
  
كلیة القانون الكویتیة العالمیة الداعم الرسمي لمسابقة المحكمة الصوریة العربیة السادسة المنعقدة في 

 لبنان 
 

 مسابقة مركز" احتضانھا خالل من الكویت دولة اسم ترفع  فقد ،العالمیة الكویتیة القانون كلیة  كعادة
 - اللبنانیة الجمھوریة في تنظیمھا تم التي للمسابقة السادس ادالنعقا ورعایتھا "العربیة الصوریة المحكمة
 شارك يتوال 2019 إبریل 18 - 16 من الفترة خالل واإلداریة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة اللبنانیة الجامعة
 .عربیة دولة  13 من عربیة جامعاتو كلیات من افریق 17 بھا

 الكویتیة القانون كلیةل وكان . اعربی امحكم 30 من أكثر دھمعد بلغ المحكمین من نخبة التحكیم في شارك
 ھذه إدارة في ةالریاد العربیة الصوریة المحكمة لمسابقة والتنفیذي اإلداري المركز في متمثلة العالمیة
 في الطلبة تؤھل ةعملیو علمیة لمسابقة الداعم كونھا الدولیة المحافل في الكویت دولة اسم ورفع المسابقة
 فقرستان (دولة بعنوان افتراضیة قضیة خالل من الدولي القانون في  المحاماة مھنة ممارسةل العربي الوطن
 ) سیادستان ودولة
 الكویت لدولة مثلمال الوفد بشكر العلي یوسف د. الكلیة وعمید ،المقاطع محمد .دأ كلیةال رئیس من كل قام وقد
  خالل من الكلیة تمثیل وحسن المسابقة إنجاح رفع في البارز لدورھم وذلك الدولي القانون في الخبرة يذو من
 .القانونیة ثقافةال إبراز

 
 اإلبراھیم، ھناء أ. العالمیة، الكویتیة القانون كلیة عمید ،العلي وسفی د. :من كال للكلیة الممثل لوفدا ضم 

 الطالبي التطویر إدارة ةومدیر العربیة الصوریة المحكمة لمسابقة والتنفیذي اإلداري المركز ةممثل
 العلیا ةاللجن عضو الحویلة، خالد د. للمسابقة، العلیا اللجنة رئیس العنزي، العزیز عبد د. ،والمسابقات
 د. المحكمین فریق ضم كما المغربي، محمود ود. الیاقوت، خالد .ود العتیبي، أحمد د. والمدربین للمسابقة،
 .المھنا شریفة د. و الغانم بشایر د. و الوقیان دیما د. إلى إضافة القانون، كلیة من حداد ودینا یاسین فرح
    ،العویصي /دانة الطالبة ،بوجروة /سماح الطالبة ھم: طلبتھا من بخمسة المسابقة في الكلیة شاركت وقد ھذا

 الرفاعي. مساعد والطالب ،العنزي ماجدة الطالبة/ ،قاسم مریم الطالبة/
 

 
 المكرمین یتوسطان العلي یوسف د. و المقاطع محمد أ.د.



 

 
 المقاطع محمد أ.د. الكلیة رئیس من تقدیریة شھادة یتسلم الیاقوت خالد د.

 
 

 
 


