
  

  للجامعات الخاصة" یشید بحصوا سمجل

ةكلی ةالقانون الكویتیة العالمیة على شھادة ضمان الجود   
ةلبرامجھا العلمی   

  

أشاد األمین العام لمجلس الجامعات الخاصة الكویتي الدكتور حبیب أبل بحصول أربعة من برامج كلیة القانون 
 يسسة ضمان الجودة البریطانیة للتعلیم العالالكویتیة العالمیة على شھادة ضمان الجودة األكادیمیة من مؤ

))QAA ،وھذه البرامج ھي: برنامج بكالوریوس القانون، برنامج ماجستیر القانون، برنامج دبلوم القانون ،
  .روالبرنامج التمھیدي للغة اإلنجلیزیة في برنامج الماجستی

مقدمتھم رئیس مجلس األمناء د. بدر الخلیفة،  يوف د. حبیب أبل بالتھنئة لجمیع القائمین على الكلیة ھوتوج
. محمد المقاطع مشیدا بجھودھم الحثیثة التي بذلوھا منذ تأسیس الكلیة من اجل تطویر دأ. العمید -والرئیس

برامجھا الدراسیة في مجال القانون وتعزیزھا بالجوانب العلمیة والعملیة والمھنیة لالرتقاء بھا إلى المستوى 
صول على ھذه الشھادة التي تسعى العدید من أرقى الجامعات للحصول علیھا، وھذا یؤكد على الذي أھلھا للح

مدى تطور التعلیم الجامعي في الكویت، حیث إن شھادة الجودة تعد انجازا متمیزا لواحدة من الجامعات الخاصة 
  .الكویتیة ومكسبا وطنیا جدیدا للكویت في المحافل األكادیمیة الدولیة

 ةد بالنسبعوی عد انجازا متمیزای شھادة الجودة ىالكلیة عل برامج حصول نأ ل في تصریح صحفيبأ وقال
  .ةومكسبا وطنیا جدیدا في المحافل األكادیمیة الدولی انجاح ةجامعات الخاصة الكویتیلل
 بي لتقییماألوروللمعاییر المعتمدة في بریطانیا وفي دول االتحاد  ةكلیلتم بعد استیفاء ا زنجاإلا ضاف ان ذلكأو

  .ةلى مصاف الجامعات العالمیإ ةبرامج الكلیببما یرتقي و ةالبرامج الجامعی
مستوى وشروط الممارسات الوطنیة في مجال التعلیم العالي  نإ دعتماد یؤكالحصول الكلیة على ھذا ا نإ وأكد
  .ةكادیمیألؤسسیة وایمكنھا من المنافسة على الصعید العالمي من حیث الجودة الم تفي الكوی صالخا

ستعانة بكفاءات و خبرات تدریسیة من داخل وخارج الكویت وھو ما ساعد على اللى اإ ن الكلیة سعتإ وذكر
  .زتھیئھ ظروف جیدة للطلبة والمبتعثین للتحصیل العلمي المتمی

ما في إنجاز الجودة ن انفتاح كلیة القانون وتعاونھا مع الجامعات األجنبیة الرائدة یعد عامال مھإ لىإ رشاأو
  االعالمیة التي حصلت علیھ

وأكد حرص مجلس الجامعات الخاصة على تشجیع جھود المؤسسات التعلیمیة فیما یتعلق باالرتقاء بالمستوى 
 الذي یمنحھ للكلیات والجامعات األكادیميالتعلیمي واالداري واالھتمام الفعال بالطلبة من خالل برنامج االعتماد 

  ..مفحص دقیق وتقییالخاصة بعد 

  

	 

	


