


About us:
The Students’ Activities Office is 
specialized in the organization 
and supervision of programs 
directed to students harnessing 
all the available resources in 
the school to develop their 
abilities and skills, and enable 
them to exercise various types 
of academic, entertainment, 
sport and social activities 
that contribute to refine their 
personalities in a balanced way.

من نحن
ق�سم الأن�سطة الطالبية هو واحد من الأق�سام 

التي تتبع عمادة �سئون الطلبة، وهو متخ�س�ص 

املوجهة  الربامج  والإ�سراف على  التنظيم  يف 

الإمكانات  كافة  بت�سخري  والطالبات  للطلبة 

قدراتهم  تنمية  اأج��ل  من  الكلية  يف  املتاحة 

خمتلف  ممار�سة  من  ومتكينهم  ومهاراتهم، 

والرتفيهية  الأك���ادمي���ي���ة  الأن�����س��ط��ة  اأن�����واع 

والريا�سية والجتماعية التي ت�ساهم بدورها 

يف �سقل �سخ�سياتهم ب�سكل متوازن.
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> �أول  كلية قانون خا�سة يف دولة الكويت مت اإن�ساوؤها 

مبوجب مر�سوم اأمريي رقم 144 ل�سنة 2008م 

برتخي�ص من جمل�ص اجلامعات اخلا�سة.

 10 اأكادميي مكون من  جمل�س ��شت�شاري    <

جامعات زميلة عاملية.

الأ�ساتذة  من  نخبة  ي�سم  �أك��ادمي��ي   جهاز   <

بدرجة  اأ���س��ت��اذا   12 بينهم  م��ن  املتخ�س�سني 

بروف�سور و 8 عمداء �سابقني.

البحث  م�سادر  بتعدد  تت�سم  متخ�س�سة  مكتبة   <

القانونية:

> ت�ستوعب حوايل 1000 طالب يف فرتة واحدة.

اللغة  يف  كتاب   9000 يف  ع��ن��وان   6000 م��ن  اأك��ر   <

العربية والإجنليزية.

>  جمموعة مكتبات اآلية:

- جمموعة �سالح اجلا�سم القانونية املتكاملة.

West Law -

Hien online -

Lexis Nexis -

> �أول  كلية قانون عربية تدر�ص مقررات قانون باللغة 

التمهيدية  امل��ق��ررات  ج���وار  اإىل  الإجن��ل��ي��زي��ة 

لالإعداد باللغة الإجنليزية القانونية و32 مقررا 

باللغة العربية.

 > �أول كلية قانون عربية تدر�ص املقررات التالية:

> قانون التخطيط.

امل���ال���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات   <

الإ�سالمية.

الجتماعية  النظريات   <

للقانون.

> القانون وتقنية املعلومات.

ال��ق��ان��ون  يف  م��ق��دم��ة   <

الأوروبي.

ل���ق���ان���ون  م����ق����دم����ة   <

التناف�سية.

 > �أول كلية قانون عربية خا�سة لديها حمكمة �سورية 

متكاملة وقاعة برملان �سوري.

م�سابقة  يف  ت�سارك  خا�سة  عربية  قانون  كلية  �أول   < 

اجل��ي�����س��وب ال��ع��امل��ي��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

الأمريكية.

برامج  لديها  التي  العربية  الكليات  �أو�ئ��ل  من   < 

العيادات القانونية والربملان اجلامعي.

 > �أول  كلية قانون عربية خا�سة لديها ثمان خمتربات 

للحا�سب الآيل كاملة التجهيز.

ملـــــاذا !

كلية القانون الكويتية العاملية
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اإلفتتاحية
�أكادمييا  �لقانون  و�لإمكانات لالرتقاء بطالب  �ل�سبل  تاأ�سي�سها على توفري كافة  �لعاملية ومنذ  �لكويتية  �لقانون  كلية  حر�ست 

وعلميا وتهيئته للقيام مبهام �ملهن �لقانونية �لتي �سيتقلدها يف �مل�ستقبل ب�سكل �حرت�يف ومتميز. فجمعت بني �لتعليم �لأكادميي 

و�لربملان  �ل�سورية  و�ملحكمة  �لقانونية  كالعيادة  و�لتدريب  �لتاأهيل  وور�ش  �لأعمال  حا�سنات  وفرت  حيث  �لعملي،  و�لتطبيق 

�جلامعي وهي حا�سنات يتلقى فيها �لطالب �لتدريب على �مل�سائل �لقانونية وحتليلها وتقدمي �مل�سورة �لقانونية و�سياغة و�إعد�د 

�ملذكر�ت �لقانونية وتق�سي �حلقائق و�لتح�سري جلل�سات �ملحكمة وغريها من �ملهار�ت �لتي يحتاج �إليها طالب �لقانون ليتميز 

يف م�ستقبله �ملهني.

�لنف�سية و�لوجد�نية و�حلركية لدى  بناء �جلو�نب  �لن�ساط �ملختلفة ل�ستكمال  �أنو�ع  كما حر�ست يف �لوقت ذ�ته على توفري 

�لطالب. لذلك ومن هذ� �ملنطلق �ن�سب �هتمام �إد�رة �لكلية على تنظيم وت�سجيع ممار�سة �لأن�سطة �لثقافية و�لنقابية و�لريا�سية 

و�لفنية و�لأعمال �لتطوعية بهدف تنمية �ملهار�ت و�سقل �لطاقات و�كت�ساف �ملو�هب، وبناء �لعالقات �لإيجابية مع �لآخرين، 

وتهيئة �لبيئة لغر�ش ثقافة �حلو�ر �لهادئ وقبول �لآخر و�حرت�م �لتنوع، مبا ي�سهم يف بناِء جيٍل و�ٍع منتٍج ي�سيف كل فرد منه لبنة 

جديدة يف �سرح �لآباء و�لأجد�د.

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات ..
ها نحن �ليوم نحتفل معكم باإ�سد�ر �لعدد �لأول من جملتكم �لتي جتمع لكم �للحظات �لتي ق�سيتموها يف رحاب كليتكم وتوثقها 

�لدر��سة يف  �لتقيتم مع زمالء  �لنجاح، وكلما  �ل�سنني يف �سلم  �رتقيتم عرب  �إليها كلما  لتبقى لكم ذكرى تعودون  بال�سور  لكم 

�مل�ستقبل.

وفقكـــم اهلل،،

م�سئولة �لأن�سطــة �لطـالبيــة

اأ. �سلوى اأحمد العجريي
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 كلمـة
العـدد

أبنائي الطلبة بناتي الطالبات،،
�لعدد  �إ�سد�ر  مبنا�سبة  �لكلمة  بهذه  لكم  �أتوجه  �أن  ىل  يطيب 

�لول من جملة  our KILAW  و�لتي ت�سدر لكم خ�سي�سا 

�لتي  �لطالبية  بالأن�سطة  يتعلق  ما  كل  دفتيها  بني  ت�سم  حيث 

تقام يف �لكلية، وت�سمل �خلدمات �لطالبية �لتي تقدمها �لكلية 

لتهيئ جو� م�ساند� للدر��سة �لأكادميية، فيما ي�سمى بالأن�سطة 

�لطالبية غري �لعلمية، �إىل جو�ر ما تقومون به كطلبة من �أن�سطة 

من خالل ر�بطتكم �لطالبية.

وبهذه �ملنا�سبة �أي�سا �أمتنى منكم �أن جتعلو� جل جهدكم وتركيزكم 

�أد�ئكم �لدر��سي، فهو م�ستقبلكم وهو ما ينتظره و�لديكم  على 

منكم، فال تخذلوهم وكونو� من �لفائقني �ملتميزين.

فها نحن قد هياأنا لكم كل �لدعم �لالزم من �خلدمات �لعلمية 

و�ملكتبية  �لطالبية  و�خلدمات  و�ملر�فق  �لتدري�سية  و�لهيئة 

�لأمانة،  �سيحمل  �لذي  �مل�ستقبل  جيل  فاأنتم  تاأهيلكم،  لتي�سري 

ولتكونو� مثال للجد و�خللق �لرفيع و�لحرت�م �ملطلوب و�للتز�م 

�حلقيقي لل�سلوك و�للو�ئح، وكم يحزنني �أن �أجد طالبا مف�سول 

توقيع جز�ء  �أو  �ملقرر�ت  عن  لغيابه  �أو  �لعام  معدله  لنخفا�ش 

عليه عند �ملخالفة، ولكن لكم منا �ملكافاأة و�لثو�ب �إن �أح�سنتم، 

و�جلز�ء ملن ي�ستحقه.

�أبناوؤنا ونحفكم برعايتنا ودعمنا ول نتمنى  �أنكم جميعا  ويبقى 

لكم �إل �خلري و�لنجاح و�لتخرج.

أبنائي الطلبة بناتي الطالبات،،
Our KILAW أهنئكم على �أول �إ�سد�ر ملجلتكم�

�إن �أهمية �لتح�سيل �لعلمي و�ملثابرة على حيازة �ل�سهاد�ت �جلامعية 

ل يختلف �ثنان على تاأثريهما وفو�ئدهما على �لفرد و�ملجتمع وكلما 

ز�د عدد �ملتعلمني يف �أية دولة قلل من �جلهل يف �ملجتمع وهذ� ما 

يق�سد به باحل�سارة �لب�سرية وتطوير �ملجتمع �إىل �لأح�سن.

بجانب هذ� �لتح�سيل من خالل �ملناهج و�لكتب هناك مو�سوع 

وهو  �ل�سهادة  لنيل  �لعلمي  �لتح�سيل  عن  �أبد�  �أهمية  يقل  ل 

�لر�سم،  �لبدنية،  �لريا�سة  مثل  �ملتنوعة  �لطالبية  �لأن�سطة 

و�ملو�سيقى و�ملعار�ش �ملختلفة �لثقافية و�لعلمية و�لتي �أثبتت �نها 

�لطريق �ل�سحيح لتنمية �لطاقات �لب�سرية.

وعليه، ومن خالل م�سئوليتي كرئي�ش جمل�ش �لأمناء لكلية �لقانون 

�لعاملية �أرى �ن �لهتمام ودعم هذه �لأن�سطة و�جب علينا. 

يف  ي�سعون  د�ئما  عليها  و�لقائمني  �لكلية  �إد�رة  فاإن  ولهذ� 

تنفيذ ذلك  ي�ساعد على  �مل�ستقبلية تطوير وتوفري ما  خططهم 

من خالل توفري �ملكان و�جلو �ملالئم وتكرمي �ملتفوقني وت�سجيع 

�لرحالت �مليد�نية و�لبحوث، وللعلم هناك م�سروع ت�سعى �لكلية 

بتنفيذه قريبا وهو مبنى وجممع د�خل حرم �لكلية يحتوى على  

بجانب  و�لطالبات  للطلبة  �ل�سباحة  وحمام  �ل�سحي  �لنادي 

�لأندية �لجتماعية و�حتاد �لطلبة، 

لكم  مو�سول  و�ل�سكر  �لن�ساط  هذ�  ي�ستمر  �أن  نرجو  ولهذ� 

وللقائمني عليه.

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

Term Issue
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مع بداية كل فصل دراسي جديد
ينظم ق�سم �لقبول لقاًء تنويريا للطلبة �مل�ستجدين 

�لكلية �ملتعلقة  �أنظمة ولو�ئح  يطلعهم فيها على 

�لغياب  ولو�ئح  و�لمتحانات  �لدر��سة  باأنظمة 

و�لإنذ�ر�ت، كما يتم تعريفهم مبر�فق �لكلية و�أهم 

�للقاء  �لتي توفرها لهم. يح�سر هذ�  �خلدمات 

عدد من �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية و�لإد�رية.

اللقاء
التنويري
Orientation Meeting

اأ. د. حممد املقاطع مع الطلبة يف املحكمة ال�سورية

الدكتور/ بدر اخلليفة يلقي كلمته اأمام الطلبة امل�ستجدين ويبدو

اأ. د. حممد املقاطع واال�ستاذة/ فوزية ال�سهاب م�سئولة ق�سم القبول

اللقاء التنويري

جانب من ح�سور الطلبة مع اأولياء االأمور يف اأحد اللقاءات التنويرية

يف املحكمة ال�سورية
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جرت االنتخابات األولى في الكلية في 
4 ديسمبر 2011م حيث كانت المنافسة 
القانون  وقائمة  الحقوقية  القائمة  بين 

الطالبية، نتج عنها نجاح كل من: 
1- فهد مبـارك الن�سافـي

2- فهد مبارك الر�سيدي

3-  �سقــر زايــد العنـــزي

4 - حممد �سعود اأبوالبنات

5- فهد �سليــويح الع�سيمـي

وحيث كانت لئحة ر�بطة طلبة �لكلية تن�ش على �أن تتوىل 

�إد�رة �لكلية تعيني �لع�سوين �لآخرين فقد مت تعيني كل من:

1- عائ�سة حممد ال�سعيد

2- اإبراهيم عماد النجادة

ويف بد�ية �لعام �جلامعي �جلديد، مت �إجر�ء �لنتخابات مرة 

وبتناف�ش  �جلديدة  �لنقابية  لل�سنة  2012م  �أكتوبر  يف  �أخرى 

نف�ش �لقائمتني. وكانت ن�سبة �مل�ساركة يف هذه �لنتخابات 

عالية جد�ً حيث بلغت %86.

�لقانون �لطالبية  �لقائمة �حلقوقية على قائمة  وقد فازت 

بفارق ب�سيط ن�سبياً. وكانت �أ�سماء �لطلبة �لفائزين كالتايل:

- عبداهلل نواف املطريي.

- مبارك العبيد.

- عبدالرحمن ال�سحومي.

- حمد نا�سر النجادة.

- اإميان العنزي.

ومت تعيني كل من: م�سلي �لعدو�ين.   وخالدة �لنهام 

اأع�ساء الهيئة االدارية للرابطة عن ال�سنة النقابية 2012-2011

انتخابات
 الرابطة

Students Association's
Elections Oct. 2012
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طالبة تديل ب�سوتها

م�ساركة فعالة من الطالبات يف العملية االنتخابية

اجتماع اجلمعية العمومية

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية يف اكتوبر 2012

انتخابات
 الرابطة

Students Association's
Elections Oct. 2012
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طالب يديل ب�سوته يف جلنة الطلبة

فرحة الفوز

انتخابات
 الرابطة

Students Association's
Elections Oct. 2012
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ت�ســــويت

ا�ستف�ســــار

انتخابات
 الرابطة

Students Association's
Elections Oct. 2012
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 مسابقة
 اجليسوب

Jessup Competition

�ساركت كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية – على مدى �سنتني متتاليتني - يف م�سابقة Jessup �لدولية �لتي تنظمها جمعية طلبة 

�لقانون �لدويل International Law Students Association �سنوياً يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

وهي تعترب من �أهم �مل�سابقات �لدولية �لتي تقام من �أجل تدريب طلبة �لقانون �لدويل على �لرت�فع �أمام حمكمة �لعدل �لدولية 

و�لتي �أطلق عليها ��سم م�سابقة Jessup تخليد� لذكرى �لقا�سي �لأمريكي �ل�سهري فيليب جي�سوب و�لذي كان من �أهم ق�ساة 

حمكمة �لعدل �لدولية.

ولهذ� �لغر�ش تقام م�سابقة �سنوية دولية ي�سارك فيها مايقارب 500 كلية قانون يف �أكرث من 80 دولة يف �لعامل. وجتدر �لإ�سارة 

�إىل �أنه حتقق بهذه �مل�ساركة تاأكيد مكانة �لكلية بني كليات �حلقوق يف �لعامل، و�إذكاء روح �لتميز لدى �لطلبة ودفعهم لالرتقاء 

باأد�ئهم ملناف�سة زمالئهم يف كليات �لقانون يف �لدول �ملتقدمة ومنحهم �لثقة يف قدر�تهم �لعلمية و�لعملية.

فريق جي�سوب 2013فريق جي�سوب  2012

غازي �خل�سري

�سروق �لعثمان

خالدة �لنهام

مرمي �لقحطاين

بدر د�ستي

 دلل �لتنيب

 زينب ها�سم

 رحيمة �لأن�سار

 حمد بن �سالمة

غازي �خل�سري

 الفريق االإ�سرايف اال�ست�ساري:

اأ. د. حممد املقاطع

د. مـــار�سا دينــي

د. لونا فرحات

Jessup مسابقة اجليسوب
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الطالب/ غازي الخضري
Ghazi Alkhudhari

If a law student is aiming to work internationally or to 
accomplish his high goals in international law then 
Jessup is one of the first step and highest experience a 
law student can have and participate in. As it had a huge 
benefit for me as a law student. The knowledge and 
experience gained in this task had really set the basics 
of what a law student really want to accomplish in the 
future, I participated in the Jessup for the first time in 
2012 and what I have been through really tough me 
what is the basic of International law studies, I chose 
to participate in the 2013 team also to accomplish my 
goals in international law. Jessup Competition is one 
of the big steps if a student is aiming for international 
law studies. As I encourage every ambitious and hard 
working student who want to gain experience in the 
line of study and work should really apply to Jessup. 
The basic theme for the competition is knowing how 
to set your plead and how to present your case in front 
of the high bench as the participation tough me how 
I do all of my needed researches and handouts and to 
participate in helping the team by achieving what is 
best for us. Every student has the opportunity to be in 
the team,  just work hard and do your best. 

الطالبة دالل التنيب
Dalal Altunaib

The Philip C Jessup competition is a competition for law 
student around the world, and I had the privilege this 
year to be a part of it. The Jessup 2013 was a remarkable 
experience. I met people from all around the world, 
competed with some of the best law students, and had 
a chance to experience what it actually means to be 
a law student. Jessup was a phenomenal   experience 
from head to toe. Beginning with learning more about 
international and environmental law, to researching 
everything from small countries to wars and invasions 
and reading so many cases I wouldn’t have done if I 
wasn’t a part of it.  Learning about how every law that 
is used today was made and the story behind it and 
learning much more things than sitting in a classroom 
would ever do. Jessup is the best competition a law 
student could ever be a part up as it provides useful 
information, a new way of thinking and friends from 
around the world.

 مسابقة
 اجليسوب

Jessup Competition

ال�سيد/ ماثيو كوك يكرم الطالبة / دالل التنيب

يف املحكمة ال�سورية

تكرمي الطالبة/ �سروق العثمان

�سورة جماعية ت�سم فريق الكلية وفريق جامعة الكويت
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نظم ق�سم �لأن�سطة �لطالبية �لعديد من �لرحالت 

�لعملي  �جلانب  تعزيز  بهدف  �مليد�نية  و�لزيار�ت 

�لأكادميية  �لنظرية  �لدر��سة  �لتطبيقي مبا يخدم 

�لتي يتلقاها �لطلبة د�خل �لقاعات �لدر��سية، هذ� 

بالإ�سافة �إىل �لرحالت �لرتفيهية �لتي ل تخلو من 

�لفائدة وتنمية �ملهار�ت.

وكان من هذه الزيارات:
- جــولــة بــن املــحــاكــم يف ق�سر الــعــدل )املحكمة 

الـــد�ـــســـتـــوريـــة، حمــكــمــة اجلــــنــــايــــات، وحمــكــمــة 

اال�ستئناف(.

املــــركــــزي لــطــلــبــة حــقــوق  الــ�ــســجــن  - زيــــــارة اإىل 

االإن�سان.

- زيارة اإىل جمل�س االأمة لطلبة الد�ستوري.

- رحـــلـــة اإىل حمــمــيــة الــ�ــســيــخ �ــســبــاح االأحـــمـــد 

الطبيعية.

- رحلة اإىل جممع ال�سيخ �سباح االأحمد االأوملبي 

مليادين الرماية.

يف حممية ال�سيخ �سباح االأحمد الطبيعية

اأمام مبنى جمل�س االأمة

رحالت
وزيارات
Trips and Visits
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يف  للم�ساركة  لنا  �لفر�سة  ــاحــة  لإت ن�سكركم 

لقد  �لكلية،  نظمتها  �لتي  �لعلمية  �لــرحــالت 

��ستفدنا منها كثري� حيث �نعك�ش على فهمنا ملو�د 

�لقانون ب�سكل �أف�سل.

�لذي  �ل�سالح  ه�سام  للدكتور  �خلا�ش  و�ل�سكر 

�أ�سرف على �لرحلة.

)�ملحكمة  علمية  رحــلــة  مــن  �أكـــرث  يف  �ــســاركــت 

�لد�ستورية، جمل�ش �لأمة، و�ل�سجن �ملركزي( �لتي 

�لثقايف،  در��ستنا يف �جلانب   �أفادتنا يف جمال 

حيث ��ستطعنا �أن منزج بني ما تعلمناه يف �لكتب 

وبني �لتطبيق �لعملي و�لو�قعي لهذه �ملعلومات.

�أ�سكر  كما  �لرحالت  هذه  على  �لقائمني  �أ�سكر 

ـــذي ر�فــقــنــا فيها  �لــدكــتــور هــ�ــســام �لــ�ــســالــح �ل

و��ستفدنا من مالحظاته.

د. ه�سام ال�سالح مع الطلبة اأمام ق�سر العدل

زيارة ال�سجن املركزي

الطالبة
سنا عبدالعزيز القصار 

الطالبة
هبة عبداهلل العجيل

رحالت
وزيارات
Trips and Visits
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الطالبات يتابعن اجلل�سة يف قاعة عبداهلل ال�سامل

الطلبة يتدربون على الت�سويب نحو الهدف تكرمي امل�سئولن يف نادي الرماية

بطل الرماية الطالب/ حممد عادل اال�ستعداد لالنطالق اىل جممع ال�سيخ �سباح االأحمد مليادين الرماية

رحالت
وزيارات
Trips and Visits
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ا�ستخدام ال�سالح حتت ا�سراف مدربن متخ�س�سن يف نادي الرماية

قبل االنطالق اإىل املحكمة الد�ستورية

حممية ال�سيخ �سباح االأحمد الطبيعية

رحالت
وزيارات
Trips and Visits
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زيـــــارة
مخيم الزعتري

�سارك  الــزعــري  خميم  اإىل  ميدانية  زيـــارة  الكلية  نظمت 

فيها عدد من طلبة مقرر حقوق االإن�سان من ق�سم القانون 

الدويل باإ�سراف الدكتور �سالح العتيبي

�ململكة  يف  �لكويت  ــة  دول �سفري  �لوفد  ��ستقبال  يف  كــان 

�لأردنية �لها�سمية �لدكتور/ حمد �سالح �لدعيج.

 �سارك يف هذه الزيارة كل من الطلبة:

�ـــــــســـــــعـــــــود �لـــــــنـــــــجـــــــادة

خـــــلـــــيـــــفـــــة �لــــــــــطــــــــــر�روة

ــــــــــدي ــــــــــرن ــــــــــــام �ل ــــــــــــه ري

ــــــــــــــة �ملــــــــــطــــــــــوع ــــــــــــــادي ن

جـــــــا�ـــــــســـــــم �لـــــــكـــــــنـــــــدري

ــــــــــــــــــــدور �لــــــر�ــــــســــــيــــــد ب

الدكتور �سالح العتيبي يكرم �سعادة �سفري دولة الكويت يف اململكة 

االأردنية الها�سمية الدكتور/ حمد الدعيج

خميم الزعري لالجئن ال�سورين يف االأردن

رحالت
وزيارات
Trips and Visits
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1 - التوظيف الطالبي
Students Recruitment Program

فر�غ  وقت  ��ستثمار  �لكلية على  �إد�رة  من حر�ش  �نطالقاً 

خلو�ش  وتهيئته  و�لفائدة،  بالنفع  عليه  يعود  مبا  �لطالب 

غمار جمالت عمل متعددة وحتمل �مل�سئولية. �سعت �لكلية 

للتمكني مل�سروع �لتوظيف �لطالبي مبا يحقق هذ� �لهدف. 

باب  فتح  عن  بــالإعــالن  �لطالبي  �لن�ساط  مكتب  ويقوم 

للطلبة  در��سي  ف�سل  كل  بد�ية  مع  �مل�سروع  يف  �لت�سجيل 

�مل�سجلني يف �لكلية ممن جتاوز معدلهم �لعام 2،5 درجة، 

حيث يعمل �لطالب يف بع�ش مر�فق �لكلية بنظام �ل�ساعات 

تتجاوز  ل  �أن  على  عمل  �ساعة  لكل  مالية  مكافاأة  مقابل 

�ساعات �لعمل �ل�ساعتني يف �ليوم �لو�حد و�ل�ست �ساعات 

خالل �لأ�سبوع.

�سارك يف هذ� �مل�سروع عدد من �لطلبة و�لطالبات خالل 

�لعام �جلامعي 2012-2013 وفيما يلي �نطباعاتهم:

2 - مكتب الخدمة االجتماعية
�لطالبية  �ل�سئون  عمادة  �لجتماعية  �خلدمة  مكتب  يتبع 

ويقدم لطلبة �لكلية عدد�ً من �خلدمات �أهمها:

- متابعة �لطلبة �جتماعيا و�سلوكيا.

�لتخل�ش  على  ت�ساعدهم  �لتي  �ملنا�سبة  �لبيئة  توفري   -

م�سريتهم  يف  تو�جههم  �لتي  و�مل�سكالت  �ل�سعوبات  من 

�لتعليمية د�خل �لكلية.

- متابعة �حلالت �ل�سحية.

- متابعة �حلالت �لجتماعية �خلا�سة.

�ساركت يف م�سروع �لتوظيف �لطالبي حيث عملت يف مكتبة 

�لكلية، وكانت مهمتي ترتيب وت�سنيف �لكتب. لقد كانت هذه 

�لتجربة بالن�سبة يل ثرية جد�، حيث ز�دت معرفتي بالكتب 

�أ�سبح با�ستطاعتي  �أبحاثي. كما  و��ستخر�ج �ملر�جع لكتابة 

�إر�ساد وتوجيه �لطلبة يف �لبحث و��ستخر�ج �ملعلومات.

الخدمــات

الطالبة
ليلى صدراهلل

األستاذة/ نادرة الغاشم
م�سئولة مكتب اخلدمة االجتماعية

اخلدمات
Services
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في  العالمية  الكويتية  القانون  كلية  أقامت 
يوم األربعاء الموافق 20 /3/ 2013

للف�سول  �ملتفوقني  و�لــطــالــبــات  للطلبة  تــكــرمي  حفل 

�لدر��سية �ل�سابقة حيث كان عددهم 140 طالباً وطالبة، 

من�سقة  �حلفل  عريفة  من  بكلمة  �حلفل  �فتتاح  ومت 

فيها  حثت  �خلليفة  خلود  �لأ�ستاذة  �خلريجني/  مكتب 

على  و�ملثابرة  �ملجهود  ببذل  �ل�ستمر�ر  على  �لطلبة 

تالها  لهم،  �لبد�ية  نقطة  �حلفل  هذ�  و�عتباًر  �لتفوق 

كلمة رئي�ش جمل�ش �لأمناء �لدكتور/ بدر �خلليفة حمفز�ً 

ومهنئاً فيها �أولياء �لأمور على تفوق �أبنائهم و�إرجاعهم 

بالذ�كرة �إىل �لأيام �لأوىل لبدء �لدر��سة يف �لكلية كما 

متنى لهم �لنجاح يف حياتهم �ملهنية.

ثم تقدم رئي�ش وعميد �لكلية �لأ�ستاذ �لدكتور/ حممد 

�لأمور  للطلبة ومو�سحا لأولياء  بكلمته موجها  �ملقاطع 

بع�ش �لقو�نني �لتي تخ�ش تكرمي �لطلبة �لفائقني. 

و�أبدع �لطالب �ملتفوق مع مرتبة �ل�سرف/ علي �لعريان 

هيئة  �إىل  �ل�سكر  وقدم  و�أثنى  �ملتفوقني  �لطلبة  بكلمة 

لتقدمي  �لطلبة  جلميع  �لكلية  تقدمه  ومــا  �لتدري�ش 

�لأف�سل.

�لأمــنــاء  جمل�ش  رئي�ش  بجانب  �لطلبة  لتكرمي  تقدم 

ورئي�ش وعميد �لكلية �أع�ساء هيئة �لتدري�ش، ومت تقدمي 

�سهاد�ت �لتفوق و�لدروع و �مليد�ليات  للطلبة و�لطالبات 

�ملتفوقني و�ملتفوقات مع مرتبة �ل�سرف. 

أ. د. محمد المقاطع
رئيــ�س وعميــد الكلية يلقــي كلمته

حفل
التفوق

Excellence ceremony
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عريفة احلفل ومن�سقة مكتب اخلريجن اال�ستاذة خلود اخلليفة

الطالب/ خالد حبيب

الطالب/  د. ابراهيم بهبهاين

الطالب/ عبداهلل الكندري

الطالب/ حممد اليا�سن

الطالب/ علي العريان يلقي كلمة الطلبة الفائقن

الطالب/ عز امل�ساعيد

الطالبة/ اأمينة النهام

الطالب/ حممد النوبي يت�سلم �سهادة التفوق الطالب/ �سعد ال�سامر

اأ. د. �سهام الفريح - د. بدر اخلليفة - املهند�س �سامي العبدالهادي

حفل
التفوق

Excellence ceremony
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الطالبة/ العنود �سنيف

الطالبة/ ريهام الرندي

الطالبة/ انوار اجلنفاوي

الطالبة زينب املن�سوري

الطالبة/ ح�سة الهزاع

الطالبة عاي�سة العو�سي مع والدها

 د. بدر الخليفة
رئي�س جمل�س االأمناء يلقي كلمته

حفل
التفوق

Excellence ceremony
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الطالبة/ فجر ح�سن مع ذويها

الطالبة/ مي اخلالدي

الطالبة/ نرج�س كرم

تكرمي الطالب/ حممد امل�سباح

اأ. د. عبداحلميد البعلي اأ. د. حممد املقاطع    الوزير االأ�سبق د. حممد الب�سريي   

الطالبة/ هاجر العبداهلل

حفل
التفوق

Excellence ceremony



20

العالي  التعليم  مؤسسات  م��ن��اظ��رات  دوري 
باللغة العربية 2013

دوري  م�سابقة  �لعاملية يف  �لكويتية  �لقانون  كلية  �ساركت  

مرة  لأول  تقام  و�لتي  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  مناظر�ت 

على م�ستوى دولة �لكويت يف جميع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

جامعات  عدة  �ساركت  حيث  �حلكومية  �أو  �خلا�سة  �سو�ء 

منها: جامعة �لكويت و�جلامعة �لأمريكية و�جلامعة �لعربية 

�ملفتوحة و�لهيئة �لعامة للعلوم �لتطبيقية.

مناظر�ت  هي  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  مناظر�ت  دوري 

وتــزويــدهــم  �ل�سباب  تثقيف  ـــادة  زي �إىل  تــهــدف  طالبية 

وتزيد  تغذي عقولهم  �لتي  �ملو��سيع  من  ز�خرة  مبجموعة 

من معرفتهم. 

فاملناظرة الطالبية هي: مناف�سة بني فريقني من �لطالب يف 

جل�سة ت�سودها �ملناق�سة و�ملجادلة حول م�ساألة �أو مو�سوع 

باآر�ئهم  �ملحكمني  جلنة  �إقــنــاع  فريق  كــل  ويــحــاول  معني 

ومو�قفهم بابتكار �حلجج و�لتعبري بحرية و�لت�سلح بالفطنة.

و�سارعت كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية �إىل �نتهاز �لفر�سة 

و�مل�ساركة يف مثل هذه �مل�سابقة �لتي ت�سقل مو�هب طلبة 

وتقنيات  با�ستخد�م و�سائل  �آر�ئهم  �لتعبري عن  �لقانون يف 

�إلقاء و�إقناع فعالة، كالبالغة و�لكالم �ملنّمق وطريقة �لإلقاء 

و�ل�سوت وحركة �جل�سد.

وبعد �مل�ساركة يف �جلولت �لتي �أقيمت يف جامعة �لكويت 

يف  متحدثني  �أف�سل  مــر�كــز  على  �لكلية  طلبة  وح�سول 

�جلولت حيث �إن يف �جلولة �لأوىل ح�سلت �لطالبة فجر 

متحدثة  �أف�سل  مركز  على  �لطالبات  فريق  من  �لكندري 

يو�سف  �لطالب  و ح�سل  �لأمريكية  �سد طالبات �جلامعة 

�ل�سنايف على مركز �أف�سل متحدث �سد فريق طلبة معهد 

�لدر��سات �لتطبيقية مع فوز �لفريقني باجلولة �لأوىل، �أما 

مركز  على  �لنهام  خالدة  �لطالبة  ح�سلت  �لثانية  �جلولة 

وح�سل  �لكويت  جامعة  طلبة  فريق  �سد  متحدثة  �أف�سل 

�لطالب علي �لعريان على مركز �أف�سل متحدث �سد فريق 

فقد  �لثالثة  �جلولة  يف  �أمــا  �لأمريكية،  �جلامعة  طالبات 

متحدث  �أف�سل  مركز  على  �لعريان  علي  �لطالب  ح�سل 

�سد فريق طالبات �جلامعة �لعربية �ملفتوحة مما  �أدى �إىل 

ح�سوله على جائزة �أف�سل خم�ش متحدثني يف �مل�سابقة.

الطالب علي العريان :

كانت م�ساركتي يف هذه �ملناف�سة جتربة مميزة ومثمرة حيث 

�أنها كانت فر�سة جيدة لتنمية مهار�تي يف �لتحليل �لنقدي 

جلنة  تاأخذ  باأن  ونطمح  هذ�  �لعلني،  و�لتحدث  و�ملر�فعة 

�ملناظر�ت �لعليا باملالحظات �لتي �أبد�ها �مل�ساركون لتطوير 

هذه �لفعالية.

دوري  �لعاملية  �لكويتية  �لقانون  كلية  تنظم  �أن  نتمنى  كما 

�ملناظر�ت �خلا�ش بطلبة �لكلية. كما ناأمل �أن تخو�ش �لكلية 

دوري �ملناظر�ت �لعربي �لذي تنظمه دولة قطر �ل�سقيقة.

خالدة النهام - اأ�سيل ال�سيف - الدكتور عبدالرحيم الذياب - فجر الكندري واالأ�ستاذة نادرة الغا�سم

دوري
املناظرات

Debates League
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لعل �أهم مامييز هذ� �لن�ساط عن غريه هو �حلث على 

�لبحث و�لعتماد على �ملعلومات �لتي يف جعبة �مل�سارك. 

و�أكرث ماز�د هذ� �لن�ساط متيز� هو �لعمل بروح �لفريق. 

وقد ت�سرفنا بتمثيل كليتنا �أمام �جلامعات �مل�ساركة بهذه 

وتقوم  �لفكرة  هذه  �لكلية  تتبنى  �أن  و�أمتنى  �لبطولة، 

ليمثلها  �أف�سل فريق  ليتم �ختيار  �لطلبة  بتطبيقها بني 

يف �لدورة �لقادمة، و�إن حالفهم �حلظ ميثلون �لكلية يف 

دوري مناظر�ت قطر. 

للمناف�سة يف  �مل�سارك  �لفريق  ��سمي �سمن  �ختيار  مت 

بعد  وذلــك  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  مناظر�ت  دوري 

تدريبنا  مت  حيث  �لكلية.  د�خــل  متت  �لتي  �لت�سفيات 

��ستفدنا  �لتي  �لعمل  ور�ــش  من  عدد  يف  مكثف  ب�سكل 

منها كثري�ً. وعلى �لرغم من عدم تاأهلنا يف �لت�سفيات 

وهي  كبرية  كانت  �ل�ستفادة  �أن  �إل  للدوري  �لنهائية 

�لهدف.

الطالبة
أسيل السيف

الطالب
عبدالرحمن غازي المطيري

�سورة جماعية لفريق الكلية مع عميد �سئون الطلبة يف جامعة الكويت الدكتور عبدالرحيم ذياب ويبدو مدرب الفريق الدكتور حممود ملحم

دوري
املناظرات

Debates League
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اليــــوم الـــريـــــا�ســـــي

يف اليوم الريا�سي االأول

د. بدر اخلليفة واأ. د. حممد املقاطع يكرمان الفرق الفائزة يف اليوم الريا�سي

�نطالقاً من �إميانها باأهمية �لريا�سة لبناء �جل�سم 

�ل�سليم و�إتاحة �لفر�سة للطلبة و�لطالبات يف مت�سية 

�لكلية  نظمت  مفيد،  ن�ساط  يف  فر�غهم  �أوقـــات 

جمموعة من �لرب�مج �لريا�سية �ملختلفة تنوعت ما 

�لكرة  ورباعيات  �ل�سلة  وكرة  �لقدم  كرة  دوري  بني 

بالإ�سافة  �لقوى،  و�ألعاب  �لطاولة  وتن�ش  �لطائرة 

�إىل �لأيام �لريا�سية �لرتفيهية �ملفتوحة �لتي �سارك 

فيها �أعد�د كبرية من �لطلبة.

بطولت  يف  م�ساركات  �لكلية  ملنتخب  ــان  ك كما 

خارجية نظمتها �جلامعات �خلا�سة.

الكابتن / سيد رمضان
امل�سرف الريا�سي

األنشطة
الرياضية

Sport Activities
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تنظمها  �لتي  �لريا�سية  �لرب�مج  يف  م�ساركتي  كانت 

لقد  �ل�سليم.  لبناء �جل�سم  باأهميتها  �إمياين  من  �لكلية 

غر�ش يف نف�سي حب �لتناف�ش بني �لأ�سحاب، �إنها حقا 

جتربة جميلة و�لأجمل منها تعريف على جمموعة طيبة 

تكون  �أن  قبل  للنفو�ش  تربية  فالريا�سة  �لأخــو�ن.  من 

�إحر�ز� للكوؤو�ش. وناأمل باإذن �هلل يف �مل�ساركات �لقادمة 

بتحقيق مر�كز متقدمة.

لقد �ساركت يف �لعديد و�لكثري من �مل�سابقات �لريا�سية 

و�لرتفيهية وقد كان �لتن�سيق جيد جد�ً من قبل �لقائمني 

على �لرب�مج ونرجو �ملزيد منها.

الطالب
محمد النوبي

الطالب
بشار فيصل الربيعان

بطولة اجلامعات اخلا�سة التي �سارك فيها منتخب الكلية األعاب القـــوى

كــرة ال�سلــةدوري كرة القدم

األنشطة
الرياضية

Sport Activities
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وبهدف  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�ساحة  مع  تفاعلها  �إطــار  يف 

كلية  نظمت  �لطلبة،  لدى  و�لقانوين  �لثقايف  �لوعي  ن�سر 

�لقانون �لكويتية �لعاملية �لعديد من �لندو�ت و�ملحا�سر�ت 

و�ملعار�ش كان من �أبرزها:

االأ�ستاذ  التاأ�سي�سي  املجل�س  �سكرتري  مــع  حـــواري  لقاء   -

املحامي علي الر�سوان.

- لقاء حواري مع املحامية �سارة الدعيج.

- نـــدوة حــقــوق االإنــ�ــســان بــن املــواثــيــق الــدولــيــة واالإ�ــســالم 

حا�سر فيها كل من:

�أ. د. بدرية �لعو�سي.

د. �أحمد �ملهتدي.

د. ماير� ويليام�سون.

املتعلق  الد�ستورية  املحكمة  نــدوة مبنا�سبة �سدور حكم   -

مبر�سوم ال�سوت الواحد. حا�سر فيها كل من:

�أ. د. حممد �ملقاطع.

�أ. د. ي�سري �لع�سار.

و�أد�ر �لندوة �لدكتور م�سطفى مو�سى. 

- لقاء مفتوح بن طلبة الكلية وممثلي اجلامعات الزميلة.

- معر�س بيئتي م�سئوليتي.

م�ساركة الطلبة يف اليوم الراثي

معر�س بيئتي م�سئوليتي

ومعارض
ندوات

ندوات ومعارض
Exhibitions & Seminars
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معر�س ويوم مفتوح بعنوان بيئتي م�سئوليتي

ندوة حقوق االإن�سان بن املواثيق الدولية  واالإ�سالم دي�سمرب 2012

احتفاالت العيد الوطني

ندوات ومعارض
Exhibitions & Seminars
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زيارة وفد اجلامعات الزميلة واملجل�س االإ�ست�ساري

اأثناء تقييم الكلية

جانب من احل�سور يف ندوة اجلامعات الزميلة

ندوات ومعارض
Exhibitions & Seminars
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االأ�ستاذة / فوزية ال�سهاب والطالبة/ فجر الكندري

اليـــــوم التــــراثـــي

ومعارض
ندوات

ندوات ومعارض
Exhibitions & Seminars
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�لكويتية  �لقانون  كلية  طلبة  ر�بــطــة  نظمت 

2011م  دي�سمرب  يف  تاأ�سي�سها  منذ  �لعاملية 

�لعديد  متتاليتني  نقابيتني  �سنتني  وعلى مدى 

من �لرب�مج و�لأن�سطة منها: 

-  �حتفالت �لعيد �لوطني.

-  معر�ش �ملو�هب.

-  ندو�ت وحما�سر�ت متنوعة. 

-  جمموعة من �لرب�مج و�لبطولت �لريا�سية.

�لذهبي  �ليوبيل  مبنا�سبة  وطنية  �حتفالية   -

للت�سديق على د�ستور دولة �لكويت  ت�سمنت 

من  �سور  وعر�ش  �مل�سابقات  من  جمموعة 

�لتاريخ �لكويتي.

- �أ�سبوحة �سعرية قدمها جمموعة من �لطلبة 

�ل�سعر�ء ح�سرها عدد كبري من طلبة �لكلية. 

هذ� بالإ�سافة �إىل عدد من �لرب�مج �لأخرى.

�سورة تذكارية مع فريق العمل يف احتفالية مبنا�سبة مرور 50 عامًا على �سدور الد�ستور الكويتي

االحتفاالت الوطنية

رابطة
طلبة الكلية

Students Association's 
Activities
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ا.د. حممد املقاطع يق�س �سريط افتتاح معر�س الكتاب الذي نظمته الرابطة يف مار�س 2013م

ب�سار الربيعان وفهد الدعيج

املحامي علي مناور والدكتور حمد زيدان يف ندوة م�ستقبل طالب القانون

رابطة
طلبة الكلية

Students Association's 
Activities
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االأ�سبوحة ال�سعرية من اليمن ال�ساعر حممد ال�سبيعي

ال�ساعر براك الهيفي عريف االأ�سبوحة الطالب عبدالرحمن املطريي 

ال�ساعر حممد عواد احلي�س

فريق كرة الطائرة من الطالبات

جولة يف معر�س الكتاب

االأطفال ي�ساركون يف االحتفاالت الوطنية

رابطة
طلبة الكلية

Students Association's 
Activities
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رئي�س جمل�س االأمناء الدكتور بدر اخلليفة يلقي كلمة مبنا�سبة العيد الوطني

اليوم الريــا�سي

جانب من احل�سور يف اإحدى الندوات

رابطة
طلبة الكلية

Students Association's 
Activities



32

املكتبة
Library

المكتبة
متثل مكتبة كلية القانون الكويتية العاملية القطاع 

الرئي�سي من قطاع اخلدمات االأكادميية امل�ساندة 

لدعم التعليم والبحث العلمي يف الكلية، حتتوي 

املــكــتــبــة عــلــى اأكــــر مــن 6000 عــنــوان مبــايــعــادل 

9000 كتاب من الكتب العربية واالأجنبية.

تـــقـــدم املــكــتــبــة لــــروادهــــا الــبــاحــثــن الـــعـــديـــد من 

اخلدمات اأهمها :

> �إعارة �لكتب.

> ت�سوير �مل�ستند�ت )50 ورقة جمانية لكل طالب 

يف �لف�سل �لدر��سي(.

> خدمة �لإنرتنت.

> �لكتب �لقانونية يف جميع فروع �لقانون باللغتني 

�لعربية و�لجنليزية.

> قو�عد �ملعلومات �لعربية و�لأجنبية.

> �أحكام حمكمة �لتمييز �لكويتية.

> مو�سوعات يف فروع �لقانون �لدويل �ملختلفة.

و�لعديد من �خلدمات �لأخرى.






