأهمها متثيل طلبة الكلية للكويت على مدى 

ثالث �شنوات متتالية يف م�شابقة JESSUP العاملية التي ت�شت�شيفها العا�شمة الأمريكية وا�شنطن منذ ن�شف 

قرن، وحتقيق مراكز متقدمة يف مناف�شات مع ممثلي اأكرث من 80 كلية حقوق عاملية، وكذلك متثيل الكويت يف 

م�شابقة وليم فيز للتحكيم التجاري التي تقام يف النم�شا، وامل�شاركة على امل�شتوى املحلي يف دوري مناظرات 

اجلامعات، اإ�شافة اإىل تنظيم اأول موؤمتر قانوين عاملي يف الكويت حمل عنوان “ املتغريات القانونية املعا�شرة 

يف الوطن العربي” والعمل على تنظيمه �شنويا.

كلية القانون الكويتية العالمية
نالت االعتماد المؤسسي


